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UNU MAI MUNCITORESC
Ziua de 1 Mai nu a 

fost, nu este o sărbătoare 
comunistă. Ori inventa
tă de regimul comunist. 
Ea are o îndelungată 
tradiție, venind din țara 
cu cea mai solidă de
mocrație — Statele ..Uni
te ale Americii. 1 Mai a 
fost și a rămas Ziua In
ternațională a celor ce 
muncesc și este sărbăto
rită în fiecare an aproa
pe în toată lumea.

tn țara noastră^ din 
1945 până în 1989, Săr
bătoarea Muncii dobân
dise o semnificație spe
cială. Era marcată de 

' ample demonstrații și 
defilări, cu participarea 
la comandă a zeci de

mii de oameni, care prea
măreau la superlativ pu
terea autoritară, dicta
torială. Și ce programe 
artistice...

După revoluția din de
cembrie 1989, măreția 
sărbătorii a pălit. Oa
menii parcă s-au rușinat 
să mai sărbătorească 
Ziua Muncii. Și in acest 
an, 1 Mai a fost marcat 
superficial. Doar câte
va partidulețe cu nos
talgii comuniste au scos 
puțini oameni pe străzi, 
indemnându-1 la pro
teste și lozinci contra 
guvernului, urmare și a 
situației din zi în zi mai 
grele a populației.

Spre ne-mcriftil lor,

nici cele două partide 
de nuanță social-demo- 
erată din coaliția gu
vernamentală (PD și 
PSDR), nici principalul 
partid din opoziție, de 
asemenea de nuanță 
social-democrată (PDSR) 
— formațiuni politice 
mai aproape de Inter
naționala Socialistă, ca
re a hotărât comemo
rarea, în fiecare an, la 
1 Mai, a Zilei Interna
ționale a Muncii —, nici 
măcar marile confede
rații sindicale nu au dat 
atenție acestei zile, or
ganizării vreunor mani
festări sărbătorești spe
cifice.

E drept că populația,

I

clasa muncitoare •— pe 
care guvernul dorește 
s-o consacre drept pă
tura de mijloc a socie
tății — are tot mai frec
vente manifestări, gene
rate însă de alte cauze, 
precum restructurarea 
și lichidarea unor între
prinderi, salariile mici 
și majorarea continuă, 
necontrolată, a prețuri
lor, de porunca tot mal 
insistentă a guvernan
ților pentru strângerea 
curelei.

De fapt, de întâiul 
Mai muncitoresc al a-

DUMITRU GIIEONEA
— 
(Continuare în pag. a 2-a) »

CURSUL VALUTAR

«oCaHi ala societăților bancara autorizate să efec
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă nu 
implică obligativitatea utilizării cursurilor fn tran
zacții efective da schimb valutar și înregistrări con
tabile.

2 MAI 1997
• 1 dolar SUA — 7095 Ici
• 1 marcă germană 4119 Ici
• 100 yeni japonezi — 5600 Ici
• 1 liră sterlină — 11364 Ici
• 1 franc elvețian — 4831 Ici
• 1 franc francez — 1222 lei
• 100 lire italiene — 417 Ici

Cursurile incluse In această Ustă iu la bază

• -«
Grevă de avertisment la 

REMPES" DEVA 
dează la restructurarea f 
acesteia, față de concedia- J 
rile masive ce au avut > 
loc în ultima vreme, în- t 
târzicrile în plata dreptu- I 
rilor salariate etc. Vom j 
reveni cu amănunte în- | 
tr-un număr viitor al zia- f 
rului nostru. (TV. B.). ♦

Ieri la ora 11,00, Sin
dicatul „Blindajul'' din ca
drul SC. „REMPES" S.A. 
Deva a declanșat o gre
va de avertisment de două 
ore, în semn de protest 
față de modul cum con. 
ducerea societății procc-

DIRECȚIA GENERALA DE MUNCA 
ȘI PROTECȚIE SOCIALA 

HUNEDOARA — DEVA
Organizează cursuri de caliîicare — reca

lificare pentru șomeri în următoarele meserii: 
zidar —- tencuitor ;

vopsitor ;
finisor — finisaje uscate ; 
instalator sanitare — termice.

După terminarea acestor cursuri, absolvenții vor 
11 fi angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeter- 

minată, în cadrul S.C. ASAR CONSTRUCT S.R.L. DEVA. 
! i Pentru meseria do zugrav — vopsitor pot fi seîec- 
I • Jionate și femei.
!; Informații și înscrieri se pot lua de la Direcția Gene. • 
’ ’raid do Muncă și Protecțio Sociala Hunedoara — ■ 
IțjDcva, Serviciul calificări — recalificări șomeri (O.P,) • 
> {

«I
b) zugrav
c)
d)
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I
1
I
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1 JHaL
Maț multe sute de oa- 

meni s-au adunat joi după- 
amiază pe o vreme splen
didă pe platoul din fața 
Sasei de cultură din De
va pentru a sărbători 
Ziua Internațională a 
Muncii. întâlnirea a fost 
inițiată și organizată de 
organizațiile județene ale 
Partidului Socialist al 
Muncii și Partidului Ro
mânia Mare, Filiala ju
dețeană „Vatra Româneas
că**,  Liga Pensionarilor și 
Fundația Muncii. Manifes
tarea a fost deschisă de 
dl Ion Ionescu, vicepreșe
dinte al Organizației ju
dețene a P.S.M., după 
care dnii Sorin Celcca 
(P.R.M.), loan Jianu (Li
ga Pensionarilor) și Ar- 
cadic Pavel (Fundația Mun
cii) au vorbit despre 
semnificația zilei interna
ționale a celor ce mun
cesc, rolul activității crea
toare — cu brațele și cu 
mintea — în progresul 
continuu al societății (in
diferent de culoarea po
litică), în devenirea na
țiunilor și a lumii.

