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Gafe, răutăți, erori >: 
. J: 

el fără rezerve nu ;■
I

Ne place ca învingăto
rii să fie toleranți și 
generoși. Să uite mârlă- 
nia sau meschinăria în. 
vinșilor și mai ales să 
nu le repete. Ne place 
ca învingătorii să fie 
paroliști și competenți. 
Situați cu fermitate pe 
poziții aflate în afara 
posibilității de a reedi
ta gafele 
pe care 
Ne plac 
cu atât 
tunci când am mizat pe 
învingători, sperând în 
victoria lor și solidari- 
zăndu-nc întru dobândi-

și erorile celor 
i-au șurclasat. 
aceste lucruri 
mai mult a-

de guvernare și a sperai 
în
înseamnă a fi orb și a' 
nu vedea când dau în> 
gropi. Și nu înseamnă ! 
nici a-i regreta pe pre-' 
decesori, care sunt, de< 
fapt, autorii gropilor, j 
înseamnă doar că avem' 
datoria să spunem în ■ 
gura mare ce vedem, !■ 
cu nădejdea că cei pe1! 
care i-am votat vor a- ■ [ 
vea înțelepciunea și bu-’,1 
nul simț să țină seama'1, 
de mustrarea electora- ■' 
tului, a cărui încredere’, 
e (încă) bunul lor cei; 
mai sigur, c marele lori

ii 
ii
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■ Democrați când e 
vorba de drepturi, cum 
suntem de peste 7 ani, 
unii dintre noi am uitat 
că Dumnezeu a făcut lu- 

' mea în 6 zile, și în a 
7-a s-a odihnit; nu a 

. 1 făcut.o în patru zile și 
1 jumătate și s-a odihnit 

următoarele două și ju
mătate. Și așa ne-am 
trezit a fi poporul cu 
cea mai scurtă săptă
mână de lucru din Eu
ropa. Ne-am trezit, e 
un fel de a zice, pentru 
că, dacă ne-am fi tre- 

r. zit de-a binelea, am fi 
« observat câtă imper- 
1 fecțiune s-a strecurat în 
I plus, în serviciile care 
| fac ca o activitate sau

SÂMBĂTĂ LIBERĂ
o colectivitate umană să 
funcționeze la parametri, 
dacă nu normali, cel 
puțin apropiați de nor. 
malitate.

Recurgerea la suroga

o zi plătită dublu. Și 
plata, în cazul multora 
dintre aceste servicii, se 
suportă de la buget, a- 
dică din buzunarul nos
tru, al tuturor, fără vre

te, cum este cel de a 
funcționa sâmbăta „la 
scară redusa", adică cu 
5—10 la sută din efec
tiv, n.a făcut decât ‘ să 
îngroașe totalul statului 
de plată a salariilor, cu

un spor de calitate a 
serviciilor făcute, ba chiar 
cu diminuarea aces
teia.

în activitatea privată, 
fie ea în sfera servi 
ciilor sau a producției de

i 
bunuri materiale, con. ț 
troversa s-a rezolvat, fără * 
echivoc, de către pa- * 
troni : Acesta este sa- | 
lariul pe care vi-1 ofer. I 
Pentru el trebuie mun- |‘ 
cit 6 zile pe săptămâ- * 
nă, iar, dacă e necesar, ♦ 
chiar 7. 1

Dacă în instituțiile și . 
regiile statului se rea- 
lizează venit salarial j 
fără n echilibrată aco- | 
perire în muncă și ca- » 
litate, în sectorul parti- * 
cular este vorba cel J. 
mal adesea de muncă i 
fără o acoperire echitabi- | 
lă. în venit salarial. Și f

ION CIOCLEI ♦
—— ............ ... - +

(Continuare in pag a 2-a)
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rea ei. Și cu atât mai 
mult atunci când, mizând 
pe programul lor, l-am 
perceput ca pe o ulti
mă soluție, în absența 
căreia n-ar putea urma 
decât dictatura sau a- 
narhia. Așa stând lucru
rile, nu poate fi <’ 
neliniștitoare, iar 
târziu de-a dreptul 
reroasă, constatarea 
învingătorii pe care 
mizat nu sunt generoșii 
în care crezusem, nu 
sunt toleranți, că fac gafe 
jenante, că se dedau la 
mici răutăți și, ceea ce 
e mai grav, nu sunt nici 
atât de competenți pe 
cât ne așteptam, corni, 
țând erori nepermise u- 
nui guvernant. Fiindcă 
despre actualii guvernanți 
e vorba, nu.i așa că 
ați prins ideca? A a-4 
dera la programul lor

decât 
mal 
du

că 
: am

■
■
>
■
■
■

a

i
atu. Pierzându-l, vor 
pierde tot. E încă timpi', 
de îndreptare. Nu suntem!] 
deocamdată decât ncli-} 
niștiți, nu și dezamăgiți, 
nu și îndurerați, 
sperăm să nici nu 
jtingem acolo.

Președintele 
tinescu și-a 
intenția de a 
o lege prin care să i se î 
atribuie predecesorului'

•iConstan. i[ 
mărturisit J ■ 

propune;!

.......... .
său o casă și o limuzină Ș 
pe măsura importanței J 
funcției avute. E o gafă, j 
Dl Ion Iliescu, care, din 5 
campania electorală, arc 5 
ieșiri tot mai penibile, a J 
reacționat de data a- / 
ceasta corect : a refuzat 5 , 
și bine a făcut. Fiind- < 
că legea nu trebuie dată < 
in beneficiul unei per. S

RADU CIOBANU < 
--------- < 
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Ce este si ce vrea ASAL
organis- 

inter- 
executivul a 

un împrumut

4

I
*

I

împreună cu 
mele financiare 
naționale, 
convenit 
pentru ajustarea secto
rului agricol al țării 
noastre, denumit ASAL, 
stabilind totodată mă
surile de politică eco
nomică privind reforma 
sistemului de stimulente 
economice, finanțarea a- 
griculturii și finanțarea 
rurală, piața funciară, 
piața cerealelor, priva
tizarea, restructurarea și 
lichidarea unor unități 
agrfcole, precum șl ro
lul Ministerului Agricul- 
turii și Alimentației, în-

ta-

I 
% 

I
I
%

I
*

I
I

ite de îngrășăminte, e- 
liminarea tuturor pri
melor, precum și reduce
rea subvențiilor la se
mințe. La acestea se mai 
adaugă reducerea,
xelor vamale pentru im. 
porturile de produse a- 
groalimentare, abrogarea 
Legii 83 /1,993 privind 
sprijinul acordat de stat '
producătorilor agricoli | 
(renunțându-se la prime ■> 
pentru viței, pentru " 
creșterea a cel puțin 3 
vaci cu lapte într-o gos
podărie etc), eliminarea 
interdicțiilor și contingen
telor Ia export, elimi
narea tuturor licențelor

I
w

I
I
*

Ora știe. liceul toorotic „Aurel Vlaicu" Foto. ANTON SOC ACI

Amănunte

despre decesul

din îi rota

de l<i Roșcani
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I 
I
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I
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I
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elementele urmă- 
se regăsesc : pre

țurile, subvențiile, re- 
. gimul comercial, schim

bările în legislație și în 
alte acte normative, 
creditul direcționat, co
operativele de credit, 
dezvoltarea unor Insti
tuții 
raiă, 
gicc 

in
obiectivele de înfăptuit, 
pentru care sunt 
bilite termene 
ultima etapă 
înd-o acțiunile 
de 1 mai 1998, 
menționat câteva dintre 
cele mai importante. Ast 
fel, este de relevat că 
se prevede eliminarea 
oricărei forme de con
trol asupra preturilor și 
adaosurilor la toate ni. 
velurile rețelei de co

mercializare (pentru porci, 
păsări, carne, lapte, grâu, 
pâine, și altele), elimi
narea distribuirii gratu.

ir r «mv r «mv • «w r MM r mm • m

de export la produsele a- I 
gricole, cu excepția ce-' 
lor pentru export în | 
Uniunea Europeană (sic). « 

în altă ordine de idei, | 
este de subliniat că în- * 
cetează refinanțarea de 
către BNR a creditelor

Iu inemoriani G.M.

de finanțare ru- 
rezervele strate- 

și altele.
ceea ce privește

sta- 
precise, 

constitu- 
dinainte 
sunt de

I* direction ate pentru agri- | 
cultură. Totodată, sunt l

%h
I*
I

wuiiuia, -luujuatu. -----------

stabilite creditele limi
tate pentru agricultură 
(550 miliarde Iei pentru 
campania de primăvară _ 
și 500 miliarde lei pen- » 
tru achiziționarea re. | 
•coltel de grâu). De ase- . 
menea, se precizează că I 
nu vor mai fi practi- J 
cate pe 
ștergere 
nare a 
cate în

Important de notat este 
$1 faptul că se stipu
lează dezvoltarea unui 
sistem bancar privat

viitor măsuri de 
sau de reeșalo- 
datoriilor, apli- 

trecut.

NICOLAE TÎRCOB

(Continuare în pag. a 2-a)
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încă o ființă aleasă a 
trecut în lumea umbre
lor. Inginerul Gavrilă 
Mihaiu Bogdan, profe
sionist de valoare una
nim recunoscută, om de 
absolută integritate mo
rală, care nu a cunoscut 
interesul personal, ci s-a 
angajat politic în numele 
unul ideal, ne-a părăsit, 
lăsând în urma sa regre
te unanime.

împlinise cu câteva Iun, 
în urmă 68 de ani, dar 
se afla în plină putere 
de muncă, pe care, după 
încheierea activităților în 
producție o dedicase par. 
tidului al cărui membru 
fusese încă din 1946 —
Partidul . Social Democrat 
Român. Adeziunea din 
anii tinereții, Ia social — 
democrație, ap fi impietat 
serios asupra traseului 
profesional al inginerului 
Bogdan dacă excepționa

lele sale competențe nu 
l-ar fi impus în fața 
autorităților trecutului 
regim. A fost — șl enu. 
merăm doar principalele 
responsabilități care i-au 
revenit după absolvirea în 
1954 a Institutului Mi 
nier din Petroșani — 
asistent universitar la 
același institut, mecanic 
șef la minele Musariu, 
Barza și la Trustul Au
rului Brad, inginer șef c- 
lectromecanic și apoi dl 
rector mecano-energetic la 
Gentrala minereurilor De
va.

Inginerul Bogdan a a 
vut, fără îndoială, o mare 
vocație de organizator. 
Existența sa vădește în 
acest sens o perfectă con. 
tinuitate. Pensionat în 
1989, el se angajează cu 
entuziasm încă din pri
mele zile ale anului 1996 
în refacerea structurilor

Bogdan
PSDR în Hunedoara, reu
șind să facă din această 
organizație județeană — 
al cărei președinte a fost 
între anii 1995—1997 —
una din cele mai puter. 
nice din întreaga țară.

Acum, când Gavrilă 
Mihaiu Bogdan nu mai 
este printre noi, ne ră
mâne pilda unei vieți 
exemplare prin muncă, 
cinste și generozitate.

Distinsei sale soții, doa'm 
na Rozalia Bogdan, și 
fiicei lor Gabriela, le pre
zentăm condoleanțele noas
tre sincere. Tot ce le 
putem făgădui în această 
clipă grea este că nu-1 
vom uita pe dragul nostru 
prieten.

Dumnezeu să-t odih
nească în pace !

SERGIU CUNESCU, 
Pre ședințele Partidului 

Social Democrat 
Român

A avut marc ecou știrea 
că. într-o grotă do pe te
ritoriul satului Roșcani, din 
comuna Dobra, Ofelia Po- 
povici, 
miciliui 
aici în 
oase, 
pentru 
ditație 
boli incurabile a docedat 
datorită absenței tratamen
tului. Decesul având un 
caracter deosebit, cerceta
rea împrejurărilor în care a 
survenit, a intrat în preo
cupările parchetului poliției.

Primele investigații de spe
cialitate ofoctuate până a- 
cum nu pot conduce la 
concluzia că o persoană 
anume șau secta respecti
vă pot fi implicate cu res
ponsabilități pentru acest 
deces, dar nu sunt lipsite de 
interes. Decesul persoanei 
respective —■ a rezultat din 
autopsicrea cadavrului — a 
survenit ca urmare a unui 
infarct miocardic, provocat 
de o comă

Interesant 
ma. retrasă 
la Roșcani, 
vindecării, 
medicală și avea 
atât insulina necesară 
și seringa pentru adminis
trarea ei. Că a fost îm
piedicată să și-o admi 
nistreze sau că singură a 
decis * să nu o facă, este 
prematur a afirma. Cerce
tările continuă, iar noi vom 
reveni. (I.C.).

de 25 de ani, cu do- 
i în Oradea, 
i sânul sectei

„Fiii luminii 
vindecarea prin mc- 
și rugăciune a unei 

incurabile a

retrasă 
religi- 
albc",

diabetică, 
este 
în
cu 
era

că victi- 
grota de 
speranța 
asistentă 

asupra sa 
cat
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(Urmare din oag 1)

I competitiv, care să aco- 
J pere necesitățile locui- 
i torilor din zona rurală 

ți ale agriculturii (dar 
J cum, când ți de unde 
I bani, nu se spune ni. 
• mic). Referitor la piața 

funciară se stipulează 
» ideea dezvoltării unei 

piele competitive pentru 
, tranzacții funciare, in- 
Iclusiv vânzările și aren

dările de pământ.
1 Un capitol cu multe 

semne de întrebare cu.

Ce este și ce vrea ASAL
prinde măsurile impu
se privind reducerea 
continuă a stocurilor de 
grâu pentru cazuri de 
urgență, astfel încât a- 
cestea să ajungă la ma. 
xim 350 000 tone la fi
nele lunii august 1997 (!?), 
precum și reorganizarea 
în societăți comerciale 
a Regiei Autonome 
ANPA

Din șirul acțiunilor 
de Întreprins înainte de

1 mai 1998 face parte șl 
aceea privind privatiza
rea, lichidarea sau in
troducerea în procedură 
de lichidare a tuturor 
fermelor de porci și de 
păsări, privatizarea so
cietăților comerciale Com- 
cereal. Unisem, Semrom, 
a unor foste IAS. a 
altor unități cu pro
fil ngricol. în același 
termen trebuie să se 
înscrie și .prevederea ex

presă potrivit căreia tre- I 
buie inițiată implemen. , 
tarea planului de rede- | 
finire și reorganizare a J 
M.A.A., acceptabil pen- . 
tru Banca Mondială. ’ %

Iată, deci, sqccint, ce | 
este și ce vrea ASAL. ‘ 
O fi mai bine, o fi mai i 
rău 7 Rămâne să ve. 1 
dem rezultatul concret al • 
experimentului ce se face I 
pe noi cam în anul vii- | 
tor, pe vremea asta, i 
dacă nu ceva mai repe- ■ 
de. *

LIDER NOU ÎN D. N.
F.C. NAȚIONAL

f
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— „U“ Cluj. După ce_. 
brașovenii conduceau cu 
2—0, studenții clujeni au 
egalat in 2 minute și 
apoi au marcat /prin Ma- 
riș) golul victoriei. Ca un 
insucces pot fi privite 
și egalurile de acasă 
ale Jiului Petroșani (cu 
FC Argeș) și Petrolu
lui cu Univ. Craiova. 
Jiul ca și Petrolul nu a 
obținut — din două me
ciuri pe propriul teren
— nici o victorie, nu
mai câte două remize. 
Pentru Dinamo (5—0 in 
Regie cu Sportul) și 
Gloria Bistrița (4—0 cu 
Poli. Timișoara) etapa a 
XX-a a fost un galop de 
sănătate.