Celor ce au participat la 
întâlnire le-a fost distri
buită CHEMAREA Orga
nizației județene a Parti
dului Socialist al Mun - 
cii, care îndeamnă la 
acțiune cu întreaga for
ță .și ființă pentru .: •

Floarea de magnolie. Foto; ANTON SOCACI

Agricultura pe... apucate
Vremea rece și condi

țiile grele, inclusiv lipsa 
banilor, au făcut ca a- 
gricultura (în ciuda pre
viziunilor optimiste) să 
dea semne vizibile de o- 
boseală. Su toate că la 
această dată calendaristi
că, deci după începutul 
lunii mal, era de așteptat 
să fie încheiate însămân- 
țările de primăvară, lu
crarea amintită se găseș
te într.un stadiu mult 
întârziat, apreciindu-se că 
această întârziere este 
de circa o lună de zile. 
Peste toate astea, pe 
capul agricultorilor s-au 
mal abătut șl calamitățile 
provocate de inundații,

ceea ce pune sub semnul 
întrebării recolta de pe 
mari suprafețe, dar mai 
ales despăgubirea celor 
afectați de revărsarea a- 
pelor.

Datele centralizate la 
D.G.A.A. a județului Hu
nedoara arată că în jude
țul nostru revărsarea a- 
pelor a cuprins mai mult 
de 6000 hă, din care a • 
proape 4000 erau ocupate 
cu culturi însămânțate în 
toamna trecută sau în 
această primăvară. Spe
cialiștii apreciază că pe 
suprafețele respective se 
va putea intra, cu utila
jele mecanice, abia peste 
două săptămâni, dacă pro

prietarii vor mai avea 
bani, semințe și voința de 
a mai înființa culturi pe 
terenurile supuse inunda
țiilor. Marea lor între
bare este dacă vor be
neficia sau nu de com
pensații ca despăgubiri 
pentru pierderile suferite.

Pentru a ne face o ima
gine de ansamblu asupra 
situației lucrărilor de.se
zon, din agricultura româ
nească, vom face câteva 
referiri la datele furni
zate la recenta telecon-

NICOLAE TlRCOB

(Continuare în ,|>g a 2-a)

oprirea mersului deza
struos actual; • apărare
a ceea ce s-a creat în
industrie, 
transporturi, 
eații ș.a.; •

agricultură, 
telecom uni- 

realizarea ți
nui front comun și pu
ternic în scopul combate- 
r i speculei, corupției și 
a celorlalte fenomene an
tisociale și antiumane ; 
• contracararea activită
ții nefaste a actualei gu
vernări ; • respingerea
tenace a tuturor tendin
țelor de subjugare a Ro
mâniei față de .capitalul 
străin ; • apărarea cu 
orice preț a intereselor 
oamenilor de bună credin
ță, îndeosebi a celor cc-și 
asigură existența prin 
muncă cinstită; • respin
gerea .contractului jig
nitor preconizat a se în
cheia cu F.M.I.; • coh- 
damnarca și respingerea 
ca neavenit a costului re
formei preconizate de ac
tualii guvernanți; • desfă
șurarea de acțiuni eficien
te și permanente pentru 
transpunerea în viață a 
Programului Partidului 
Socialist al Muncii de 
apărare a intereselor oa
menilor muncii, a inde
pendenței ființei natio
nals românești cu tot ceea 
c? inscainnă aceasta.

TRAIAN BONDOR

Lumină din 
lumină

Librăria „Gheorgtic La- 
zăr" Deva a găzduit marți 
după-amiază serata litera 
ră „Lumină din lumină" 
Această întâlnire a iubi
torilor de poezie cu Pau
lina Popa în Săptămâna 
Luminată a fost prilejuită 
de noul său volum „Cu
vinte sărutate de îngeri". 
Despre volumul apărut la 
Editura „Emia" Deva, con
dusă de poeta Paulina 
Popa, a vorbit Eugen 
Evu, Exprimându-și bu
curia de a se regăsi prin
tre atâția confrați la a- 
ceasta întâlnire cu poe
zia, Eugen L*vu  a mai 
afirmat că îi pare o îndrăz
neală să afirmi că au a- 
tingere cu sacrul cuvin
tele tale.

Dna Paulina Popa, după 
ce a mulțumit familiei 
pentru sprijin moral, so
cietății Bibliofor pentru 
organizare și lui Dumnezeu 
pentru „cuvintele trimise, 
eu nefăcând altceva decât 
să le transcriu**,  a recitat 
din poemele cuprinse în 
volumul „Cuvinte sărutate 
de îngeri**.  Din același 
volum în care „flecare 
vers a fost transformat 
într.un ritual, a rugă spu
să la altar**  a mai citit 
poezii un grup de tineri 
de la Școala Normală „Sa
bin Drăgoi**  Deva. Au 
fost inspirat acompa
niat) la orgă de un coleg, 
care în final a cântat 
„Ce frumos e omul"

Serata literară, sponso
rizată de localul „Ama
deus**,  s-a încheiat cu a- 
cordarea de autografe de 
către poeta. (V.R.)
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cestui an, dârzul guvern 
Ciorbea a făcut popu
lației câteva cadouri de 
ținut minte; scumpirea 
— după numai o lună 
de zile — cu încă 19 la 
sută a biletelor de tren 
pentru călători și cu 50 
la sută a transportului 
mărfurilor pe calea fe
rată, creșterea de trei 
ori a prețului energiei 
termice (de la 16 748 lei/ 
Gcal, la 62 200 lei/Gcal)

Mai muncitoresc
și majorarea de cinci ori 
a costului gazului me
tan (de la 147 lei/mc la 
la 693 lei/mc).

Neîndoios, aceste 
piri vor diminua 
toriile cu trenul, 
înmulți numărul 
torilor la plata
rii locuințelor și al 
sumatorilor de gaze 
turale, vor sărăci 
mai mulți cetățeni, 
asta în pofida faptului 
că în aceste zile au fost 
anunțate și unele mă-

suri de protecție socia
lă pentru familiile cu 
1—2—3 sau mai mulți 
copii. Iar alte majorări 
de prețuri se anunță în 
continuare. In paralel 
cu restructurarea unor

I 
I

A FOST DEPISTAT INIȚIATORUL 
PETARDEI PRIN EXPLOZIA CĂREIA 
UN COPIL DIN ORĂȘTIE A SUFERIT 

RĂNI GRAVE

scum- 
călă- 

vor
debi- ’ unități economice și cu 

încălzi-
con- 
na- 
tot 
Și

Inspectoratul Poliției 
Județene ne informează că 
în urma cercetărilor mi
nuțioase efectuate de spe
cialiști ai Poliției a fost

depistat autorul Inițierii 
petardei care a explodat 
In mâna unui copil din 
Orăștie, provocându-i mari 
suferințe fizice.

El a fost identificat In

persoana lui Candin Be- 
rindei, de 52 de ani, ce 
a lucrat ca lăcătuș la S.O. 
„Mecanica**  S.A. din Ia. 
calitate.

Deși nu recunoaște fapta, 
probele administrate 
determinat “ 
pe lângă Tribunalul 
nedoara să emită împotrf- . 
va lui mandat de aresta, 
re preventivă. (I.C.).

au
Parchetul de

Hu-

sporirea numărului 
merilor.

Poate că, gândind 
toate acestea, nici 
vernanții nici opoziția
n-au mai avut chef de 
sărbătorirea Unu
Mai...

Agricultura pe... apucate
(Urmare din pag I)

ferință a Ministerului A- 
griculturii și Alimentației. 
Intre altele, este de no
tat că au mai rămas de 
arat mai mijit de 800 000 
lia, județul nostru fiind 
citat în rândul celor cu 
restanțe mai mari. In pri- 

• vința însămânțărilor, am 
reținut că această lucra
re s-a realizat pe mai 
puțin de 20 la sută din 
suprafața programată. Re
comandarea ce s-a făcut 
pentru a se termina se - 
mănatul până la jumăta
tea lunii mai, este greu 
de crezut că se va putea 
înfăptui până la sfârșitul 
acestei luni, ceea ce nu 
mai poate oferi garanția 
că se vor obține recolte 
mulțumitoare pe toate su
prafețele. La nivelul ță

rii, semănatul legumelor 
s-a făcut doar pe 35 la sută 
din suprafețele stabilite, 
al sfeclei de zahăr pe 54 
la sută, al soiei pe 3 la 
sută, al plantelor de nutreț 
pe 38 la sută, iar cartofii 
de toamnă s-au plantat pe 
numai 37 la sută din su
prafețele programate. Mult 
întârziate sunt lucrările de 
fertilizare și erbicidare. 
Spre exemplu, este 
cient să arătăm că 
grâu erbicidatul s-a 
pe numai 6 la sută 
terenurile cultivate, iar la 
orz pe abia 16 la sută. In 
24 de 
ceput 
lelor

Cel 
rometru care indică sta
rea total nesatisfăcătoare 
a lucrărilor agricole de 
primăvară îl constituie

sufi- 
la 

făcut 
din

județe, nici nu a în_ 
erbicidarea cerea- 

păioase.
mai concludent ba-
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de motorină, 
de cantitatea prevă- 
și de ofertă cererea 
de numai 21 la 

(I). Nu mai intrăm

Chimindia (comuna Hfirau). In apropierea localității, pe deal, există un izvor 
cu apă minerală folositoare ta tratarea bolilor digestive. îmbuteliată în sticle bine 
capsate, apa își menține calitățile două până 1a trei luni. Numeroase persoane 
din județ și din alto județe limitrofe se aprovizionează de aici cu apă de boul.

Foto: ANTON SOCACI

consumul 
față 
zută 
fiind 
sută
în alte detalii, pi subli
niem cerința formulată de 
către directorul general al 
DGAA, dl ing. Gheorghe 
Iovan, de a fi suplimen
tate fondurile alocate sub 
formă de credite produ
cătorilor agricoli din jude
țul nostru, cât și de a 
asigura resurse bănești în 
sumă de 350 milioane lei 
necesare combaterii boli
lor foliare și a rapănului 
la măr. Dacă vor veni 
sau nu acești bani, rămâ
ne de văzut.

! Sâmbătă, 3 mai 1997
SUA); 14,35 Magazin spor
tiv ; 15,00 Tenis ; 17,00
Baschet NBA Action; 17,30 
Mr. Beam — polițist (se
ria a ll-a);
și câștigi!
Știri ; 20,00 Vânătorii de

Dacă doriți să vedeți o 
școală frumoasă, vă invi
tăm la Mihăileni, sat a- 
parținător comunei Buceș. 
Această localitate, intrată 
în Cartea de istorie nu nu
mai a Moților, ci a tutu
ror românilor prin eveni
mentele de la 1784 și 1848, 
merită să aibă o școală pe 
măsura valorii sale.