In a treia etapă, sur
priza în Divizia Națio-,, 
nală s-a produs; Steaua 
a dovedit și la Bacău 
(ca și în Ghencea cu 
Ceahlăul) că se află în 
criză de formă, clacând 
din nou. Deși gazdele 
au jucat în 10 oameni 
din minutul 65, steliștii 
n-au putut remonta sco
rul înscris pe tabela de 
marcaj în min. 59 prin 
golul marcat de Stcrca, 
în poarta militarilor. In 
schimb, FC Național a 
învins la Constanța cu 
2—1 și a detronat lide
rul clasamentului.

O evoluție neașteptată 
pentru gazde a avut loc 
la întâlnirea FC Brașov

I

I

I
I * 
I * I 

tu- ț 
de » 
de J. 

alta. Sunt 
agenți economici care au | 
încheiate contracte de * 
export, pe care nu le | 
realizează cu toate con. » 
secințele ce decurg de * 
aici ; și nu doar bloca- . 
J'd financiar este singu- I 
rul vinovat de aseme- | 
nea încălcări ale disci- ? 
plinei contractuale. Un» 
contract onorat cu promp- 1 
titudine atrage altul și, ; 
în consecință, noi surse I 
financiare de reluare, la * 
o scară mai largă și cu ♦ 
profit, a produciței. Noi» 
însă am preferat săo- 1 
tămâna de lucru de patru 
zile și jumătate. Ba | 
mai vine din când în * 
când și Guvernul să în- * 
tărească prin hotărâri și» 
măsuri... această con- ; 
cepție defetistă despre [ 
utilitatea efortului.

Poate citind aceste * 
rânduri, cineva va spu. » 
ne : „ia uite-1 și pe ăsta, [ 
Plânge după săptămâna f 
de lucru de 6 zile". Nu-i ♦ 
adevăr într.o astfel de ; 
acuză. E de plâns după J 
timpul optim pe care-11 
pierdem ca societate u-* 
mană în înfăptuirea ♦ 
aspirațiilor de mai bine. •

SÂMBĂTA LIBERĂ
(Urinare din pag 1)

astfel se face că partea 
din societate care rea
lizează 40—45 la sută din 
produsul intern brut cu
noaște la valoarea rea. 
lă beneficiile modului 
de producție capitalist în 
sfera profitului pentru 
■ine. mai puțin în cel 
al remunerării muncii 
salariate

Al treilea 
cel oferit de 
comerciale cu 
joritar de 
bl așteptarea 
rului 
tial, 
rate 
cât 
regresul economic în a- 
nii tranziției noastre 
prelungite, foarte multe 
dintre acestea justificau 
economic o 
întreagă de 
gândim nu 
te decât 
construcțiilor, 
marea săptămânii 
lucru în acest sector a- 
tât de dinamic sub re
gimul totalitar nu a fă. 
cut decât să ducă la 
scumpirea investițiilor în 
construcții și restructura
re tehnologică, prin 
întinderea execuției in

aspect este 
societățile 

capial ma- 
stat, aflate 
investi to. 

strategic providen- 
spre a fi privati- 
în întregime. Ori- 
ar fi fost de mare

săptămână 
lucru. Ne 
mai depar- 

la sectorul 
Compri. 

de

— 
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C TVR T )
7,00 TVM • Telemafi- 

nal ; 8,30 Serial • San
ia Barbara (r); 9,15 Vi
deo—satelit.; 11,30 Stu
dioul muzicii ușoare; 12,05 
Andrea Celeste (r); 13,20 
TV* lași; 14,00 Jurnal ; 
14,10 TVR Cluj-N.; 15.00 
Pompierii vă informează!; 
16,00 Jurnal; 16,10 Pro 
Patria; 17,00 Emisiune în 
limba germană; 18,00 Roa
ta norocului (cs); 19,00
Din nou în Vestul Sălba
tic i 20,00 Jurnal; 20,50 
Tezaur folcloric; 21,30 
Film o Când Raiul zâm
bește (Italia/Germania) ; 
23,15 Studioul șlagărelor; 
1,00 Păcatele mamei (film, 
SUA, 1990).

timp, cu acroșarea 
turor majorărilor 
crețuri intervenite 
la o lună la i——

C TVR 2 J
7,00 TVM. Telematinal;

8.30 TVR lași; 9,20 Mu
zică pentru toți; 11,30 
Desene animate; 12,00 TVR 
lași și Cluj-N.; 13,30 TVR 
Timișoara; 14,00 Cafe
neaua artelor; 15,20 Con
viețuiri; 16,10 Serial o 
Top Model; 17,40 Oameni 
care au fost ; 18,10 An
drea Celeste (s); 19,00
Concertul Orchestrei de 
cameră radio; 21,00 TVM 
Mesager; 21,30 Hyperion;
22.30 Robingo 2 (cs]; 23,10
Santa Barbara (s); 0,25
Bucuriile muzicii.

[pro - tv]
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Gafe, răutăți, erori
(Urmare din pag. 1)
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I

eli-
a u-
spital•;

chi-î]
!!

calificăm, așadar, 
berarea din funcție 
nui director de 
județean, eminent 
rurg, cu calități mana
geriale reale, dovedite îm] 
timp, și iubit de mii' 
de pacienți, altfel decât', 
ca pe o regretabilă e-j 
roare ? Dar oare 
eroare să fie '!

Si exemplele, 
țeles, ar putea 
nua. Tocmai asta e ne- ] 
liniștitor, deocamdată,] 
cum ziceam, doar nell-i 
nistitor : că exemplele la', 
care nc-am limitat nu], 
sunt singurele, nu suntt', 
niște < 
potrivă, altele si 
ni se < ' 
domeniile si de t 
soiurile : gafe, răutăți, e-', 
rori. Credibilitatea gu. ;

soane, ci a oricărui fost 
șef de stat. F 
astfel, firesc, 
și problema 
regelui Mihai, 
că, la dineul 
Președinție în 
președintelui Chirac, 
derii opoziției n-au fost 
invitați. Urâtă treabă, pe 
care foștii guvernanți 
n-au făcut-o in situații 
similare ; n-o putem a- 
șeza decât in rândul rău
tăților. al gesturilor re- 
sentimentare, de care 
nu-1 credeam capabil pe 
dl Emil Constantine seu. 
Dar iată că este. Ce să 
mai zici ? Mai depar
te : Depcdeserizarea e 
un proces necesar și de 
înțeles. Nu poți institui 
o guvernare nouă, având 
in posturile cheie oa
meni ai .vechii guvernări. 
Dar est modus in rebus, 
e o măsură în toate. De- 
pedeserizarea n-avea vo
ie 
în 
nu 
un 
Și 
să 
strictă specialitate, care 
n-au nimic de-a face 
cu politicalcle. Cum să

Se rezolva 
implicit, 

reședinței 
Sau iată 
oferit de 

i onoarea 
li- numai

binein- 
conti-

accidente, ci. dim-,[ 
i, altele si altele !» 

oferă din toate ;. 
toate j!

vernanților suportă pri- ț
mele fisuri. E rău. £!] 
grav. Căci o dată crc-'] ■ 
dibilitatca pierdută, to- \ 
tul se va nărui.

P.S. in titlul 
rilor îndoliate pe 
le-am dedicat vinerea ? 
trecută memoriei lui £ 
George Timcu, se va citi.i 
bineînțeles, IN MEMO- 5 
RIAM și nu IN MEMO-f 
III AM. cum, cu regreta- < 
bil exces de zel, am fost £ 
,, corectat1'. 5
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DIVIZIA NAȚIONALA
REZULTATELE ETAPEI A XX-4. Farul — 

F.C. Național 1—2; Rapid — F.C. Chindia 2—0 ; 
A.S. Bacău — Steaua 1—0; Sportul Stud. — Di
namo 0—5; Jiul Petroșani — FC Argeș 0—0; Pe
trolul — Univ. Craiova 0—0; Gloria Bistrița — 
Poli. Timișoara 4—0; F.C. Brașov — „17“ Cluj 
2—3; Oțelul Galați — Ceahlăul P.N. 2—1.

CLASAMENTUL

să se pervertească 
cederizare, adică 

trebuia sa. coboare sub 
anumit nivel ierarhic 
mai ales nu trebuia 
afecteze instituții de

rându-
care \

ETAPA VIITOARE : Dinamo — Jiul; Ceahlăul 
— A.S. Bacău ; FC Argeș — Oțelul ; Univ. Craio
va — Sportul ; „U“ Cluj — Gl. Bistrița; Poli. 
Timișoara — Petrolul ; FC Național — FC Brașov; 
FC Chindia — Farul ; Steaua — Rapid.

1. F.C. Național 20 13 2 5 36—23 41
2. Steaua 20 12 3 5 42—24 39
3. Oțelul Galați 20 11 4 5 35—25 37
4. Dinamo 20 10 4 6 33—19 34
5. „U“ Cluj 20 9 4 7 42—36 31
6. Rapid 20 9 3 8 30—25 • 307. F.C. Argeș 20 8 5 7 29—25 29
8. F.C.M. Bacău 20 8 4 8 27—25 28
9. Jiul Petroșani 20 8 4 8 21—32 28

10. Ceahlăul P.N. . 20 7 6 6 28—31 Z7
FI. F.C. Chindia 20 8 3 9 20—28 27
12. Univ. Craiova 20 7 5 8 30—30 26
13. Farul Constanța 20 7 1 9 25—31 25
14. Petrolul Ploiești 20 6 5 9 27—20 23
15. Gloria Bistrița 20 6 1 10 22_ 28 22
16. Sportul Stud. 20 6 3 tl 20—32 31
17. Poli. Timisoara 20 5 1 11 26—43 19
18. F.C. Brașov 20 5 3 12 27—38 18

mineața!; 9,00 Tânăr și 
neliniștit (r); 9,45 Sport la 
minut; 10,00 Cine este 
șeful? (r); 11,15 Ford
Boyard (cs); 12,30 Am în
tâlnit și români fericiți 
(r); 13,00 Film O Eu, tu
și Ovidiu (România */8) ; 
15,00 Verdict: crimă.' (s) ; 
16,00 Tânăr și neliniștit (s);
17.30 Xena — prințesa
războinică (s); 19,00 Știi
și câștigi! fes); 19,30 Știri; 
20,00 Serial a Dosarele X; 
21,00 Film a Psihoză II 
(SUA, 1983); 23,15 La li
mita imposibilului (s); 0,30 
Zona Crepusculară (s).

(ANTENA 1)
7,00 Știri a Revista pre

sei ; 7,15 Văduva (r) ;
8,00 In vizită la Antena 1;
10.30 Viața în trei (s); 11,10 
Iluzii (r); 13,00 Dincolo

de realitate (s); 14,00 Știri; 1 
14,10 Intenții criminale (I); ’
r); 16,00 Lumină călău- ț
zitoare (s); 17,10 Iluzii
(s); 18,00 Desene ani
mate; 18,30 Thalia ; 19,05 
Beavis și Butthead (de
sene animate); 19,30 Vă
duva (s); 20,30 Observa
tor ; 21,30 Crăciunul unui 
rătăcitor (dramă, SUA) ; 
23,00 Milionarii de la 
miezul nopții.

(DEVASAT+)

10,00 — 12,30 Reluări;
14,00 Videotext; 19,00 O- 
bieetiv ; 19,15 Serial • 
Trei destine ; 20,00 Jur
nal TVR; 21,00 Momen
te; 22,00 Film ; 23,30 O- 
biectiv ; 23,45 Viaeo-
text.

Avancronică sportivă
Sâmbătă, stadionul Corvinul din Hunedoara va 

cunoaște o vie animație : hunedorenii primesc 
replica formației UTA, un meci așteptat cu mult 
interes de spectatorii hunedoreni, ce este consi
derat un derby al etapei a XlX-a, UTA aflându- 
se pe locul 5, iar Corvinul pe locul 6 în clasament. 
Deși învins cu greu la Mediaș (1—0, în min. 88), 
Corvinul se află într-o bună formă sportivă și va 
căuta să demonstreze și sâmbăta (și în etapa ur
mătoare, când va juca tot în fața suporterilor săi, 
cu Electroputere) că este bine pregătit, că va 
lupta pentru a obține un loc cât mai bun în cla
sament.

Divizionarele noastre B Vega Deva și Minerul 
Certej se vor deplasa duminică la F.C. Alexan. 
dria șl respectiv la Metalul Bocșa. Iubitorii fot
balului din Călan și precis și câțiva suporteri din 
Brad vor urmări derby-ul etapei de duminică, 
dintre Victoria Călan (locul 2) și A.S.A. Aurul Brad 
(locul 1).

Derby-ul etapei, seria a IlI-a, din Divizia B la 
handbal feminin se dispută sâmbătă, de la ora 16, 
la Sala Sporturilor din Deva : REMIN întâlnește li
derul clasamentului, ILSA Timișoara. Un meci de 
mare atracție între două formații bine cotate în 
Divizia B.

Rubrică realizată de 
SABIN CERBU7,00 Ora 7, bună di
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cotidian independent
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I*
IV'
I
J ce face legătura intre Valea Arieșului și Aiud, din 
I inițiativa Fundației creștine ortodoxe «Sfinții Arhan- 
» gheli Mihail și Gavril" a fost târnosit locul pentru o , 
I mănăstire cu hramul: Sfinții Arhangheli Mihail și I 
! Gavril.
(Aici, în munții Apuseni, unde armatele genera- > 

lutul Bucov au trecut prin foc și sabie lăcașuri de Ii
I«
I

Pentru toți cei care 
cred în Dumnezeu!

ftPEL DE SUFLET

Intre Buru și Râmetea (jud. Aibă), pe drumul I
*

Iw

cult, omorând credință și tradiție ca și-n alte locuri 
dtai Ardeal, s-a sfințit locul de către P.S. Episcop 
Audral Andreicuț de Alba Iuiia,

O dată cu primăvara, construcția mănăstirii de 
călugări va începe I

Rugăm pe cci ce doresc să fie ctitori și să spon
sorizeze acest demers să vireze, din surplusul finan
ciar, {«.contul nr. <5.114)8.50. deschis la CEC Turda, 
cu specificația : pentru mănăstirea Buru — Râmetea. 
Cantul este deschis pe numele: preot Comaneci loan, 
din parohia Poșaga, promotorul principal al acestui 
demers creștinesc.

Fie ca gândul nostru să se materializeze cât mal > 
repede, iar Dumneavoastră să aveți încă un loc fn | 
care să înălțați rugăciuni către Dumnezeu și Sfinții »

COMITETUL DE INIȚIATIVA
--------------------------- 1

I 
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w
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PERIOADA 15—21 MARTIE
BERBEC

Situația astrală nu vă favorizează. Nu vă con
traziceți cu nimeni. Partenerul de viață are reali- 
lizări de natură financiară. Nu vorbiți despre pla-<
nurile ce le aveți căci dușmanii pândesc. Miercuri J ' 
vă interesează problemele sentimentale. Vești bune de;! 
ia prieteni. Relațiile cu frații devin prioritare. !]

TAUR <;
Cu răbdare, o afacere iese bine. Părintele de sex ! ; 

opus vă face observații; ascultați-le cu politețe. Luni,;! 
zi bună pentru dialog și colaborare. Popularitatea ■ [ 
dv este in creștere. Veți împrumuta bani unui prie-5 
ten care este spitalizat. Asocierea cu persoane mai;! 
tinere vă favorizează. Cineva de la serviciu vă va dai] 

_ bani. ,' ■
Ș GEMENI !
;! Sănătatea vă joacă iar feste. încercați să vă o-jjî 
■ Jdihniți. Ați putea pleca într-o călătorie. Sunteți mar-;, 
;» cat de un puternic sentiment de nerealizare. Aveți ■( 
;! șanse să câștigați un proces dacă aveți. V-ați impli- L 
! J cat în prea multe probleme și vă este greu să le ■, 
J> finalizați. Relațiile cu șefii se pot îmbunătăți. Vi-

ii

I
RAO f

Un prieten vă solicită să-1 ajutați cu bani. Obo-f

îli >•

)

PROGRAMUL 
returului Campionatului 

județean de fotbal 
juniori „C“ Valea Jiului 

ediția 1996-1997

i

' •

1
ETAPA A XI-A (23 martie 1997) 

Minerul Lupeni — Jiul Petroșani 
AS Paroșeni — Parângul Lonea 
Minerul Uricani — Stă.

ETAPA A X1I-A (30 martie 1997) 
Parângul Lonea — Minerul Lupenj
Jiul Petroșani — Minerul Uricani
AS Paroșeni — Stă.

*

>■

=1
ETAPA A XIII-A (6 aprilie 1997) 

Minerul Uricani — Parângul Lonea 
Minerul Lupeni — AS Paroșeni 
Jiul Petroșani — Stă. fi

4

4

ETAPA A XIV-A (13 aprilie 1997) 
iul Petroșani — AS Paroșeni

. linerul Uricani — Minerul Lupeni 
Parângul Lonea — Stă.

i ETAPA A XV-A (20 aprilie 1997)
AS Paroșeni — Minerul Uricani 
Parângul Lonea — Jiul Petroșani 
Minerul Lupeni — Stă.

t

ETAPA A XVI (4 mai 1997) 
Jiul Petroșani — Minerul Lupeni 
Parângul Lonea — AS Paroșeni 
Minerul Uricani — Stă.

ETAPA A XVII-A (11 mai 1997) 
'' Minerul Lupeni — Parângul Lonea 
•1 Minerul Uricani — Jiul Petroșani 
;. AS Paroșeni — Stă.

ETAPA A XVIII-A (18 mai 1997)
Parângul Lonea — Minerul Uricani 
AS Paroșeni — Minerul Lupeni 

H Jiul Petroșani — Stă.
k
(ETAPA A XIX-A (25 mai 1997) 

AS Paroșeni — Jiul Petroșani

Minerul Lupeni — Minerul Uricani 
Parângul Lonea — Stă.* *

• ETAPA A XX-A (1 iunie 1997)
t Minerul Uricani — AS Paroșeni
♦ Jiul Petroșani — Parângul Lonea

r

l
♦ I 
f

NOTA : Jocurile se vor disputa în zilele de du- i
* minică, de la ora 9,30.
• •

..... ........ .... ..

•! neri, o zi bună, cu noroc.

i ___ ...
seală și predispoziție 1a ceartă. Luni, capacitate mi-4 

^'nimă de concentrare; nu vă grăbiți să acceptați lu-,[ 
Icrările încredințate de șefi. Atenție la ceea ce spu-!i 
]neți, altfel veți avea mult de muncit pentru a drege;! 

!«stricăciunile. Miercuri sunteți cu gândurile împrăș-!] 
•Ctiate și-i mai bine să vă luați o zi liberă. Ocupați-văȘ 
Jde înfățișarea dv fizică pentru mal multă prestanță.;! 
T leu ;!

_______ r____  ________ „ _____ Nu;] 
'luați hotărâri de unul singur. Vă preocupă proble-!] 
! mol— nrnfn.inm'o fn nnnrl___________tnlĂiniro np.ls-;,
]teptată" cu o persoană care nu vă este indiferentă. ■ ]

■

I

■ I _____

•; Interes deosebit pentru chestiunile oculte.
* i ArAr! z4«-» unul eincTiii' Vă r\rr*nei1rtă n

i mele profesionale in mod deosebit. întâlnire neaș-

i

i

■ 
, . . .■ 'Energia dv este, ta minim; sunteți iritat fără un mo-,;
! annmp Mintpn vâ este la nroblemele de la ser-', 
; viciu și în ultima clipă vă vine o idee salvatoare. ;

Temerile dv că cineva încearcă să vă păcălească!; 
ii

I

I

I

!tiv anume. Mintea vă este la problemele de la ser-

<! FECIOARA
• ] xciiiciiie uv t

!' sunt nejustificate. Relația cu partenerul de viață e-
• fvoluează excelent. Vestea de la unul din părinți vă.
!! pune pe gânduri. Atenție la drum, că autoturismul! ] 
î i v-ar putea face probleme. încercările de a obține' i 
■ I un post nou sau un transfer n-au reușit. Contacte; | 
[cu partenerii de afaceri; la slujbă veți rezolva pro-,] 
i bleme financiare. Primiți bani spre păstrare. J, 
I BALANȚA ;l
! Tensiunile din familie scad. Partenerul de viață;] 
'va primi bani de ta o rudă apropiată. Vă preocupa! 
! relațiile cu colegii de serviciu. Marți, s-ar putea să J 
! faceți o călătorie. Miercuri, astrele nu vă avanLajea-, 
1 ză. Activitățile de divertisment vă vor relaxa. Este!; 
! posibil să vi se propună să sponsorizați o expoziție.; ■ 
[Receptivitatea dv face o bună impresie; veți fi aju-, 
> tat să anihilați dușmani periculoși. !

SCUnriU?. !
! Copilul dv are nevoie de un sfat de la dv. O; 
■reuniune de familie vă ajută să rezolvați probleme-, 
'le. Relație excelentă cu șefii. Veste ce vă bucură-! 
JVeți sărbători ceva cu prietenii. O instabilitate men-;
■ tală vă dă de lucru. La serviciu, cineva vă ajută dez-,

■
■
■
■
■
■
■

i
■ 
■
i
>
*
*
■
■
■

■

5'’taia va aa ae lucru, na servivtu, emeva va ajuvu ucz.- 
.'interesat. Fiți caim căci aveți mult de lucru la sluj-? 
Ibă și acasă. Energia fizică este la limita inferioară.?

O femeie vă bârfește.

SĂGETĂTOR £
Predispoziție ta dialog, inspirație. Cineva care? 

vă dorește răul se va da de gol. Copiii au nevoie de? 
compania dv. In familie lucrurile merg bine, iran-? 
zacțiile comerciale vor avea rezultate bune. Ideile 5 
vă vin pe neașteptate; notați-le I Joi, sunteți sensi-î 
bil impresionabil, evitați discuțiile în contradicto-J 
riu. Vineri veți ridica o sumă de bani, veți discuta % 
despre afaceri. 5

CAPRICORN <
Tatăl este nemulțumit de dv. Activitățile inte-? 

lectuale vă avantajează duminică. Cunoștințele văț 
permit unele speculații financiare. Dorință mare dej 
a vă comunica ideile. Nu vă neglijați problemele în 5; 

î; favoarea noului coleg pe care doriți să-1 ajutați. Ob-4 
• stacole în încercarea de a călători. Aflați vești maii 
! puțin plăcute despre un prieten. Este posibil să chel-5 
J tuiți bani pentru sănătate. 5

VĂRSĂTOR S
î Nostalgie; dar nu e timp de stat pe gânduri. O £ 
! excursie, un film v-ar prinde bin&. Veți fi obligat la 5

■
I
■!

...........-....................... ,..........................................,■ .. 
'■o delegație, semn că șefii vă apreciază. întâlnire < 
;!de afaceri; semnați un acord avantajos. Rezultatele? 
< muncii dv se văd la orizont. Nu tratați cu indiferen-J

de afaceri; semnați un acord avantajos. Rezultatele^ 

ță problema de sănătate pe care o aveți. Este mo- J 
;! montul propice chiar pentru o operație. ?
5 PES1I <
î Ați face bine să luați In considerare sfaturile Ș 
^părinților. Primiți o invitație la o petrecere, ceea ce? 
?vâ bucură mult. Vizită la un medic sau la un pne- < 
;! ten aflat în suferință. Banii primiți îi veți cheltui ?

rapid. Câștigați într-o dispută cu' colegii. Vi se ] " * 
? pune o colaborare interesantă. Vă frământă o pro-..

’„Iernă dc suflet ;; r.u știți cu: că cereți ur. efet. E ‘ 
îjnergia vă ajută să rezolvați orice problemă dar și of 
!> asociere ar fi benefică.

pro-ț
Pr°-S 

■ blemă de suflet și nu știți cui să cereți un sfat E-J

?

Proprietății ne Stat |
In baza Legii nr. 55/1995 și a H.G. 8«7/’95, |

* privind vanzarea contra numerar a acțiunilor J 
| societăților comerciale cu capital majoritar de

I«
I
Iw
I
I
I
I*
I
I
IV
I% 
j 
I «
I
I
I
I«
I*
I
I*
I*
I
I

iară pre- 
socieiapi

nr. 17

I 
% 

I 
% 

I
I
*

I
%

I

stat care se privatizează, fonoul proprietății 
de Stat organizează licitație puuiică 
selecție pentru vanzarea acțiunilor 
comerciale

ROMCAMluN SA 
Denumire : Komcamion SA 
Adresa : Deva, str. Depozitelor,
Obiect de activitate ; transporturi terestre 
Capital social (mu lei): 4 6bu <25 
Nr. total aepuni: 166 429 ,
°/o din capitalul social pus in vânzare : 40 °/o | 
Structura acționanat; IPS — 70%; «

FPP — 30 7o |
Nr. acțiuni puse in vanzare ; 74 572 J 
Preț de pornire a licitației lei/acțiune : I 

25 000 lei :
Poziția din lista anexă la Legea 55/1995 : • 

1810 î
Locul desfășurării licitației; FPS Filiala , 

Hunedoara — Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35 | 
Ora licitației: 9.
Licitația va avea loc in data de 31 martie * 

1997 la sediul și ora menționate in lista de î 
mai sus.

Conlorm Metodologiei de organizare și 
desfășurare a licita unor pentru vanzarea de 
acțiuni, publicată in iVionnorul Oficial al Ro
mâniei, partea 1, om data de 7 iunie 19^6 — 
nr. 119, daca nu se îndeplinesc concomitent 
condițiile ne la ari. y, paragraml 1, se organi
zează doua noi runde ue lic.iațn la interval de 
o ora, cu reducerea prețuim ia liecare rurîdă 
cu cațe 5 u/o din prețui de pornire licitației 
puuncat 111 lista. <

Cei interesați in uesiașurarea licitațiilor 
trebuie sa acmie taxa de participare in valoa
re de -OU Out) lei la casieria bPs f'ifia.a Hune
doara, pana la data și ora ținerii licitației. ;

Participanțn la licitație vor depune uocu- 
mentele care sa le dovedească identitatea și Ca
litatea precum și o copie după orainui de pia
ță al garauț.ei in numerar ue 3 7o din valoarea 

| totala a atpuinior solicitate, caicuiată la pre- 
* țul de pornire a licitației, m contul ronauiui 
| Proprietății de Stat nr. 4VOi60uyoUoiJ, pentru 

garanții nancaie, descins la BRD — SAiB.
P<

ridice străine vor depune, după caz, documen
te echivalente cu ceie menționate in Nota la 
Anexa nr. 1.1 la Metouoiogia de organizare și 
deslașurare a licitațiilor pentru vanzarea de 
acțiuni, traduse in limba română și autentifi
cate la notariatele publice.

Informații suplimentare se pot obține la* 
FPS București, tel. 01/6597371 și la FPS Filia- ’ 
la Hunedoara din Deva, tel. 211089 sau 214503, j 
prefix 054. ’

I* 
I «I 
I
I* 
I
I* 

camere, situată in | 

telefon 054- |

— I 
I
I 
i 
i* 
I 
i

I
I
I?
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I 
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I*
I*
I 
I
«

I
I 
I 

'ersoanele lizice stranie și persoanele ju- |
” ' “ ' ...........‘ ‘ 9

I
I
I

- _ - - - - « 
ț In situație de neadjudccare, licitația se 

va relua în data de 15. 04. 1997.
■ I _______—_

I*
I*
I*
I*
I
I
I*
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I ' CREDIT BANK DEVA*
| Vinde la licitație publică ce va avea loc in 
> data de 18. 03. 1997, ora 10, la Judecătoria Deva, 
| birou executor judecătoresc ;
* — casă, formată din 2 corpuri, situam m I Deva, str. M. Emînescu, nr: 63—65, teren 1.881 
j mp;I — casă, formată din 7
• Sintuhaim, teren 8.273 mp.J Informații suplimentare la1 211853.

corpuri, situată în 
_  —> icreu i.ool

S C. APROTERRA S.A. SIMER1A
Vinde din stoc, Ia prețurile vechi, nema

jorate, următoarele anvelope : 650—16; ^00—20; 
1000—20; 1100—20; 120.1—20; 650—20; 750— 
20; 1400—38; 12,4—28; 9,5—36. Cantitățile sunt 
limitate.

Livrarea se face în ordinea prezentării cli- ! 
cnților.

Telefoane : 660424; 660966,

.......... ț,........................v... . .«
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Pentru ca nu au unde locui
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• Peste 100 de hunedoreni iși doresc
i să trăiască în uscătorii sau spălătorii
I Primăria municipiului 
J Hunedoara a luat decizia 
I de a transforma unele us- 
» cătorii sau spălătorii a- 
ț flate pe palierele blocu- 
. rilor în locuințe sociale. 
I Potrivit celor declarate 
’ de dna Ana Sălcuceanu, 
I Inspector fond locativ, în 

cadrul Primăriei Hune- 
I* , doara, într-o primă fază 

proiectul va cuprinde spa- 
J țiile de la mai multe blo- 
I curi de pe bdul Dacia 
? (blocurile Gl, G2 și G3). 
| Vor fi dezafectate 27 de

uscătorii, ce iși vor schim
ba destinația în spații de 
locuit.

In majoritatea cazuri
lor, uscătoriile sunt ocu
pate acum de una sau 
două familii, care le-au 
transformat în mici maga
zii. în unele cazuri, în a- 
ceste spații se găsesc de 
la cauciucuri de mașină 
până la saci de ciment 
sau alte lucruri din ca
să. Printr-o dispoziție a 
primarului, dl Remus Ma-

riș, uscătoriile sau spă
lătoriile în cauză trebuie 
eliberate de familiile ca
re le folosesc până cel 
mai târziu luni, 17 mar
tie, în caz contrar urmând 
a fi luate măsurile legale.

Datorită crizei de lo
cuințe, numărul cetățe
nilor care solicită spațiul 
locativ în aceste uscăto
rii sau spălătorii depă
șește cifra de 100. In ce
rerile lor, oamenii spun 
că sunt dispuși să supor

te toate cheltuielile de re
parații, deși viitoarele lo
cuințe sociale nu vor pu
tea fi cumpărate, ele ur
mând să facă parte din 
fondul locativ al primă
riei.