Aici, în această primă-

bună 
arbo- 
trico- 
școlii. 

merită 
consi

avea apă potabilă 
La intrare au fost 
rate două steaguri 
lore noi și firma 
Pentru fapta lor 
să-i evidențiem pe
lierii locali loan Hărăguș, 
Nicolae Pătrui, Cioflica 
Florinca, pe învățătoarea 
— directoare Nicoleta Fa
ur și pe părinții Florin 
Stancu, Dorel Ciocan, La-

7,00 Bună dimineața... 
de la lași!; 8,30 Pas cu 
pas ; 9,20 Nu e școală ca 
a noastră (serial); 10.10 Ba 
da! Ba nu!; 11,50 Video- 
discoteca ’97; 12,05 F-
cranul ; 12,50 Lupii 
(do); 14,00 Știri;
Tranzit TV 133; 
Teleenciclopedia ; 
Jurnal; 21,00 Serial 
vannah; 22,00 Gala Euro
vision, de la Dublin ; 1.15 
Fotbal: Oțelul Galați — 
FC Brașov (înreg.).

19.30 Te uiți 
(cs); 19,30

Duminică,

mțirii
14,40
19,05 
20,00 
• Sa-

Divertis Show; 23,15 Cri
mă cu premeditare 
0,00 Sport la minut ; 1,00 
Hungry For You (film er.|.

W;

[ANTENA 1]
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0 scoală frumoasă1
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vară, primăria comunei a 
organizat o mare acțiune 
de curățire și înfrumuse
țare. Cu ajutorul părinților 
și al șantierului de la Ba
raj au fost transportate 
peste 100 tone de pământ 
pentru nivelarea curții 
școlii. Au fost tăiați ve
chii arbori ce nu permi
teau Intrarea luminii și a 
"oarelui în școală, au fost 
săpate spațiile verzi, au 
f ist plantate flori și pomi 
ornamentali, s-a reparat 
icoperișul școlii și al ma
gaziei de lemne, gardul me
talic și jgheaburile, a fost 
iurățată fântâna pentru a

zăr Pătrui, Radu Hărăguș, 
Maria Cândrea, Dorina Col- 
ța, Claudiu Ispas, Maria 
Stîngă, loan Miheț, Nagy 
Ștefan, Treja Hurdea și 
multi alții. Nu putem 
trece cu vederea aportul 
conducerii șantierului de 
la Mihăileni, pe dl ing. 
Gheorghe Mihancea și dl 
Viorel Balta. După cum 
ne-a informat dl Viorel 
Vulturar, primarul locali
tății, asem <ea acțiuni pri
măria va organiza și la 
celelalte școli din comună.

ALEXANDRU JURCA, 
corespondent

7,00 întâlnirea de sâm
bătă; a TV2 Cluj-N.; 12 00 
TVR Timișoara; 14,00 E- 
couri culturale românești 
în Elveția; 14,30 Dr. Quinn 
(r); 16,20 Secretele nisi
pului (s — ep. 1); 17,40 
Serata muzicală TV; 20,30 
Vă place opera?; 21,30 7 
zile — 7 arte ; 22,05 TVM 
Mesager; 22,30 Frumoasa 
și Bestia (s); 24,00 Jazz
Alive.

7,00 Știri • Revista pre
sei ; 7,15 Văduva (r); 9,50 
Desene animate; 11,00 Ilu
zii (s); 12,00 Divertisment ; 
14,00 Știri; 14,20 Ultimul 
detectiv (f/r); 16,25 Via
ța în trei (s); 18,00 Uragan 
în „Paradis" (s); 19,00 Știri; 
19,05 Nici o clipă de plic
tiseală (s); 19,30 Sirenele
(s;) 20,30 Observator ;
21,00 Teleeurobingo; 21,50 
Ruby (dramă SUA); 23,30 
Știri; 23,31 Hollywood 
Top Ten.

7,00 Bună dimineața! ;
8.15 Lumină din lumină ;
9.15 Colț Alb (s); 9.45
Domino; 11,40 Viața satu
lui; 13,20 Biserica satului; 
13,30 Atlas; 14.10 Ecouri 
la un festival..,; 14,55 Fot
bal: Univ. Craiova — FC 
National; 17 05 Star Trek 
(s.,SR); 19,10 Robingo
(cs); 20,00 Jurnal; 20,30
Duminica sportivă; 21,00 
Mi-ai distrus viața! (film, 
SUA); 22,35 Studioul șla
gărelor ; 0,05 Serial a 
Setea ; 0,55 Melodii în
drăgite și de voie bună.

mai 1997
cadabra; 10,30 Țestoasele 
Ninja adolescente (film, 
SUA); 12,00 Adevărul goL 
goluț (r); 13,00 News Radio 
(s); 13,30 Detectivi d»
elită (s); 14,15 Stan , fi
Bran; 15,15 Lumea filmu
lui ; 15,45 Tenis; 17,30 
Terra 2 (s); 18.30 Bever
ly Hills (s); 19,30 Știri ; 
20,00 Salt On Your Skin 
(dramă); 21,55 Știri ; 22,00 
Fotomodele (s); 23,15 Pro
cesul etapei.

(ANTENA 1)
I
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(PRO - TV]
7,00 Desene animate ; 

8,30 Flipper (s); 9,00 Luke 
cel norocos (s); 10,00 Sin
gurătatea celor curajo și 
fl r); 12,55 Știri; 13,00
Dragoste renăscută (film —“

7,05 — 1440 Reluări;
17,05 Rescrierea istoriei ; 
18,00 Desene animale; 18,30 
Băieții pierduți (do); 19,00 
La Nord de paralela 60 
(s); 20,00 Iubire fără sfâr
șit (film); 22,00 Maeștrii 
cascadori (film); 23,00 Bri
gada de șoc — ep. 2; 
23,30 Maniacul din vis 
(film); 01,00 Serial erotic.

CțvrȚ)
7,00 5x2. Magazin du

minical • TVR lași; 13 00 
Oameni care au fost.. ; 
13,30 Revista de istorie; 
14,00 Film • Piesă pentru 
pasageri (Rusia); 15,40 Ca
zuri și necazuri în dra
goste; 16,20 Secretele ni
sipului (s); 19,25 Un secol 
de cinema ; 21,25 7 zile 
— 7 arte ; 21,30 Fotbal • 
Camp. Italiei; 23,20 TVM. 
Mesager ; 23,50 Gala Cir
cului francez.

7,10 Sfântul (r); 8,30 
Nici o clipă do plictiseală
(r) ; 9,00 Misiune ultra
secretă (s); 11,10 Documen
tar; 12,00 Telerebus; 14,00 
Știri; 14,30 Poliția spațială
(s) ; 16.25 Viața în trei 
(s); 17,00 Sfântul (s); 19,05 
Muppets Show (s); 19,30 
Sandra — prințesa rebelă 
(s); 20,30 Observator; 21,00 
Farmec înșelător (dramă, 
SUA); 22,40 Știri sportive ; 
22,50 Proiect Shadow —• 
Chaser (SF, SUA).

(DEVASAT+)

(pro -tv)
7,00 Desene animate; 

8,30 Serial • Fiica ocea
nului; 9,00 Super Abra-

7,05 — 14,30 Reluări ; 
17,05 Tombik & B.B. (ap. 
1, 2); 18,00 Desene ani
mate; 18,30 Regele înluna- 
ricului (doc); 19,00 La 
Nord de paralela 60 •
(s) ; 20,00 Goddess of
Love — film ; 21,30 Maeș
trii cascadori; 22,30 Bri
gada de șoc — ep. 1; 
23,00 Frig mortal (film).

I

Ziar editat de CASA DE PRESA ȘI EDITURA CUVÂNTUL LIBER — DEVA, societate pe acțiuni
Registrul Comerțului Deva cu nr. J/20/618/1991 Cont: 4072613110 B.C.R. Deva; Cod fiscal c 2116827.

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA, președinte (redactor șef); TIBER1U IST3ATE,
SABIN CERBU. MINEL BODEA, NICOLAE T1RCOB. membri.

Adresa redacție: : 2700 — Deva, str. I Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara. Telefoane t 211275; 212157; 211269; ...
întreaga răspundere pentru conținutul articol»lor o poartă autorii acestora Redacția nu răspund» material sau moral pentru articolele neconlractate rima» 

ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor. Manuscri sele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.
Tiparul executat la S.Q „POLIDAVA" SA Deva ...................................................... „
Programul de lucru cu publicul zilnic de luni până vineri, între orele 8—18, ta sediul redaefiei și la telefonul 21 12 75.

cu capital privat, înmatriculată la

vicepreședinte (redactor șef adj.)|

225904 (corectură); Faxi 218061.

AMLII- IV ft» JSIR. 1R77 • Sâmbătă. 3 Duminică. 4 mai 1°®Î



i ^CUVÂNTUL LIBER
• -< ••’ ’•’• vX% • •* * ••••*«•••••••••  •• • • • • • -•:•:•:« y.y»»Xv.v

A*r-- • - • ± • . • •

• Sâmbătă, 3 — Duminică, 4 mai 1997

idian:::::>independent®$o®<:S^^

Concedieri colective și măsuri compensatorii
Pentru atenuarea e- 

fectelor reformei econo
mice, Guvernul a stabilit 
printr-o ordonanță de 
urgență măsurile de 
protecție socială ce se vor 
acorda persoanelor dis- 
ponibilizate prir con
cedieri colective. De a. 
ceste măsuri de protec-

v ție beneficiază salariații 
societăților comerciale In 
care statul deține cel 
puțin o treime din tota- 

t ltd drepturilor de vot !n 
Adunarea Generală, pre
cum și al regiilor auto
nome care înregistrează 
pierderi, arierate ș! flu- 
Kuri financiare negative, 
fete căror contracte indi-

, viduale de muncă vor fi 
desfăcute ea urmare a unor 
concedieri colective, e- 
fectuate In procesul de 
restructurare, privatizare 
șl lichidare. în sensul Or
donanței de urgentă, se 
consideră concedieri co
lective situațiile In care

(aflăm de la poutpHT
1 • în data de 21 apri-

le 1997, ora 17, Poliția 
municipiului Deva a fost 
sesizată telefonic de 
către Urgența Spitalului 
Județean Deva, că a fost 
adusă și internată în sta
re gravă, cu vădite sem
ne ale unei nașteri, nu. 
mita Bic Voichița, de 
89 ani, din Brănișca, ne
căsătorită, mamă, a 5 co
pil minori, muncitoare la 
Districtul CFR Brănișca.