Repartiția acestor lo
cuințe se va face după 
ce solicitările cetățenilor 
vor fi analizate în cadrul 
unei ședințe a Consiliu
lui local Hunedoara, ca
re are o comisie special 
constituită în acest sens.
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BALUL PRIMĂVERII PENTRU 
LICEENI

I

I
Noi taxe : 

și tarife pentru ‘
piețe și târguri ț

în cadrul unei ședințe 
a Consiliului local Hu
nedoara au fost stabilite 
noile taxe și tarife pen
tru folosirea locurilor pu
blice de desfacere din 
piețele, târgurile și oboa
rele de pe raza munici
piului Hunedoara. Astfel, 
pentru comercializarea 
florilor, în piețele Obor 
și Dunărea se va percepe 
o taxă de 5000 de lei/mp/ 
zi. Producătorii agricoli 
vor plăti 4000 de lei/mp/ 
zi. pentru o masă desti
nată expunerii la vânzare 
a legumelor, fructelor și 
lactatelor, sau un abona
ment de 100 000 de lei pe 
lună.

Pentru comercializarea 
obiectelor de ocazie, ta

xa de piață a fost stabi- ț 
lită la 10 000 de lei pe \ 
zi în piețele Obor și Du- t 
narea și de 5000 de lei/ ' 
zi în Piața Viorele. Abo- > 
namentul este de 300 000 \ 
de lei pe lună, respectiv t 
150 000 de lei/lună. 1

Abonamentul lunar pen- 1 
tru o rulotă în piețele O- 
bor și Dunărea (în afara 1 
sectorului special rezer- / 
vat) este de 500 000 de lei/ 1 
lună, iar în Piața Viore- ț 
le, de 200 000 de lei/lună. i

In parcările cu plată, . 
taxa de parcare pentru ' 
un autoturism esțe de 
500 de lei pentru prima l 
oră. Pentru depășirea . 
timpului de parcare, ta- ' 
xa se mărește cu 200 de 
lei pentru fiecare oră t 
începută.

I

Cea
• Nu o dată mi-a fost
• dat să constat, cu sur- 
. prindere, ce mulți sunt 
I aceia ce nu au cunoștin- 
’ ță de existența unui zoo
• la Hunedoara. Copleșiți
• de greutățile traiului co. 
J tidian și de grija pentru 
. ziua de mâine, oamenii 
J s-au înstrăinat de varie- 
I tățile cu iz vilegiaturist 
t pe care le oferă vizio

narea animalelor dintr-o 
grădină zoologică. „Cu
noscători", în domeniu,

' au rămas doar unii bu
nici copleșiți de pofta 
sălbatică de a cunoaște 

Ia nepoților ți, poate, cu
pluri tinere care, îmbă
tate de aerul tare al iu
birii, n-au amerizat în

£ 
I

a
i i

i
i
■ 
i
I

Concurs
de proiectare

cu premii
de milioane

Hune- 
un con-

Consiliul local 
doara organizează 
curs de proiectare a Pla
nului Urbanistic pentru 
zona centrală a munici
piului. Proiectele vor fi 
premiate. Pentru câștigă
torul locului I, premiul 
este de 6 milioane lei, 
locul doi fiind recompen
sat cu 2 milioane de lei,

iar locul trei cu 
lioane de lei.

Instrucțiunile

1,5 mi-i
» 
i

Glasa a 10-a A de Ia 
Liceul Teoretic „Iancu de 
Hunedoara" (fostul mate- 
matică-fizică) organizea
ză astăzi, vineri, 14 mar
tie, la Casa de Cultură 
a municipiului Hunedoa
ra, „Balul Primăverii". 
Distracția va începe la o- 
ra 16,00, când pe scena 
sălii mari va debuta con
cursul de Miss și Mister 
Primăvară. După ce se 
vor cunoaște câștigătorii, 
„Balul" va continua cu 
un program de discote

că în holul Casei de Cul
tură.

Două simpatice domni
șoare, Laura Suni și Ma
riana Crăițeanu, membre 
în Comitetul de organi
zare a „Balului Primă, 
verii", ne spuneau că par
ticiparea la acest eveni
ment al săptămânii se fa
ce numai pe bază de in
vitații, ce pot fi procu
rate atât de la Liceul 
„Iancu de Hunedoara" 
cât și de la liceele nu
merele 2 și 3 din Hune
doara.

ÎNCEPE CURĂȚENIA DE 
PRIMĂVARA

începând de astăzi, 14 
martie, în municipiul Hu
nedoara se declanșează o 
amplă acțiune de cură
țenie în toate zonele lo
calității. Primăria a sta
bilit un grafic de efec. 
tuare a lucrărilor pe car
tiere și asociații de loca
tari. In acest sens, cei în

drept sunt rugați să la 
legătura cu Primăria pen
tru ca evacuarea restu
rilor menajere și vegeta
le să fie făcută operativ . 
prin mijloacele de trans
port puse la dispoziție 
gratuit de către Consiliul 
local.

FOLCLOR HUNEDOREAN ÎN 
UNGARIA

Ansamblul artistio „Ha. 
țegana" al Casei de Cul
tură Hunedoara partici
pă, în aceste zile, la un 
festival internațional de 
folclor ce se desfășoară

în localitatea Szombat- 
hely (Ungaria). Manifes
tarea, ce are loc în ora
șul înfrățit cu Hunedoa
ra, se va încheia marți, 
ÎS martie.

Instrucțiunile pentru [ 
desfășurarea concursului ■ 
și datele de bază pentru [ 
temele de proiectare se1 
pot obține de la Servi-! 
ciul Urbanism șj Amena-J 
jarea Teritoriului din ca-'! 
drul Primăriei Hunedoa- !; 
ra. •>f

ATENȚIE LA COCINI !

SUBREDACȚIA HUNEDOARA
Relații cu publicul, scrisori, anunțuri publicita

re — în fiecare zi de marți și vineri, intre orele 
11—14, la subredacția „Paginii", din clădirea Primă
riei municipiului, camera 32 (parter). Alte informații 
— la telefonul 714639, in zilele și intre orele men
ționate.

mai mândră leoaică din țară,
că pe tărâmul prozaic 
al hârșâitei adunări a 
leului lângă leu...

Blagoslovită de căi. 
dura sfioasă a aerului de 
început de martie, gră
dina zoologică din Hu
nedoara, la ceasul do
cumentării mele acolo, 
cunoștea primele pre
gătiri pentru un nou 
sezon estival. Se fac re
parații la cuști — ree- 
șapări, vopsit — se vă- 
ruiesc copacii, se repa
ră băncile. Administra
rea grădinii o face Aso
ciația Fidelius sprijinită 
financiar de Primăria 
Hunedoara. Dl Gelu Dia
conu administratorul 
grădinii ne declară că, 
in ciuda greutăților pe

care perioada le gene
rează, primăria a găsit 
resursele de a asigura 
necesarul de pâine și 
came pe care le consu
mă animalele, intr-o săp
tămână, cei trei urși, fa
zanii, bibilica, lupul, la
ma, căprioara, cdprele, 
pisicile siameze, leoaica, 
iepurii, câinii de rasă 
consumă cca. 200 de ki
lograme de pâine și 100 
de kilograme de carne. 
Costurile sunt, deci, des. 
tul de ridicate. Cca. opt 
din cuștile existente nu 
au în prezent nici un lo. 
catar. L-am întrebat pe 
dl Diaconu ce posibili, 
tați există pentru popu- 
larea lor. „Deocamdată 
toate animalele se vând

și se cumpără prin par
curile zoologice. Există 
de asemenea posibilita
tea închirierii anumitor 
animale între parcuri. Ca 
tendință generală se poa
te spune că in afaceri
le cu animale este pre. 
ferat schimbul, trocul, în 
locul banilor. Ca perspec
tivă, intenționăm aduce
rea unor ponei pe care 
copiii vor putea să facă, 
călare, turul parcului, 
vom mai aduce o lamă 
pentru împerechere și 
facem demersuri insis. 
tente pe lângă conducerea 
parcului dendrologic din 
Simeria de a aduce la 
noi ursoaica existentă a- 
colo, pentru care am fi 
dispuși să plătim un preț

i

Primăria municipiului 
Hunedoara atrage atenția 
celor în cauză că terme
nul de eliberare a tere
nului de la Valea Seacă 
a expirat. Cetățenii care 
dețin cocini, cotețe, alte 
construcții improvizate 
sau amenajări ilegale, 
trebuiau să elibereze am
plasamentele până luni, 
10 martie. Primăria a mai 
acordat, totuși, un termen

de grație până sâmbătă, 
15 martie.

în cazul în care coci
nile și cotețele de la Va
lea Seacă nu vor fi des
ființate, demolarea se va 
face de Primărie, pe chel
tuiala proprietarilor.

Acțiunea este necesară 
pentru a se putea reali
za măsurătorile terenu
lui de la Valea Seacă și 
pentru efectuarea pune
rii în posesia proprieta
rilor de drept.

Pagină realizată de 
SORIN BLADA, 
A. SALAGEAN

la Hunedoara
satisfăcător. Acest ani
mal este ținut la Sime
ria în condiții improprii 
și ar fi o pereche reu
șită pentru ursul carpa
tin pe care-l avem aici", 
precizează dl Diaconu.

Un capitol straniu s-a 
consumat în fața1 cuștii 
leoaicei. In momentul în 
care, împreună cu admi
nistratorul, ne-am apro
piat de cușca femelei de 
leu, fiara, trezită bruso 
din letargie, începe să-și 
arate colții amenințător 
spre noi. Dl Diaconu inii 
spune că răgetul fioros 
îi este adresat fiind o 
urmare a unui fapt con 
sumat cu mai mulți ani 
înainte. Atunci, în plină 
vară, jetul de apă din

furtunul pe care-l ținea 
în mână s-a repezit a- 
supra leoaicei tolănite 
deranjând-o. Chiar dacă 
atunci a părut un lucru 
minor, animalul nu a 
uitat nici până azi „umi
lirea", tratând cu sălba
tică ostilitate orice apro. 
piere a omului care o 
îngrijește. „Dacă leoaica 
asta scapă, iar eu sunt 
intr-un grup de o mie 
de oameni, vă asigur că 
din toți la mine s-ar re
pezi", precizează admi
nistratorul. Privind la 
flashurile înghețate pe ca
re le aruncau ochii mân- 1 
drulur animal, am consi
derat înțelept să nu mă 
îndoiesc de justețea ce
lor spuse.
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Mistificări întâmplătoare ?
La timpul potrivit am 

scris despre primul volum 
al acestei trilogii intitulat: 
Marea șansă, iar acum mă 
simt dator să recunosc plă
cerea reîntâlnirii cu per. 
sonajele pe care le-am re
găsit — structural, dar și 
temperamental — în aces. 
te ultime două volume ale 
trilogiei. Și să o spun din 
capul locului: lectura lor 
este, în cele mai multe pa
gini, o desfătare și o re
laxare cum nu prea des 
ne sunt date. Dezinvoltura 
cu care autoarea operează 
în construirea și fortifica, 
rea situațiilor, întâmplări
lor și momentelor denotă 
talent și. în‘ egală măsură 
profesionism — două laturi 
ale narațiunii care sunt in
terdependente și se condi. 
ționează dublându-se ideal, 
aș putea spune, cu inteli
gență. /n context este ex. 
plicabilă menținerea scrii
turii ■ la o cotă valorică ri
dicată și, ca atare, lesne 
de receptat. Mai ales dato. 
rită faptului că acțiunea 
romanului se petrece, în 
majoritatea ei, într-o lume 
de-o anumită condiție so
cială, idee pe care se poa
te comenta in voie și mult, 
furați fiind de subtilitatea 
și farmecul textului. Nume 
ca (regii) Carol și Mihai, 
Jon Antonescu etc. repre. 
zintă vârfurile unei gale

oQe>«it>Quoe&e>O9ooee>994>oQoe>ooe>'St*oer9oeoeeeo<Qooooeoo999oeoeoooeoo9ooeeoe>eeeoeMMMX*eM*oc»0e

„Cred în poezia scrisă cu lacrimi,
cu sudoare și cu sânge, uneori"

— Ce însemnătate arc 
noul volum, intitulat „Poet 
de bunăvoie" și apărut la 
editura „Eminescu", în 
creația lui loan Evu și ca
re e înțelesul ce se ascun
de după acest titlu inci- 
tant?

— Am mai spus-o — fie
care carte tipărită înseam
nă pentru mine un nou 
certificat de re-naștere și 
o dovadă că vremelnicia 
poate fi, măcar pentru un 
timp, învinsă... Nu sunt 
un practician al pesimis
mului, chiar dacă știu că 
numai prin suferință se 
poate accede la cunoaște
rea autentică. Poezia, ar
ta in genere, trebuie să fie 
colacul de salvare al spi
ritului agresat de falsele 
valori și etichete cu care 
ne asaltează acest sfârșit 
de mileniu, atât de prag
matic... Titlul cărții e o 
provocare amar-ironică, a- 
dresata unei lumi aflate 
într-o continuă goană du
pă modele prefabricate. O 
lume amenințată să-și 
piardă identitatea... Eu cred 
în virtuțile terapeutice a- 
le poeziei și-n aptitudinile 
sale exorcizante. Din acest 
punct de vedere, sunt mai 
degrabă un „vechi" decât 
un „modist". Sunt, cu alte 
cuvinte, un romantic în
târziat, în plin secol XX... 
„Poet de bunăvoie" vrea 
să sugereze că pentru loan 
Evu scrierea poeziei e un 
act deliberat, o întreprin
dere non-profit într-o lu
me în care singurătatea a 

rii de personaje care obli
gă la un... comportament 
scriitoricesc adecvat, nu? 
Strict ca lectură vorbind, 
pentru că, din punctul de 
vedere al conținutului, lu. 
crurile stau uneori îngri
jorător: „... dar am auzit 
că țăranii români sunt în- 
ghesuiți în camioane ca vL 
tele și trimiși apoi cu tre
nul în Germania. Bieții 
de ei de bună voie, pentru

OLIVIA MANNING : TRILOGIA BALCANICĂ. 
EDITURA UNIVERS. BUCUREȘTI, 1996 și 1997

că ofițerii i-au asigurat că 
vor lupta pentru Anglia... 
Și întreabă mereu: JSpu. 
neți-ne, cum arată engle
zii ăștia?" Harriet era ui. 
mită: — Chiar cred că 
germanii sunt englezi? — 
Ei nu gândesc deloc. In
tr-un anumit moment li se 
va spune: „Acesta e duș
manul? Luptă!"... Și vor 
lupta și vor muri". (Ora
șul decăzut, p. 300). Poate 
că exagerând puțin se poa
te afirma că Olivia Man. 
ning, autoarea, ne crede un 
popor de idioți, sau un trib 
din jungla Amazoniei. în
chizând paranteza, să tre
cem mai departe referin. 
du-ne la ușoara re-familia.

atins cotele maxime ale 
inflației.

— Ce semnifică a fi 
„poet de bunăvoie" în a- 
ceste vremuri, când artis
tul e tot mai puțin înțe
les de cei din jur? Singu
rătatea e numai o stare a 
poetului sau și a omului 
Ioan Evu?