In urma cercetărilor 
efectuate împreună cu 
Parchetul de pe lângă Tri' 
bun al ul Hunedoara, cada
vrul fătului a fost găsit la 
domiciliul sus-numitei șl 
in urma autopsiei aces
tuia efectuată de medicul 
legist s-a stabilit că de
cesul a survenit în urma 
unei asfixii- mecanice, 
cu un corp moale, apli
cat la gură. Cea în 
cauză este cercetată pen
tru comiterea infracțiu
nii de pruncucidere, până 
in prezent nefiind luate 
măsuri de privare a li
bertății. întrucât starea 
sănătății nu o permite.

• în 22 aprilie a.c., ora 
.13, la Exploatarea Mi
nieră Aninoasa, Sectorul 
4 — Suborizontul 2 Me
diu. Strat 4—5, Galeria

• -Transversală, s-a produs 

desfacerea contractelor In
dividuale de muncă fere 
loc în următoarele con
diții cumulative: a) nu
mărul persoanelor dispo- 
nibillzate este de cel 
puțin 10 persoane dispo- 
nibilizate din unitățile 
având Intre 11—100 sala, 
riați; de cel puțin 10 la 
sută persoane disponibiU- 
zate din unitățile având 
între 101—300 salariați ; 
de cel puțin 30 de per
soane disponibilizate din 
unitățile având peste '’Ol 
salariați. Desfacerea con
tractului individual de 
muncă este dispusă In 
temeiul art. 130, alin. 1, 
lit a din Codul Muncii, 
In termen de 60 de zile 
de la data aprobării pro
gramelor de restructura
re, privatizare și lichi
dare de către organele 
competente.

Organele competente si 
aprobe programele de re
structurare, privatizare |i 

un accident mortal de 
muncă, victimă fiind Alini 
Mihai, de 35 ani, din 
Aninoasa, tatăl a doi copii 
minori, muncitor. E3 a 
căzut de pe un suitor 
de la o înălțime de cca. 
10 metri, decedând în 
drum spre spital.

Cercetările sunt con
tinuate de Parchetul de 
pe lângă judecătoria Pe
troșani și Inspectoratul 
Teritorial de Protecția 
Muncii.

• Poliția municipiu
lui Deva cercetează în 
stare de reținere pe Mu- 
reșan Gabriel, de 21 ani, 
din Cojocna. județul 
Cluj, recidivist, și pe So
lomon Daniel Claudiu. de 
22 ani, din Deva. mun
citor la E.M. Deva, care 
In data de 16 aprilie a.c., 
aflându-se la restauran
tul ..Calu Bălan" din 
Deva, au provocat scan
dal și au distrus bunuri 
în valoare de 320.000 lei.

Urmează a fi prezentați 
Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara — 
Deva. In vederea emite
rii mandatului de aresta
re preventivă.

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

IJ*J.  Hunedoara

lichidare sunt: FPS, pen
tru societățile comercia
le; ministerele de resort, 
pentru regiile autonome 
care funcționează sub 
autoritatea lor ; consiliile 
locale sau județene, pen
tru regiile autonome 
care funcționează sub 
autoritatea lor. Conform 
Ordonanței de urgență. 
Ministerul Muncii și Pro
tecției Sociale, prin di. 
recțllle generale de mun
că și protecție socială, 
are obligația de a acorda 
servicii de preconcediere 
colectivă In asistarea 
societăților comerciale șl 
regiilor autonome la ela
borarea programelor de 
reconversie profesională, 
precum și în pregătirea 
și orientarea individuală a 
salariațllor. In sensul Or
donanței de irgență, prin 
măsuri active pentru 
combaterea șomajului se 
înțeleg acele măsuri eare 
au ca scop crearea de noi 
xocuri de muncă. sau 
sprijinirea persoanelor a- 
flate in căutarea unul loc 
de muncă. Măsurile 
active pentru combaterea 
șomajului sunt. In prin
cipal. următoarele: o-
rientarea profesională, in. 
struirea In modalități de 
căutare a unui loe de 

. muncă, instruirea antre- 
I prenorială și profesio

nală, înființarea de cen. 
tre de consultanță șl 

1 dezvoltare de afaceri, 
sprijin financiar pentru 
crearea de noi locuri de 
muncă, inclusiv prin pro
grame de lucrări publice.

Cu gândul la sufletele |> trupurile noastre. Foto PAVEL LAZA

Persoanele ale căror 
contracte individuale de 
muncă au fost desfăcu
te ca urmare a conce
dierilor colective prlmeso 
o plată compensatorie re
prezentând o sumă ne
impozabilă, al cărei cuan
tum lunar este egal 
cu salariul mediu net pe 
economie comunicat de 
Comisia Națională pentru 
Statistică, la data stabl • 
lirii dreptului.

Suma totală de bani 
acordată cu titlu de plată 
compensatorie se stabi
lește pentru fiecare per. 
toană căreia i s-a desfă
cut contractul de muncă 
potrivit prezentei Ordo. 
nanțe de urgență, cu o 
vechime In muncă In 
societatea comercială sau 
regla autonomă de mi
nim 8 luni, diferențiat, 
după cum urmează: a) 
6 salarii medii nete pe 
economie pentru sala
riații cu o vechime în 
muncă mai mică de 5 ani; 
b> 0 salarii medii nete 
pe economie pentru sala, 
riații cu • vechime in 
muncă Intre 5 și 15 ani ; 
c) 1? salarii medii nete 
pe economie pentru sa
lariații cu o vechime In 
muncă mai mare de 15 
ani.