— Din păcate, încă se 
mai face o confuzie de 
fond între artă și confe

DE VORBĂ CU POETUL IOAN EVU

siune, poezia fiind privi
tă de cititorul ocazional 
drept o „infirmitate”. Poe
tul e perceput ca un „fru
mos nebun" al cetății, ca
re, printre bolboroseli șl 
incoerențe, rostește, din 
când în când, adevăruri a- 
xiomatice despre iubire, 
viață sau moarte... La po
lul opus acestui mod de 
a privi poezia, se situea
ză cei ce o consideră un 
demers pur ezoteric, adre
sat unui cerc restrâns de 
inițiați. Perspectiva aceas
ta, oarecum elitistă asupra 
poeziei, vrea să spună că 
semnele și încifrările tex
tului poetic poț fi deco
date și deconspirate numai 
cu ajutorul metodelor și 
mijloacelor hermeneutice... 
Personal, am convingerea 
că în ambele cazuri e vor
ba despre o exagerare... 
Marea poezie dintotdeau- 
na a fost și este un lim

rizare cu atmosfera și per. 
sonajele romanului din voi. 
anterior: Harriet și Guy ne 
sunt deja apropiați, Yaki
mov la fel, sau Ben Phipps, 
servitoarea Despina, Cla
rence, profesorii Pinkrose 
și Inchcape ș.a., ș.a. Roman 
foarte bine înfipt în lite. 
ratura noastră istorică în 
special, Trilogia balcanică 
declanșează anumite aso
ciații de idei, unele nu 

prea măgulitoare la adre
sa autoarei, așa cum amin, 
team puțin mai sus. Este 
ușor de sesizat și de re
cunoscut că avem de-a fa
ce cu dese denaturări ale 
istoriei noastre, cu momen
te tratate superficial și ten. 
dențios, ca în acest frag
ment de dialog: „— Dar 
nu-i pare nimănui rău de 
plecarea regelui? întrebă 
Harriet. Despina se înecă 
de rds:— Nimănui, abso. 
lut... Un hoț, un parazit, un 
șmecher — asta a fost! Jos 
cu el! Făcu un gest gro
solan de concediere (...)* 
(Orașul decăzut, p. 183). 
Comentariul acesta aparți
ne unei servitoare! (subl.

baj al esențelor, ca, de alt
fel, și științele exacte. Gu 
depsebire că, în vreme ce 
fizica, de pildă, operează 
cu cifre și formule mate
matice, poezia lucrează cu 
ceea ce are omul mai spe
cific în alcătuirea sa. Și a- 
nume — spiritul transfi
gurat >n cuvânt, în logos. 
Spiritul eliberat de tot ce 
e trecător, meschin, ambi
guu și turnat în forma re

velatoare a versului. Gel 
în stare să propună alte 
„formule", magice de a- 
ceastă dată... O sinteză a 
aripilor avântate într-un 
zbor, chiar dacă uneori 
frânt, întotdeauna îndrep
tat spre orizonturile neli
mitate ale cunoașterii... 
Probabil de aceea poezia 
nici nu poate fi explicată, 
iar cei ce se încumetă s-o 
facă, eșuează lamentabil în 
teorii și speculații sterile... 
„Poezia nu-i ca să pui mâ
na pe ea, ci ca să ningă", 
spunea Ion Garaion și tot 
el adăuga că „un scriitor 
se face într-o viață. O o- 
peră începe mai ales în 
posteritate"... Revenind la 
întrebarea ta — Andrâ 
Maurois spunea că „nu e- 
xistă salvare decât în sin
gurătate”... Eu nu văd sin
gurătatea ca pe mult-bla-

D.H.). Ar mai fi de relie. 
fat faptul că, pe lângă ca
litățile incontestabile ale 
autoarei, există o ironie și 
o plăcere aproape diabo
lic patologică a Oliviei 
Manning de a evidenția, 
sublinia și amplifica par. 
tea rea a lucrurilor. Ast
fel, în mod deliberat, pen
tru ea poporul român este 
reprezentat de o singură 
pătură socială — drept că 
eterogenă — a cărei linie 
de plutire (nivel de trai, 
cultură, stare materială 
etc.) este situată undeva 
prin zona (sub) mediocru, 
lui. Desigur, ironia, umo
rul și uneori superficialita
tea simpatică nu pot fi ig. 
norate, dar nici nu se poa
te ignora mistificarea ade
vărului despre cutare sau 
cutare moment istoric, cu 
atât mai mult că avem deM 
face cu o carte serioasă, 
în ultimă instanță care, 
spuneam se citește cu plă
cere și cu interes. Mai a- 
les, pentru că, într.un a- 
numit fel, Trilogia balca. 
nică ne aparține, nu-i așa? 
lncolg, cu oarece îngăduin. 
ță și circumstanțe atenuan
te, și fără teama de a gre
și prea tare, romanul poa
te fi considerat important 
și circumscris unei litera
turi istorico-social.politice 
de succes.

DUMITRU IIURUBA

matul „turn de fildeș", el 
ca pe un spațiu benefic, 
absolut necesar actului 
creației. Arta se face în 
singurătate, dar se opune 
singurătății ca sentiment și 
ca stare de fapt. Poezia 
înseamnă comunicare în 
sensul deplin al cuvântu
lui. Ea trebuie să dea e- 
xistenței un sens. De a- 
ceea, eu nu cred în expe
riențele poetice efectuate 
numai de dragul formei. 
Fără emfază, cred în poe
zia scrisă cu lacrimi, cu 
sudoare și cu sânge, une
ori.

— Cum ar trebui să fie 
anul 1997 pentru loan Evu, 
astfel încât „binele și fru
mosul" să învingă?

— In aceste vremuri de 
tranziție continuă, ce a- 
menință să facă „iepocă", 
ce mai contează un an?... 
Când reușesc să scriu un 
poem sau un cântec, tră
iesc un sentiment apropiat 
stării de levitație. Dar nu 
vă speriați. Revin repede 
la realitate, asemeni sol
datului care, la sunetul a- 
larmei, aterizează din vis 
direct în bocanci... Așadar, 
îmi doresc să fiu sănătos 
și în 1997, să pot scrie a- 
cele cărți pe care le visez. 
In rest, schimbarea despre 
care se tot vorbește, tre
buie să se producă în con
știința fiecărui individ în 
parte...

Dialog consemnat de 
GEORGETA BÎRLA

Poezia ca viziune
existențiala

între cei pe care cutremurul din martie 1977 i-a tri
mis atât de dureros în lumea umbrelor s-a aflat poe
tul, eseistul și- prozatorul Anatol E. Baconsky. Se afla 
în plină activitate creatoare, dar, soarta, legată la ochi 
și absurdă, n-a ales. S-a născut pe pământ basarabean, 
la 16 iunie 1925, ca fiu al preotului Eftimie Baconsky. A 
urmat liceul la Chișinău și l-a absolvit la Rm. Vâlcea în 
1946. A urmat studii de drept la Cluj, devenind mal 
apoi redactor șef la „Almanahul literar", la revista 
„Steaua". Din 1959 se stabilește în Capitală, în Cluj 
rămânându-i fratele său, Leon Baconsky, care a predat 
Teoria literaturii la Facultatea de Filologie a Universi
tății Babeș-Bolyai.

Anatol E. Baconsky debutează editorial cu volumul 
de „Poezii" (1950), în care promovează o poezie nara
tivă, fapt întâlnit și în „Copiii din Valea Arieșului" 
(1951), „Cântece de zi și de noapte“<(1954), Două poeme" 
(1956). Se desparte oarecum de acest gen de 
pozeie odată cu volumul „Fluxul memoriei" (1957), 
Și „Dincolo de iarnă" (1957), încercând o regăsire 
a lirismului prin confesiunea în peisaj, după 
cum remarca criticul literar Petru Poantă, renunțând 
în bună parte la epic și anecdotic.

Urmează alte volume : „Imn către zorii de zi" (1962), 
„Fiul risipitor" (1964), orientându-se spre o poezie exis
tențială, de sugestie, în care preponderent este rafina
mentul, excepție făcând volumul „Cadavre în vid" (1969), 
expresie a unei crize existențiale radicale, a înstrăinării 
individului intr-o lume care îl apăsa profund.

In proză publică volumul „Echinoxul nebunilor și 
alte povestiri" (1967), volumul de eseuri „Meridiane" 
(1969), în care comentează aspecte ale literaturii uni-, 
versale. Urmează două volume de impresii de călătorie,' 
„Remember" (1968) și mai apoi „Panorama poeziei uni
versale contemporane", aceasta din urmă un exemplu 
de gust și sensibilitate intelectuală.

Analizându-și concepția literară într-un eseu de ma
re finețe intelectuală („Schiță de fenomenologie poeți- 
ca ), A.E. Baconsky pledează pentru înțelegerea poeziei 
ca viziune existențială, refuzând metafora ca fast ej»- 
terior, ca detaliu. Metafora trebuie să fie integratoare, 
poemul întreg este o metaforă. Și poeziile sale exprim'- 
acest efort.

B. CATALIN

Povestea cuvintelor
LINȘAJ

înseamnă execuția capi
tală, imediată și violentă, 
prin spânzurare, prin lo
viri și izbituri cu pietre 
sau alte mijloace brutale, 
execuție realizată de către 
cetățeni privați împotriva 
indivizilor responsabili de 
grave delicte. Originea a- 
cestui cuvânt este destul 
de discutată, chiar dacă se 
știe că este vorba de un 
cuvânt anglo-saxon, de 
verbul to lynch care în
seamnă „a pedepsi". Ma
rea ihajoritate a cercetăto
rilor, însă, leagă cuvântul 
de un anumit Lynch, iden
tificat fie în persoana u- 
nui primar irlandez, fie a 
unui colon irlandez din 
Carolina de Sud sau din 
statul Virginia. In fine, al
ții derivă cuvântul de la 
numele orașului Lynch
burg, din Virginia, al că
rui întemeietor și guverna
tor în 1792 ar fi instaurai 
fără milă acest sistem de 
judecată barbară și primi
tivă. Poate etimologia le
gată de primar este mai 

Din, UHtha de luiHitiă
Mi s-a-ncălzit pupila peste poate 
Cotrobăind prin relieful tău naidin 
Și-am încercat ca umbra să mă-noate 
Alunecând pe râul trupului salin.

Petale se topeau ca licurici de zahăr 
jn pletele iubirii — iluminări difuze...
O, vadu-n care curgi mi-e limpede și teafăr 
Iar coca din cuvinte se rumene pe buze.

Ci nu-mi e dat iubito să te spoiesc cu stele
Nici carpenii din suflet să mi te-ndoaie-n vânt; 
Sunt rază doar legată numai cu smicele 
De umbra unui fulger pe umărul tău sfânt.

CONSTANTIN GIIEORGIIE-NAIDIN

de luat în atenție, mal 
ales sub aspect uman de
cât lingvistic: acest nefe
ricit primar a avut greaua 
sarcină de a-și condamna 
la moarte propriul copila 
Deoarece călăul a refuza* 
să execute' hotărârea jus
tă, pentru că era vorba de 
furt și crimă, primarul s-a 
văzut nevoit să-și execute 
fiul, cu propriile mâini, 
spânzurându-1. Și varian
ta legată de guvernatorul 
din Virginia este plauzi
bilă, pentru că, și acesta, 
pentru a combate delincvent 
ța și criminalitatea și-a 
exercitat puterea judecând 
pe cei vinovați fără milă.

în românește cuvântul 
provine din franceză șl 
prin sensul său trimite la 
„procedeul de a executa 
pe cineva fără judecat* 
(fiind omorât de o mulți
me incitată), inițiat in 
6UA de judecătorul 
Lvnch".

<1 
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LUNI, 17 MARTIE
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 9,20 Confluen. 
țe; 10,00 Știri; 10,10 Video-satelit; 11,00 
Confluențe; 11,45 Memorialul durerii (r); 
13,00 TVR Timișoara* 11,00 Știri; 14,10 
TVR Cluj-N.; 14,50 TVR Iași; 15,35 D.a;

. 16,00 Turism și agroturism; 16,30 Em. în 
Ib. maghiară; 17,00 Știri; 18,30 Roata no
rocului (cs); 19,00 Căsuța cu povești; 19,05 
In fața dvsl; 19,55 Doar o vorbă să-ți mai 
spun!; 20,00 Jurnal;. 21,00 Baywatch (s); 
£2,00 Universul cunoașterii; 22,30 Bank
note; 23,00 Jurnal; 23,30 Pleiade; 0,00 
Skip Rock '94. Concert „Jethro Tull*1 (I).

TVR 2
13,00 Știri; 13,10 Video-Satelit; 13,40 

Drumul spre Avonlea (r); 14,30 Istorie 
(mag.); 15,00 Perla Neagră (r); 15,45 Me
dicina pt. toți (r)- 16,10 Ritmuri muzica
le; 16,20 Top Modei (s); 17,15 Tradiții; 
17,40 Andrea Celeste (s); 18,40 Pro și 
contra; 19,00 Timpul Europei; 19,30 Mă
seaua de minte; 20,00 Puterea, pasiunea 
(s); 20,30 Piața de capital; 21,00 Credo; 
£2,00 Jurnal; 22,30 Santa Barbara (s); 
£3,15 7 arte în 7 zile; 23,20 Doar o vor
bă.. (r): 23,25 Promotion; 23,30 TVM Me. 
sager; 0,00 Mag. sportiv.

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr șl neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,60 Lumea filmului (r); 10,30 înrobită 
de iubire (r); 11,15 Spitalul de urgență 
(■); 12,00 500 Nations — istoria indieni
lor nord-americani (do); 12,55 Știri; 13,00 
Sindicalul crimei (f.a. SUA *78); 14,30 
D.a; 15,00 Verdict: crimă! (s); 16,00 Tâ
năr și neliniștit (s); 16,45 înrobită de iu
bire (s); 17,30 Misterele lui Nancy Drew 
(s); 18,0*0 Am întâlnit și români fericiți;
18.30 Știri; 18,35 Cine este șeful? (s); 19,00 
Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Cea. 
laltă femeie (dramă SUA *89); 21,50 Știri; 
£2,00 Fam, Bundy (s); 22,30 Viața ca în 
filme (s); 23,00 Știri; 23,15 Deșteaptă-te, 
române!; 0,30 Sport la minut.

ANTENA 1
7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Sfântul (r); 

8,00 tn vizită la Antena 1; 10,30 Viața în 
I trei (s); 11,00 Știri; 11,10 Printre rânduri

(r) ; 12,00 Curcanii (s); 13,00 Dincolo de 
realitate (s); 13,30 Digby (d.a); 14,00 Știri;
14,10 Anastasia (f, p.I/r); 16,00 Lumină 
călăuzitoare (s); 17,00 Știri; 17,10 Iluzii
(s) ; 18,00 D.a: 18,30 Intre prieteni; 19,30 
Văduva (s); 20,30 Observator; 21,15 Din 
lumea afacerilor; 21,30 Omul cu o mie 
de fețe (s); 22,30 A treia planetă de la 
Soare (s); 23,00 Milionarii de la...; 0,30 
Kassandra (s, ep. 9 și 10).