Sumele de b%nl afe
rente plăților compensa
torii se achită In rate 
lunare. Sumele de bani 
aferente plăților compen
satorii se pot achita o 
singură dată dacă bene
ficiarul utilizează suma de 
bani In scopul desfășu. 

rării unor activități cum 
ar fi înființarea unei 
societăți comerciale, aso
ciații familiale, sau pen
tru desfășurarea unei ac. 
tivltăți comerciale pe 
cont propriu, achiziționa
rea sau asocierea In 
••ederea achiziționării de 
inventar agricol, cumpă
rarea de acțiuni.

Modificarea 
Regulamentului 

de licitații 
A fost aprobată hotă

rârea pentru modificarea 
și completarea Regula
mentului privind organi- 
zarea licitațiilor pentru 
achizițiile publice de bu
nuri șl de servicii, apro
bat prin H.G. nr. 63/1994. 
Astfel se propune ca 
prețurile sau tarifele In 
lei prevăzute în contracte 
să poată fi modificate 
cu acordul părților, con
form formulei de ajus. 
țâre a prețurilor prevă
zute în Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 
3/1997 șl hotărârilor de 
Guvern emise în temeiul 
art. 4 din Legea concu
renței nr. 21 /1996. la pro. 
dusele șl serviciile care 
fac obiectul acestora sau. 
In condiții temeinic mo
tivate, în funcție de evo
luția pieței produselor și 
serviciilor cu prețuri sau 
tarife libere. Hotărârea 
mai stabilește și condiții
le de publicare a anun
țurilor referitoare la lici
tații. S-a mai prevăzut 
ca organizarea procedu
rilor de achiziție să se

poate realiza pentru bu
nuri de folosință îndelun
gată și cu ciclu lung de 
fabricație (minimum 6 
luni» precum și pentru 
servicii ce pot fi contrac
tate pe perioade deter
minate, tn baza unor acte 
normative și în cazul In 
care In anul bugetar cu
rent este asigurată numai 
o parte din fondurile ne
cesare. diferen'a urmând 
a fi alocată în perioa. 
dele următoare. De ase. 
menea, a fost actualizat 
plafon î. valoric — peste 
care centru achizițiile de 
bunuri și de servicii ie 
același fe’ este obliga
torie organizarea de lici
tații publ ce — la 100 mi
lioane .ei iar la licitațiile 
publice la care pot parti
cipa și crntractanți -tfăinl, 
la 1.500 milioane lei.

DupS 1 mai

NUMIRI 1N FUNCȚII 
IN ARMATA

începând cu data de 1 mai 
1997, conform Ordinului mi
nistrului Apărării Națio
nale, dl. Victor Babiuc, 
s-au făcut unele numiri 
în funcții, astfel: In func
ția de șef a! Statului Ma
jor al Marinei Militare 
a fost numit contraami
ralul Traian Atanasiu, iar 
in funcția de șef al Sta
tului Major al Aviației și 
Apărării Antiaeriene — 
generalul de flotilă aeria
nă Gheorghe Bucșe.

Cu aceeași dată, contra
amiralul — comandor 
Gheorghe Anghelescu a 
fost numit In funcția de 
consilier principal al mi
nistrului apărării națio
nale La cerere. genera
lul de divizie aeriană 
Ion Săndulescu a trecut 
in rezervă. Au mai fost 
numiți în funcții — prin 
același ordin — urmă
torii. generalul de bri
gadă Cornel Paraniac — 
comandant al Armatei 1; 
generalul de brigadă Ne- 
culai Stoma — comandant 
a. Corpului 6 Armată ; 
generalul de flotilă ae
riană Constantin Gheor
ghe — comandant al Cor
pului 1 Aviație și Apăra
re Antiaertană; genera
lul de bi.gadă Ioan Popa 
— locț! lor al șefului Sta
tului Major al Trupelor 
de Uscat.

ANTONELA SÂRB

Având In vedere Im
portanța pădurilor, a mul
tiplelor funcții pe care 
le realizează, silvicultorii 
hunedoreni din cele 17 
Moale silvice, în cadrul 
«Lunii pădurii", s-au or
ganizat corespunzător In 
vederea executării lucrări 
for silvice de sezon si a 
acțiunilor de propagandă 
silvică.

Imediat ce timpul a 
permis, in această pri - 
măvarA, s-a declanșat cam
pania de împăduriri, a 
scosului de puieți din pe
piniere, la ocoalele sil
vice Simeria, Ilia, Geoa- 
giu, extinzftndu-se apoi 
fi la celelalte ocoale 
silvice..

Silvicultorii hunedoreni 
au un program ambițios 
de regenerare a păduri
lor. Din cele 700 ha de 
regenerări, 460 ha se vor

Regenerarea pădurilor hunedorene
regenera pe cale natura
lă și numai 220 ha se 
vor împăduri integral, 
punându-se în permanen
ță accentul pe promo
varea regenerării natu
rale cu specii autohtone 
valoroase (cvercinee, fag).

Până la sfârșitul săp. 
tămânii trecute, cei peste 
200 muncitori antrenați in 
lucrările silvice au rea
lizat: semănături In so
larii pe 800 mp, repica- 
je de rășinoase — 60 ari, 
împăduriri integrale pe 
65 de ha, completări cu. 
rente pe 20 ha. Ocoalele 
silvice Simeria. Deva, 
prin eforturile depuse au 
reușit să încheie campa
nia de împăduriri din 
această primăvară. Lucră
rile de împăduriri se •*  

xecută cu puieți de foioa
se și rășinoase produși în 
totalitate în pepinierele 
silvice proprii.