MARȚI, 18 MARTIE
T V R 1

6JK) România: ora 6 fix!; 8,30 Cei din 
; Mogador (s. Fr. *95, ep. 1); 9,20 Andrea 
1 Celes.e (r); 10,00 Știri; 10,05 Limbi străi

ne; franceză, engleză; 11,05 Aventurile 
Catherine! C. (f/r); 13,05 D.a; 13,30 Tra. 
diții; 14,00 Știri; 14,10 Muzica pt. toți; 
15,<M) TVR lași; 15,35 D.a; 16,00 Convie
țuiri; 17,00 Știri; 17,10 Katts și Câinele 
(s); 17,35 Pro Patria; 18,30 Transfocator; 
19,00 Căsuța cu povești; 19,05 lnterpreți 
ai cântecului popular; 19,25 Medicina pt. 
toți; 19,50 Urgențe in agricultură; 19,55 

: Doar o vorbă să-ți mai spunl; 20,00 Jur. 
i nai; 21,00 Trei culori: albastru (f. Fr. ’93); 

£2,55 Un cântec, o glumă, un zâmbet...; 
£3,00 Jurnal; 23,30 Logos și spirit; 0,10 
Gong!; 0,40 Armoniile nopții.

T V R 2
I 7,00 TVM Telemaunal; 8,30 D.a; 9,00 

Știri; 9,05 Do; 11,00 Știri; 11,05 Video- 
Satelil; 13,00 Știri; 13,10 Limbi strjine 
(r); 14,10 Baywatch (r); 15,00 D.a; 15,30 
In țața dvs (r); 16,20 Top Model (s); 17,15 

, Zodia Balanței (dezb.); 17,40 Andrea Ce
les.e (s); 18,30 Știri; 18,4u Club 2020; 19,HO 

i o^uuni; 20,00 Meridianele dansului; 20,30 
Foi al. Liga Campionilor (avanpremieră);

i 21,00 Ce-i de făcut?; 22,00 Jurnal; 22,30 
; San.a Barbara (s); 23,15 7 arte în 7 zile;

23.30 TVM Mesager; 0,00 Cu cărțile pe 
față.

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Cine este șeful? (r); 10,30 Inro-ită 
de iubire (r); 11,15 Spitalul de urgență

(s); 12,00 Aventurile lui Brisco County 
(s); 12,55 Știri; 13,00 Anchetă în stil ita
lian (co. ltalia/Franța *77); 14,30 D.a; 
15,00 Verdict: crimă! (s); 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 16,45 Înrobită de iubire (s);
17.30 Peștera monstrului sacru (s); 18,15 
Sport la minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine 
este șeful? (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs);
19.30 Știri; 20,00 Chicago Hope (s); 21,00 
Secrete de familie (s); 22,00 Fam. Bundy 
(s); 22,30 Viața ca în filme (s); 23,00 Știri; 
23,15 Semnul morții (f.a. SUA ’90); 1,05 
Sport la minut — știri sportive.

ANTENA 1
7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Văduva (r); 

8,00 In vizită la Antena 1; 10,30 Viața în 
trei (s); 11,00 Știri; 11,10 Iluzii (r); 12,00 
Curcanii (s); 13,00 Dincolo de realitate 
(s); 13,30 Digby (d.a); 14,00 Știri; 14,10 O- 
mul cu o mie de fețe (r); 15,00 A treia 
planetă de la Soare (r); 15,30 Medalion; 
16,00 Lumină călăuzitoare (s); 17,00 Știri;
17,10 Iluzii (s); 18,00 D.a; 18,30 Cu căr
țile pe masă; 19,30 Văduva (s); 20,30 Ob
servator; 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 
Sirenele (s); 22,30 Sparks (s); 23,00 Milio 
narii de ia miezul nopții; 0,30 Kassandra.

MIERCURI, 19 MARTIE
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix! 8,30 Cei din 
Mogador (s): 9,20 Santa Barbara (r); 10,00 
Știri; 10,05 Videolexicon; 11,05 Muzică 
ușoară românească; 11,30 Prin muzee; 
12,00 Știri; 12,05 Andrea Celcsto (r); 13,00 
I).a; 13,30 Gong! (r); 14,00 Știri; 14,10 
Muzica pentru toți; 15,00 TVR Cluj-N.; 
16,00 Ieșirea din cerc; 16,35 D.a; 17,00 
Știri; 17,10 Gesturi mici pentru oameni 
mari; 17,40 Mag. sportiv-, 18,30 Roata 
norocului (cs); 19,00 Căsuța cu povești; 
19,05 Reflector; 19,30 California visează 
(s); 19,55 Doar o vorbă...; 20,00 Jurnal; 
21,00 Recitai Laurențiu Cazan; 21,20 Fot
bal. Meci din Liga Campionilor, sferturi 
de finală (a); 23,30 Jurnal; 23,45 Patinaj 
artistic. CM — proba de perechi (înreg.),

T V R 2
6,00 TVM Telematinal; 8,30 D.a; 9,05 

Ora de muzică; 10,00 Credo (r); * 11,00 
Știri; 11,05 Video-Sațelit; 13,00 Știri; 13,10 
De lingua latina; 13,40 Din viața anima
lelor (do); 14,10 Acoperă-i fața (r); 15,00 
D.a; 15,30 Transfocator (r); 16,00 Ritmuri 
muzicale; 16,20 Top Model (s); 17,15 Tri
buna partidelor parlamentare; 17,40 An
drea Celeste (s); 18,40 Em. în 1b. ma
ghiară; 20,00 Jurnal pentru copiii mei 
(f . Ung. ’82); 22,00 Jurnal; 22,30 Sania 
Barbara (s); 23,15 7 arte în 7 zile; 23,40 
Fotbal. Liga Camp. — sferturi de finală.

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ. 

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport*la minut; 
10,00 Cine este șeful? (r); 10,30 înrobită 
de iubire (r); 11,15 Spitalul de urgență 
(s); 12,00 Accapulco Heat (s); 12,55 Știri; 
13,00 Dulce răzbunare (f.a. SUA ’84); 14,35 
D.a; 15,00 Verdict: crimăl (s); 16,00 Tâ. 
năr și neliniștit (s); 16,45 înrobită de iu
bire (s); 17,30 Robocop (s); 18,15 Sport la 
minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine este șeful? 
(s); 19,00 Știi și câștigi! (cs);' 19,30 Știri; 
20,00 Frumusețe înșelătoare (f. SUA); 
21,50 Știri; 22,00 Fam. Bundy (s); 22,30 
Viața ca în filme (s); 23,15 Față-n față cu 
Ilie Șerbănescu; 0,30 Sport la minut; 0,55 
Lege și ordine (s).

ANTENA 1
7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Văduva (r); 

8,00 în vizită la Antena 1; 10,30 Viața 
în trei (s); 11,00 Știri; 11,10 Iluzii (r); 
12,00 Curcanii (s); 13,00 Dincolo de rea
litate (s); 13,30 D.a; 14,00 Știri; 14,10 Si
renele (r); 15,00 Sparks (r); 15,30 Me
dalion; 16,00 Lumină călăuzitoare (s); 
17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 18,00 D.a;
18,30 Totul despre Guvern; 19,30 Vădu
va (s); 20,30 Observator; 21,15 Din lumea 
afacerilor; 21,30 Ani întunecați (s); 23,10 
Milionarii de la miezul nopții; 0,30 Kas
sandra (s, ep. 13 și 14).

JOI, 20 MARTIE
T V R 1

6,00 România: ra 6 fix!; 8,30 Cei din 
Mogador (s); 9,20 Santa Barbara (r); 10,00 
Știri; 10,05 Limbi străine: germană, ita
liană; 11,05 TVR Timișoara-, 12,00 Știri; 
12,05 Andrea Celeste (r); 12,55 D.a; 13,20 
Logos și spirit (r); 11,00 Știri; 14,10 1001 
audiții; 15,00 TVR Cluj-N.; 15,40 Perma
nențe; 16,00 Muzică populară; 16,35 D.a; 
17<0 Știri; 17,10 Ultima oprire: Europa; 
17,35 Ecclcsiast '97; 18,00 Miienium; 18,30 
Loto; 18,35 Căsuța cu povești; 18,40 Doam
ne, din iubire ne-ai rănit (do); 19,55 Doar 
o vorbă...; 20,00 Jurnal; 21,00 Dr. Quinn 
(s); 21,50 Reflecții rutiere; 22,00 Patinaj 
artistic. CM — proba mase. (înreg.); 23,15 
Jurnal; 23,45 Cultura în lume.

T V R 2
6,00 TVM Telema.inal; 8,30 D.a; 9,05 

Ora de muzică; 10,10 Formația Phoenix 
în concert (I) (r); 11,05 Video-Satelit;
12,00 Curcubeu; 13,00 Știri; 13,10 Limbi 
străine (r); 14,10 Studioul șlagărelor (r); 
15,00 D.a.; 15,30 Reflector (r); 16,00 Pro
motion-. 16,05 Top Model (s); 17,00 Ceaiul 
de Ia ora cinci; 19,00 Em. în 1b. germană; 
20,00 Filmoteca de Aur; 20,30 Enigma 
(cs); 21,00 Time Out; 22,00 Jurnal; 22,30 
Santa Barbara (s)-_ 23,15 7 arte în 7 zile;
23,20 Doar o vorbă... (r); 23,30 TVM Me
sager; 0,00 Special Blues Sesion.

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport ia minut; 
10,00 Cine este șeful? (r); 10,30 înrobită 
de iubire (r); 11,15 Spitalul de urgență 
(s); 12,00 Beverly Hills (r); 12,55 Știri; 
13,00 Viață dublă (co. SUA *93); 1430
D.a; 15,00 Verdict: crimă! (s); 16,00 Tâ
năr și neliniștit (s); 16,45 înrobită de iu
bire (s); 17,30 Hercule (s); 18,15 Sport 
la minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine este șe
ful? (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 1930 
Știri; 20,00 Melrose Place (s); 21,00 Doc. 
tor în Alaska (s); 21,50 Știri; 2230 Fam. 
Bundy (s); 22,30 Viata ca în filme (S); 
23,00 Știri; 23,15 Talkshow; 0,10 Sport.

ANTENA 1
7,00 Știri/Rev. presei-, 7,15 Văduva (r); 

8,00 în vizită la Antena 1; 10,30 Viața 
în trei (s); 11,00 Știri; 11,10 Iluzii (r); 
12,00 Curcanii (s); 13,00 Dincolo de rea
litate (s); 13,30 D.a; 14,00 Știri; 14,10 Ani 
întunecați (r); 16,00 Lumină călăuzitoare 
(s); 17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 18,00 D.a;
18.30 Invitați la Antena 1; 19,30 Văduva 
(s); 2030 Observator; 21,15 Din lumea 
afacerilor; 21,30 Omul care tunde iarba 
2 (f. SF SUA 1996); 23,10 Milionarii-.; 0,30 
Kassandra (s, ep. 15 și 16).

VINERI, 21 MARTIE
T v R i

6,00 România: ora 6 fix!; 8,30 Cei din 
Mogador (s); 9,20 Cultura în ■ lume (r); 
10,00 Știri; 10,05 Limbi străine: spaniolă; 
10,35 Meridianele dansului (r); 11,05 San
ta Barbara (r); 12,00 Știri; 12,05 Andrea 
Celeste (r); 13,00 TVR Cluj-N.- 14,00 Știri;
14,10 1001 audiții; 15,00 TVR Iași;'15,45 
D.a; 16,10 Pompierii vă informează!; 16,30 
America sălbatică (do); 17,00 Știri-, 17,10 
Em. în lb. germ.; 18,00 Roata norocului 
(cs); 18,30 Scena polijică; 19,00 Căsuța cu 
povești; 19,05 Tezaur folcloric; 19,55 Doar 
o vorbă...; 20,00 Jurnal; 20,50 Când Ra. 
iul zâmbește (f-, p.HI); 22,00 Patinaj ar
tistic. CM — proba mase.; 23,15 Jurnal;
23,45 Divertisment; 0,00 MTV. Euro Top 
20; 0,30 Trauma (f. SUA *92); 2,45 Nu 
vă spunem „Noapte bună!".

T V R 2
6,00 TVM Telematinal; 8,30 D.a; 9,05 

Muzica pt. toți; 10,00 Mag*, social (r); 11,05 
Video-Satelit; 13,10 Limbi străine (r); 
13,40 Video-Satelil; 14,10 Berlin Alexan. 
derplatz (r); 15,00 D.a-, 15,30 Conviețuiri;
16,20 Top Model (s); 17,15 Bursa inven
țiilor; 17,40 Andrea Celeste (s); 18,40 O- 
rașe și civilizații; 19,00 Concert de con
certe... romantice; 21,00 Medalion Carmen 
Sevilla; 22,00 Jurnal; 22,30 Robțngo 2 
(cs); 23,15 7 arte în 7 zile; 23,20 Doar o 
vorbă... (r); 23,30 TVM Mesager; 0,00 Din 
viața rromilor; 0,30 Bucuriile muzicii.

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Cine este șeful? (r); 10,30 înrobită 
do iubire (r); 11,15 Ford Boyard (cs);
12.30 Am întâlnit și români fericiți (r); 
12,55 Știri; 13,00 Cursa (f. Rom. ’76); 15,00 
Verdict: crimă! (s); 16,00 Tânăr și neli
niștit (s); 16,15 înrobită de iubire (s); 17,30 
Xena — prințesa războinică (s); 18,15 Ră
tăciți în tranziție; 19,00 Știi și câștigi! 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Dosarele X (s); 21,00 
Cazul Roswell (f. SUA); 23,00 Știri; 23,15 
La limita imposibilului (s); 0,00 Sport Ia 
minut; 0,30 Zona Crepusculară (s); 1,00 
Amețeala (thriller SUA 1958).

ANTENA 1
7,00 Șliri/Rev. presei; 7,15 Văduva (r); 

8,00 în vizită la Antena 1; 10,30 Viața în 
trei (s); 11,00 Știri; 11,10 Iluzii (r); 12,00 
Curcanii (s); 13,00 Dincolo de realitate 
(s); 13,30 D.a; 14,00 Știri; 14,10 Omul ca
re tunde iarba (f/r); 16,00 Lumină călău
zitoare (s); 17,00 Știri; 17,10 Iluzii (s); 
18,00 D.a; 18,30 Thalia; 19,00 Știri; 19,05 
Beavis și Butthead (d.a)-, 19,30 Văduva 
(s); 20,30 Observator; 21,1*5 Din 'lumea a- 
faccrilor; 21,30 Dumnezeu, amantul ma
mei și fiul măcelarului (co. Fr. 1995); 
0,30 Cea mai veche meserie din lume 
(f. er. Fr,/It. ’67).

SÂMBĂTĂ, 22 MARTIE
T V R 1

7,00 Bună dimineața... de la Iașii; 8,30 
Pas cu pas; 9,20 Drumul spre Avonlea 
(s); 10,10 Șapte note fermecate; 11,10 
Matineu muzical; 12,05 Vârstele pelicu
lei; 13,05 Documentar National Geogra
phic; 14,00 Știri; 14,10 Tranzit 130; 19,05 
Telecnciclopedia; 20,00 Jurnal; 20,40 Fil
mele săptămânii-, 21,00 Savannah (s. SUA 
1996, ep. 1); 21,50 Gala muzicii ușoare]
22.45 Jurnal; 22,55 Perla coroanei (s. An
glia 1984, ep. 1); 23,55 Săptămâna spor
tivă; 0,10 Acoperă-i fața! (s, ultimul ep.);
1,10 Mari vedete în recital: Tina Turner.

T V R 2

7,00 întâlnirea de sâmbătă. Program al 
Studioului TVR Cluj-N.; 11,30 TVR Ti
mișoara; 13,00 Călătorii în istorie; 13,30 
Divertisment muzical; 15,00 O altă pu
tere; 15,50 Turist-Club; 16,2q Top Mo. 
del (s); 17,15 Itinerare spirituale; 17,30 
Serata muzicală TV; 20,30 Concert ani
versar; 21,30 Autograf pentru prezent; 
22,00 TVM Mesager; 2230 Santa Barba
ra (s); 23,30 Alfa și Omega; 24,00 Con
certul extraordinar al formației „Saxon".

P R O TV

7,00 D.a; 9,00 Flipper (s); 9,30 Frații 
Hardy (s); 10,00 Amețeala (r); 12,55 Știrii 
13,00 Fotbal DN: Rapid — Ceahlăul; 15,00 
Benjamin, recrut fără voie (f. SUA *80)<
16.45 Sport mag.; 17,00 Baschet NBA* 
Action; 17,30 Lumea Iu* Gaiță; 17,45 
VR 5 (s); 18,30 Adevărul gol-goluț (s); 
19.00 Te uiți și câștigi! (cs); 19,30 Știri, 
20,00 Febra roșie (f. SUA 1968); 21,55 
Știri; 22,00 Crimă cu premeditare (s); 
23,00 Știri; 23,15 Nemuritorul (s); 0,00 
Spori la minut; 1,00 Walnut Creek (f.erj,

ANTENA 1

7,00 Știri/Rev. presei; 7,15 Văduva (s>; 
8,00 In vizită la Antena 1; 11,00 Iluzii 
(s); 13,00 Uragan în „Paradis" (s); 14,00 
Știri; 14,20 Dumnezeu, amantul mamei 
și fiu] măcelarului (f/r). 17,00 Sfântul 
(6); 19,00 Știri; 19,05 Extraterestri în 
familie (s); 19,30 Operațiunea Rebecca 
(s, ultimul ep.); 21,50 Triunghiul inter
ferențelor (f. SUA 1995); 0,00 Știri.

DUMINICA, 23 MARTIE

W V R 1

7,00 Bună dimineața!; 8,15 Lumină din 
lumină; 9,15 Colț Alb (s); 9,45 Trei pen
tru o mască; 10,4o Leonard Bernstein 
prezintă: Concerte pcn.ru tineret; 11,40 
Viața satului; 13,20 Biserica satului; 13,30 
Atlas; 14,00 Știri; 14,10 Video-Magazin... 
în doi!; 15,00 Fotbal: FC Argeș — Dina
mo; 16,45 A doua alfabetizare; 17,00 
Star Trek (s.SF); 18,05 7 zile în Româ
nia; 19,15 Robingo; 20,00 Jurnal; 20,40 
Duminica sportivă; 21,00 Promisiune de 
Ziua Recunoștinței (f. SUA 1966); 22,40 
Jurnal; 23,u5 CM de patinaj artistic. Ga. 
la laureaților.

T V R 2

7,00 5x2. Mag. duminical. Program al 
Studioului TVR lași;i3,00 Oameni care 
au fost...; 13,30 CliO; 14,00 Ritmuri mu
zicale; 14,15 Cadavrul viu (f. UKSS ’69);
16,20 Top Model (s); 17,15 Repriza a tre
ia; 18,40 Sens unic; 19,30 Un secol de 
cinema; 20,45 Hyperion; 21,30 Fotbal: AS 
Roma — Bologna; 23,29 Media-Club; 0,05 
Gala premiilor MTV —• Europa, 1996.

P R O TV

7,00 D.a; 8,30 Fiica oceanului (s); 9,00 
Super Abracadabra; 10,30 Drumul spre 
casa bunicii (f. SUA 1992); 12,55 Știri; 
13,00 News Radio (s); 13,30 Detectivi de 
elilă (s); 14,30 Stan și Bran; 15,30 Lumea 
filmului; 16,00 Fotbal: II Calcio; 17,45 
Terra (s): 18,30 Beverly Hills (s); 19,30 
Știri; 20,00 Piciorul meu stâng (dramă 
Irlanda 1989); 21,55 Știri; 22,00 Fotomo- 
delo (s); 23,00 Știri; 23,15 Procesul etapei.

ANTENA 1

7,00 Știri; 7,10 Sfântul (r): 9,00 Misiu
ne ultrasecretă (s); 10,30 Un câine cu 
imaginație (s); 14,00 Știri; 14,35 Poliția 
spațială (s); 16,25 Viața în trei (s); 17,00 
Sfântul (s); 19,00 Știri; 19,05 Muppets 
Show (s); 19,30 Winnetka Road (s); 21,00 
Anastasia (dramă); 22,50 Știri sportive; 
23,00 Acoperirea (thriller SUA 1990, p.I); 
0,00 Știri; 2,30 La căderea nopții (thriller 
SUA 1995).
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„Cuvântul liber” este cotidianul cel mai 
apropiat de dumneavoastră.

Redacția s-a străduit permanent să ofere 
ziarul la un preț cât mai scăzut și lungi pe
rioade de timp a reușit acest lucru.

1 j
(
1
J Valul de scumpiri din ultima vreme, creș- 
’ terea costurilor hârtiei de ziar și manoperei 
1 tipografice, majorarea tarifelor de transport 
1 și a cheltuielilor de distribuire ne obligă să 
ț ridicăm prețul exemplarului de ziar la 500 de 
ț lei, începând cu 1 aprilie 1997.
I 
î cea
I
’rul

Abonamentul rămâne in continuare calea 
mai avantajoasă <lc procurare a ziarului.

COSTUL UNUI 
CUVÂNTUL

ABONAMENT LA ZIA- 
LIBER" ESTE DE 5 000 

ț DE LEI/LUNÂ plus taxele poștale.

Ii)
II
1

.Avantajul abonamentului este
11 exemplare primite gratuitde

față de cumpărarea cu bucata.

evident, 
pe lună,

NU UITATI: REÎNNC’TI VA 
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER", 
dacă nu aveți abonament, solicitați 

î iilor poștali să vă facă.

i

ABONA- 
iar 

facto*

FOARTE IMPORTANT ! Abonamentele 
se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și 
Ia factorii poștali — numai cu bani în nume
rar 
ment. Relații la telefon

—, iar la RODIPET Deva — prin vira-
21 30 O7.

RĂMÂNEȚI CU NOI!
1----

is.c
I
1

j
1

I

J
!
II
!
1

CUVÂNTUL 
LIBER

PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT

situat în incinta S.C. POLIDAVA 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 

telefon 22 59 04

u
S.A.

257,

VINDE £N GROȘ
Bere
— REGUN
— SILVA

Votcă — 33 grade
Rom — 32 grade
Rachiu alb — 26 grade 
Lichior frăguțe — 30 grade
Lichior banane — 30 grade

!
11

î
I.C. „SIDERURGICA" S.A. HUNEDOARA * 

r 
Cu sediul in Hunedoara, str. Piața Iancu * 

Hunedoara, nr. 1.

anunța |
Scoaterea la concurs a 4 (patru) posturi * 

analist programator, pentru Centrul de *

Condiții de participare:
— absolvenți ai unei facultăți cu profil I

i î s.1 *1r
ț de .
«i 
I
«

I de 
î Calcul Electronic.
* — -- --

î ...
* tehnic, economic, de matematică sau fizică; |

— domiciliul stabil în Hunedoara, 
înscrieri la concurs: până la data de 24 £

*i martie a.c. |
Informații privind modul de desfășurare 

j a concursului se pot obține la Serviciul per- 
I sonal — î . ... .
îrior 2013). 
î__________* 
I *

!
* 
I 

+ 
I♦
i

I ♦ I 
î * I 
I S.C. CONS TOMMY S.C.S. HUNEDOARA
I 
ț c- - - - - - - - - - -
| aM^aeaa* uv s*x~ '

1 droizolație cu folie de aluminiu import O- • 
j landa la prețul de 40 000 lei/mp. ?

Executăm lucrări de construcții industri- ț 
i ale și civile cu materialul societății sau al ♦ 
i clientului.

Vindem din producție proprie 
i rele materiale de construcții:

— bolțari din zgură 290 x 240
[ 1940 lei/buc.;

— bolțari din zgură 290 x 120 
11100 lei/buc.;

J x 60 — 420 lei/buc.;
• • ----------- --------- _
♦ 120 x 60 — 510 lei/buc.
! !__________ ___ _  . .___________  r___________ .
I cutarea de bolțari din zgură cu plata in 2 î
♦ rate menținându se prețurile actuale până in î
♦ momentul ridicării produselor.
« Executăm lucrări de reparații instalații f
♦ sanitare și termoficare. Relații suplimentare se »
♦ pot obține la sediul societății sau la telefon» 
«718645. Sediul societății este in Hunedoara, •
♦ strada Ștefan cel Mare, nr. 1 'in bloc cu ♦
♦ „TERMOREP" S.A. Hunedoara). |

I I î
Anunță susținerea examenului de autori- ♦ 

«zare a diriginților de șantier pentru data de:»
• 26. 03. 1997 — Valea Jiului la sediul ♦

i

/ ■

i
1

■ PRIN CHIOȘCURILE ȘI PUNCTELE 
PROPRII de difuzare ale ziarului „Cuvântul 

. liber" din DEVA (lângă „Comtim" si in ,JWi- 
I cro 15"), HUNEDOARA (bdul Dacia), BRAD 
I (la sediul S.C. „Mercur"), ORÂȘTIE (lângă 
(„Palia"), HAȚEG (secția foto) 
I

Ili r
I 

T

SE AFLA ÎN VÂNZARE:

• Imprimate pentru preschimbarea per- 
’ miselor de conducere auto

• țigări (Tg. Jiu)
• plase de plastic
• chibrituri
• brichete
• timbre poștale
• plicuri
în aceste unități funcționează AGENTH

DEPENTRU PRIMIREA ANUNȚURILOR 
MICĂ ȘI MARE PUBLICITATE.

l

învățământ (telefon: 716121 — inte- l 
t 
r 
r 
î 
4

i 
Angajează de urgență un jurist specializat ț, 

drept comercial. »
Relații la serv, personal — învățământ, • 

telefon 716121 — interior 1028. !

I
4

Societatea noastră execută lucrări de hi- *

* ÎN ATENȚIA
POSESORILOR DE AUTOVEHICULE

"l’ersiKindc fizice ți cele juridice, care dețin auUiveliici.k 
supuse înmatriculării in România, sunt obligate să.Ic asigure 
pentru cazurile de răspundere cis dă ca urmare a pagnbcloi 

produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul 
României" (Legea nr. 136/IWS.ail -IKJ' 

''Puntele aferente perioadei 1 aprilie-31 decembrie ț‘)‘)7 
ror plăti până la data de31 martie 1997. în cazul neacliit u n 

la scadență a primelor, deținătorul autovehiculului esu 
nctisigural." (H.Cr. nr 1259/1996, ari 2i

Pentru a nu fi în aceasta situație neplăcuta, 
vă inforinâni că, 

pentru prima dată aveți 
posibilitatea de A ALEGE societatea 

la care doriți să vă asigurați 
Societatea de Asigurare Reasigure e 

ARDAF

in

S.C. SIDERURGICA S.A. 
HUNEDOARA

cmc prima societate privată autorizată sa practice
ASIGURAREA OBLIGATORIE 

DE RĂSPUNDERE CIVILA AUTO
Este timpul să alegeți 1

S«î vA ațhplim bi «tiuit- niuiMrv «lin VnUv 411 ..
IttJtti muții tkUțdiHUMlan tu Nutur^ahl Uuuid’înru dih (k <. j

Nir. Draw VtwH nr. IR. icL: 054 ÎU2M
INVESTIȚI PtVHU SIGURANȚA MIMMAMM'Uca .

Magazinul i< lleva
B-d.nl l>ccelw»l Bl.* II parter 

Tel. 054/21 1261 i

următoa- |

x 190 — î

x 190 —r 
i

— cărămidă simplă din zgură 240 x 120*
; r

— cărămidă colorată din zgură 240 x t
»- - - .

Societatea primește comenzi pentru exe-

Va anunța:
10% REDUCERE cu ocazia MĂRȚIȘORULUI 

(Preturi calculate la cursul 1$=6500 lei)
DOAR IN PERIOADA 1 - 15 MARTIE!

Grăbiti-va . inflația nu iarta III 
La v« topește ecoiiomiil^l

———— N - «- ■ ■■■■■ I ■ mi .11 n. 

AWAMWWZMV.W.W.'.V.W

S.C. APOLLO S.A. 
DEVA

ANGAJEA
i

I « 
I 
;

9

ț »ULV «.» UV UUW Ț

* e «.iixii. ovu.u. j
* R.A.H. ora 10. *

• 27. 03. 1997 — Deva, Hunedoara, O- ț 
țrăștie la sediul S.C. Condor S.A. ora 10.
* Dosarele candidaților întocmite conform ( 
ț prevederilor din buletinul construcțiilor nr. 4/ |
* 1996 și suma de 53400 lei reprezentând taxa f 
țde autorizare se vor depune la sediul Inspec-f
* ției in Construcții jud. Hunedoara — Deva, *
* str. A. Iancu, bl. H3 mezanin până la data de , 
*20. 03. 1997,*
I «
« 
I

♦ 
I

1

INSPECȚIA ÎN CONSTRUCȚII JUD. 
HUNEDOARA — DEVA

S.C. IMPACT INTERCOM SRL DEVA

Mihai Eminescu, S3, tel/fax 223400

V1NDC EN GROS
str.

— Strungar
— Electrician auto.
Condiții: seriozitate și profesionalism.
Informații la tel. 214296 sau direct 

Sectorul Mecanic (UGIRA), tel. 213727.
(8714)

la j
I<
I
«

S.C. APOLLO S.A. :■
DEVA

I Informează acționarii societății care nu î *
1 <*și-au ridicat certificatele de acționari să se!;

prezinte la sediul societății, situat la hotelul** 
„Decebal" Deva. • J

(8714) If

•i î *ț l
■

i

S.C. CASIAL S.A. 
DEVA — CHIȘCÂDAGA 

ORGANIZEAZĂ

e 
I •
i

• PORTOCALE Grecia, 4 800 lei/kg (TVA l
inclus) J.

• LĂMÂI Grecia, 5 900 lei/kg (TVA inclus) [
ANGAJEAZÂ l

• Agenți vânzări pentru produsele R.J. [
Reynolds Tobacco. L

4

............................. .......... . . . . - :............... ...........................................

i 

ora 10,30, la se- ; > 
.. ............................. ... ............ ...............................1 

Licitanții vor trebui să prezinte următoarele 5 
i 
1

1
• VINERI, 14 MARTIE 1997. !

în data de 20. III. 1997,
> diul unității pentru asigurarea necesarului de! 
■echipament de lucru și protecție.

■
!
Ir>

acte: •
■— Ofertă de preț ;
— Avizul Ministerului Muncii pentru*

producerea acestui echipament ; ■
— Mostră din sortimentele supuse licita- ■

ției.

~vS::
ir --------------.--------- * * * ....................... ' ■-------- - »
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FUbLIGIîAîC

VÂNZ ARI — 
CUMPĂRĂRI

• Vând vilă deosebită, 
Matei Corvin, 13. Deva.

(8715) 
i • Vând teren intravi
lan, 500 metri pătrați, str. 
Gozici. Tel. 620915.

(097841)
• Vând apartament 2 

camere, decomandate, Si. 
meria, I.L. Caragiale, bloc 
2, scara C, ap. 4.

(8752)
• Vând apartament 3 

camere, două băi, două
, balcoane închise, beci 
îxnare, garaj la subsolul 
blocului, etajul IT. Sime- 
ria. tel. 216180. (8730)

• Vând loc de casă în 
municipiul 
suburbia Boș. 
221696. după

Hunedoara,' 
Tel. Deva— 

ora 20.
(8723)

I

Vând aparta
ment ultracentral, 2 
camere decomandate 
cu multiple îmbunătă
țiri, etaj VII, preț 65 
milioane lei, negocia
bil Tel. 617742.

19176)

in. 
mp, 
Do-

« Vund teren- 
travilan, 2100 
construibil, zona 
robanți. preț 70 mi
lioane lei. Tolefon 
611230

(9170)

• Importator vând o- 
chclari dc protecție, anti- 
foanc, măști. Tel. 069; 
217861 ; fax 069/210603.

(9088)
• tund teren intravi

lan, P00 mp, Huituri, Hu. 
ncdoarit. Tel. 715942, după 
a,-a 17.

(8731)
• \ and imprimantă III’ 

‘0 C. [NKJI'71'. Telefon

(8722) 
produc

ție. utir; impozit până 
in lOlM Informații tel.

" doua ora 14.
(8709)

• \ and urgent apartament 
’ camere, str. Kogălnicea- 
nu. Tel. 211284, 218145.

(8728)
■ Vând garsonieră, par- 

I Ier, Simeria, central, pre! 
■ convenabil' Tel. 660010.

(6397)
• Vând apartament 2 ' 

camere decomandate,
^îmbunătățiri, parter, 
jsibilități privatizare, 
r-rouri zona Miorița. Infor. 
r malii tolefon 220179.

(6400)
• Vând garsonieră par

ter, localitatea Deva, zona
ț ftîărăști, bl. 23, se. A, 
Lap. 1, vizibilă dumini. 
Sjcă, 16 martie 1997, între 
_ orele 11—16.

\ ă<tll

19! H).

SRL

cu
po. 
bî-

(6398)
• Vând teren intravi

lan 11 ari cu ieșire la șo- 
■ Cristur, 319.

(8726)
• Vând Lada 1200, preț 

1900 DM, negociabil. Tel, 
660070. 225285.

(8725)

• • • • • • • *

data dc
România—

re.

începând din 
14 martie a.c., 
Film a luat măsura 
ducerii tarifelor de intra
re pentru copii, elevi, 
militari, veterani do răz
boi cu soțiile, handica
pați și pensionari — la 
cinematografele din I,u- 
peni. Vulcan, Hațeg. Brad

< t

• Vând casă trei ca.
mere, bucătărie, baie, terep 
800 mp, str. Sântuhalm, 124 
A. (GRT)

• Vând microbuz Isusu
Diesel (înmatriculat). Re
nault 4 (înmatriculat). Tel. 
057/283827. (8717)

• Vând centrală ter
mică Vaillant și boiler 
Instant gaz, injector mo
torină. Tel. 620748.

(6380) 
bolțarl,

concomitent 
între orele

• Vând presă 
patru bucăți 
.Tel 613651. 
18—20.

• Vând spațiu 
cial ultracentral. 
223277, după ora

(8667) 
corner- 
Telefon 
18.

(6384)
• Vând talon cu carte 

de identitate 
Tel. 641653.

Dacia 1310.

• Vând 30 
,arabil în Orăștie. 
229226. Deva.

(8703) 
ari teren 

Tel-

(8688)
• Vând tractor Deutz, 

45, cu căbină, Mitsubishi 
Lancer 4x4 (înmatricu
lat). Tel. 641518; 641088.

(8704) 
Vând urgent, până în 
martie 1997, tractor 
dublă tracțiune, Da- 
1310, excepționale, 
Vlahuță, nr. 29, De. 

peste calea ferată.
(6392) 

Vând urgent Lada 
1500. Deva, str. M. Emi
nescu. nr. 78.

22 
445, 
cia 
str. 
ia.

i£cpt i d i a n$ i ridependen

camere, parter. în Orăș
tie Informații telefoane 
721566 sau 724583.

(7447)
• Vând Dacia 1310 1990; 

Opel Kadett 1,3, 1985, ne
înmatriculat. 
729677.

Tel. 723225, 
(7448)

• Vând două gar
soniere, confort spo
rit. Orăștie, bloc 17 / 
54, 55. Tel. 648105.

(8346)

• Vând purcei 
(Basna) 30—40 kg, buc. 
10 000/kg. Relații tel. 
648105.'

(8346)

• Vând Citroen BX19, 
înmatriculat. Diesel, foar. 
te convenabil. Telefon 
651579,

(6639)
OFERTE DE 

SERVICII
• Executăm lucrări : 

gresie, faianțare, tape- 
tare, la standard occi
dental. Telefon 656239.

(6638)
• Meditez engleză in

tensiv, orice nivel, emi. 
grarc. admitere. Telefon 
621609.

fCUVÂNTUL LIBER

tine negre. Cine poate 
da relații despre ea este 
rugat să anunțe Poliția 
Hațeg. (5200)

PIERDERI v
• Pierdut legitimație 

serviciu, pe numele Ma- 
cavei Vaier. O declar nu. 
lă.

• Societatea 
lă Mitu Alcx 
nunță pierderea
fiscal nr 2124684. 
clar nul.

(6391)
• Spray contra ejacu. 

larii rapide, medicament** 
potența, frigiditate, zahăr 
afrodisiac. 01—6376273.

(8514)
• Cumpăr lemne foc. 

Orăștie, str Victoriei, nr. 
2. familia lancu.

(8341)
• Vând chioșc metalic. 

15 mp, cu lambriuri in
terior și garaj. Orăștie, 
Eroilor, 37/10, după ora 
18. Tel. 612806.

(83421
Vând armă de vână-' 

Bok 16, Orăștie, 
A/38, după ora 

(8343) 
cuter 40 litri 
împachetat în

toare, 
Eroilor, bl.
17.

• Vând 
și mașină 
vid. ambele de fabricație 
germană. Tel. 612991.

(8344)
• Vând apartament 

Deva, str. Teilor, bloc 46, 
ap.- 18. Informații ‘ tele
fon 620388.

• Vând 
itabă

tone. Tel.
ne.

Șaviem ff.5 to.
izotermă 10 

770951. 231736.
(9301) 

casă, apă, gaz, 
i, nr. 98, tel.

• Vând 
comuna Bâcia, nr. 98, 
711955

.(7426)
• Vând apartament 4 

camere, centrul civic Iiu- 
-< nedoara; mașină tricotat 

Singer, cu cartelă, do. 
zator sucuri. Tel. 716333. 
724376.

(7429)
• Vând mașină dc în

ghețată Carpigianl. Tel. 
715610

(7431)
• Vând apartament 2

camei c. Hunedoara, Tran. 
dafirilor, 12. bloc 25, ap. 
48. (7438)

• Vând Fiat 850 în ro
daj, după 
712614.

• Vând

IIR. Telefon
■ ■ (7441)

apartament 2
*

(6387)
• Execut confecții și 

reparații din piele geci 
rokeri, str. Livezilor, nr. 
4. -Tel. 615825.

(8729)
• Angajăm vânzătoare 

flori, piața Deva. Infor
mații tel. 221017; 620795.

(6399)
• EDITURA GLOBUS 

caută colaboratori, pose
sori auto, eventual taxî- 
metriști pentru distribui
re publicații .către firmele 
de difuzare presă. Rela
ții la tel. 069/445029.

(8727)
• UZINA MECANICA

ORĂȘTIE, str. N. Titu. 
Icscu, nr. 60, angajează 
macaragii autorizați ISCiR, 
gr. III, poduri rulante. 
Informații suplimentare : 
Serv. RURM — telefoane 
054^/641040; 641041, int. 
233. (8720)

CORALTS SRL 
importator 
de pro - 

alimentare de la 
europene, anga- 

agent comercial 
municipiul Deva, 

ca 
telefon 

domiciliul

(7439) 
comercia- 
SNC a. 

codului 
11 de- 

(7443)
• Pierdut legitimație

handicapat pe numele Mol. 
dovan Paulina. Se de
clară nulă. <GRT)

o S C. Romeo—Valomet 
anunță pierderea autori, 
zației de funcționare 26’ ' 
377 /1995, eliberată 
Ministerul Sănătății, 
declară nulă.

(6396)
• S.C. Ardelean & Ko- 

nerth SNC anunță pier
derea codului fiscal cu nr. 
2673569. Se declară nul.

(8713)
DIVERSE

• S.C. CETATE S.A. 
DEVA, str. Mureșului, nr. 
4. a depus la ATPM De
va documentația pentru 
obținerea autorizațiilor de 
•mediu pentru unitățile 
de morărit și panificație 
din Deva, Simeria, Orăș
tie, Brad, Ilia. Certej. 
Contestații la ATPM De-

str. A. Vlaicu. nr. 
în termen de 20 de 

(8732)
S.C. ANTAL LUXOR 

COMPREST SNG HUNE. 
DOARA, cu sediul în str. 
Eliberării, nr. 5, anunță 
că a depus la APM Deva 
documentația pentru ob
ținerea autorizației de 
mediu a centrului de co. 
lectare deșeuri metalice 
refolosibile din str. I.ă - 
tureni — Hunedoara.

(7435)

va,
25, 
zile.

de 
Se

'Fondul Proprietății de Statî 
în baza Legilor nr. 58/1991 și 55/1995,! 

precum și a Hotărârii dc Guvern nr. 887/1995, |
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publică Lista societăților comerciale cuprinse 
în programul de privatizare — restructurare 
— lichidare.

Nr.
crt. Soc. Com. Adresa

Capitol social
Județul mii lei

1. Avicola S.A. Str. Principală, Hunedoara 31.333.425 
Mintia (Deva) nr. 2,

loc. Mintia

Pentru această societate comercială urmează 
a fi inițiată ctapizat procedura de privatizare 
— restructurare — lichidare, începând cu de
cada a in-a din luna martie 1997.

Doritorii se pot adresa pentru detalii (mo
dalitatea de privatizare, prețul acțiunii, condi
ții de plată) la Direcția pentru Agricultură și 
Industrie Alimentară din București, str. 
bastian, nr. 88, sector 5, Ia telefon nr. 
4101727, 01.4101192.

Persoane de contact 
rius și dl Popa Viorel.

Director, ing. COPOSESCU VIOREL

<11 Apostcanu

Se.
01-

Mft-

chimica s.Qcnimici 
w oraș tie

str. Codrului, nr. 24
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a S.C.
. TIMIȘOARA, 
și distribuitor 
duse
5 firnjc 
jează 
pentru 
Condiții: experiență 
agent comercial, 
Ia domiciliu, 
în municipiul Deva, an • 
toturism propriu pentru 
deplasare rapidă, nu pen. 
tru transport marfă. Do
ritorii vor trimite un G.V, 

•pe adresa firmei, 
Ialomița, nr. 2, 
ra.

• Societate
execută construcții 
verse 
șuri.
716927.

• S.C. Oftraum 
SRL Hunedoara, 
oftalmologie 
tenția de majorare a ta
rifelor. Consultații înce
pând cu 15 aprilie 1997.

(7445)
DISPARIȚII

• A dispărut în 7. 03. 
1997 Furceloni Stanica, 
24 ani, 1,60 m, bTunetă, 
tunsă scurt, îmbrăcată în 
geacă și pantalon alb. bo-

COMEMORĂRI
• Familia îndurerată 

nunță trecerea a șase luni 
de la moartea Iubitei 
noastre soție, mamă și 
soacră

ALBU MARIOARA
Parastasul de pomenire 

va avea loc sâmbătă, 15 
martie, ora 11, la bise
rica din cimitirul ortodox- 
str. Eminescu. Dumnezeu 
să o odihnească !

(8731)

DECESE

a.
I
I
«I

I
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I
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Produce și comercializează țeavă PVC tip
— ușor pentru scurgere la următoarele dimen
siuni : 0 50—100.

Pentru relații suplimentare, vă puteți adre
sa la sediul societății sau la telefon 054-642250
— serviciu] Desfacere.
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BANCA AGRICOLĂ S.A. 
AGENȚIA BARU MARE

str.
Timișoa- 

(8647) 
comercială 

di. 
inclusiv acoperi- 

Informatii telefon 
(7440) 

Miraco 
cabinet 

anunță in.

* • •*•*••••■

REDUCERI DE TARIFE 
LA CINEMATOGRAFE

* •

• Asociația județea. 
nu de Fotbal Hit. 
nedoara regretă tre
cerea în neființă a 
deosebitului om de 
fotbal care a fost 

NICOLAE 
GAPKA 

și transmite 
condoleanțe 
îndoliate.

sincere 
familiei •

(8735)

• Colegii de serviciu 
de Ia Muzeul Banatului 
Timișoara sunt alături 
de colegul și directo
rul Florin Drașoveanu 
în greaua încercare 
pricinuită de decesul 
tatălui său,

NICOL AE 
dc 74 ani.
Sincere condoleanțe. 

(8748)

Anunță licitație pentru imobilul situat in 
comuna Băcia, sal Pctreni, nr. 117, cu posibi
litatea de racordare la rețeaua de gaz metan, 
anexe gospodărești și terenul aferent.

Licitația va avea loc la Judecătoria Deva, 
executor judecătoresc, în data dc 17 martie a.c., i 

| ora 9. (5196) J
*
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DIRECȚIA SANITARĂ A JUD. HUNEDOARA 
INSPECTORATUL DE POLITIE SANITARĂ !

SI MEDICINĂ PREVENTIVĂ I
HUNEDOARA — DEVA

COMUNICAT |
Axând in vedere normalizarea situației . 

sanitaro-antiepidemice, inspectorul sanitar șef I 
» al județului, dr. Călugăru Mircea — medic pri- j 

mar doctorand, hotărăște : J
Începând cu azi, Î2. 03. 1997, se ridică sta- i 

rea de carantină din unitățile sanitare ale jn- ’ 
dcțului Hunedoara.
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w
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| dc sâmbătă și duminică.

S.C, VITICOLA S.A. ȘOIMUȘ
Str. Viilor, nr. 1

Vinde vin alb soiuri superioare la prețul 
de 3 500 lci/1, zilnic între orele 10—15, in afară

|i RECEP PLUS
O măsură de 

socială lăuda, 
care a luat-o 

România—Film pentru care 
merită toate felicitările 1 
Aceasta în condițiile în 
care prețurile de intrare 
Ia cinematografe se păs
trează Ia nivelul ante
rior. (M. B.).

amintite, 
protecție 
bilă pe CALCULATOARE 

IMPRIMANTE 
COPIATOARE

J Ol VA Bel. DECEBAL. Bl, p 
I * Tel. 212726 218205

Orăștie — până la 50 
sută, la toate specta

colele de film. I.a cine
matografele din Deva. 
Hunedoara și Petroșani, a- 
ceastă reducere este o- 
perată la spectacolele or.

și 
Ia

—

ganîzate până la ora 
inclusiv. Spectatorii 
film sunt rugați să aibă 
asupra lor legitimațiile 
necesare prin care să do
vedească că se integrează 
în categoriile mai sus-

16, 
de

-- ——————————
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