Din cei 2,6 milioane 
puieți prevăzuți a se scoa
te in această primăvară 
din pepinierele proprii, 
oănă In prezent s-au scos 
1,6 milioane, restul fiind 
în zona de munte unde 
nu se poate lucra In pre
zent Din puieții scoși, 
s-au livrat altor direc
ții silvice din țară 1,2 
milioane puieți. în pro
ducerea puieților și livra
rea acestora șl In alte 
județe, se evidențiază o- 
coalele silvice Baia de 
Criș, Brad, Dobra, Hațeg, 
Hunedoara, Orăștie, De. 
va

în vederea obținerii 

în viitor a unor păduri 
valoroase, în arboretele 
tinere s-au executat lucrări 
de îngrijire pe 667 ha (de
gajări — 250 ha. curățiri 
— 138 ha. răriturl — 199 
ha, elegaj — 80 ha). Prin 
aceste lucrări se urmăreș
te promovarea specii
lor valoroase, pro
ducătoare de lemn cu ca
lități superioare.

în această perioadă 
s.a continuat acțiunea 
de punere In posesie a 
pădurilor, conform Legii 
nr. 18/1991. Până în pre
zent inclusiv din anii 
anteriori, au fost puse în 
posesie 14.476 persoane, 
cu o suprafață de 10 239 
ha

Pe lângă acțiunile fizi
ce realizate, au fost desfă

șurate și acțiuni de pro
pagandă silvică, tn școli, 
cămine culturale au fost 
prezentate prelegeri cu 
diferite teme specifice 

în cadrul acestor ac
țiuni, la sfârșitul acestei 
săptămâni va avea loc. In 
pădurile din zona Căpri
oara. un concurs de orien
tare turistică cu partici
parea tineretului din zo
nă.

Având în vedere ore- 
slunile care se făc asupra 
pădurii, privind modifi
carea Legii nr. 18/1991, 
corpul silvic hunedorean 
face propagandă susținu
tă în vederea informă
rii opiniei publice, cetă
țenilor. asupra conse
cințelor ecologice și eco
nomice pe termen lung. 

datorate fărâmițării fon
dului forestier.

Să nu uităm că pă
durea este una din prin
cipalele noastre bogății 
naturale: AURUL VER
DE. ea este plămânul ome
nirii. iar împărțirea pă
durii este moartea el.

Acum, se 'mpune mai 
mult ca niciodată de
clanșarea unei campanii, 
nu pentru pulverizarea 
pădurii, ci pentru conser
varea protejarea, dezvol
tarea și utilizarea dura, 
bilă a fondului fores
tier. Să nu uităm că 
pădurea, ca și ȚARA, nu 
este numai a noastră, ci 
și a urmașilor noștri, 
iar dacă lemn se poate 
importa pădure nici
odată.

Ing. MIRCEA COVACI, 
Direcția Silvică 

Deva

F/z.syfeV.y
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LUCIAN BLAGA
cugetări

:•

I

I
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• „Filosofia este „bemolul" spiri. 
tului: ea adâncește cu o jumătate de 
ton toate tonurile spiritului".

• „Deseori ținem la o credință nu 
fiindcă ea ne 
ci fiindcă nu 
trariul ei".

pare cert demonstrată, 
ni s-a demonstrat con-

locuri 
ceasta 
nici

,, Legile morale se schimbă după 
yi timpuri. Unii găsesc în 
un motiv să nu asculte- 

una"..

ti
de

sigur că te bate în dialectică și te jî 
'înduplecă".

• „Când urăști pe cineva, 
treabă-te dacă are vreun înțeles, 
iubești însă pe cineva, nu 
are vreun înțeles".

• „Nu-ți îmbogățești 
adevăruri mărunte : cine 

avere adunând praful de 
tiat pe pământ?".

■r
întreba

în- 
când 
dacă

PEDEAPSA

*— Se pedeapsă a primit Hitler in iad?
— Să traducă „GapitalUl" lui Marx în ebraică...

:
I

k:
I
1
I

fost 
De ce mă 

qu care 
prilejul

j

I

• „înainte de a mă, naște, am 
o veșnicie întreagă „nimic", 
tem ' lde aceeași „neexîstență” 
am avut o veșnicie întreagă 
de a mă obiynui și-n care am fost 
deja ? Nu înțeleg".

sufletul cu < 
ți-ar face j1 

aur împrăș- î! ni 5i
• „Când ești pe pământ, poți după J;

voie să stai pe ioc sau să înaintezi; J 
când zbori însă, ' nu poți decât să înain- < 
tezi".

i • „De îndată ce {aci Satanei con- 
[ cesiunea de-g discuta cu el, poți fi

„Dacă te depărtezi de realitate, ț 
mirare că o idealizezi : dacă te-ai

:■ 
Selecție de ILIE LEAIIU ;

nu-i 1
depărta de pământ, ■ l-ai vedea strălu- J 
cind între stelele cerului...". •

I

I

ÎNVĂȚĂTURA ÎN GÂNDIREA 
ÎNȚELEPȚILOR

• Ge folos poate să 
aducă învățătura, când 
e pusă acolo unde nu 
trebuie? Ea e ca o lam
pă așezată într-o oală 
acoperită de întuneric.

PANGATANTRA
• Nu împiedică nimic 

ca cineva să fie cu ști
ință de carte și să po
sede toată învățătura șl 
(totuși) să fie bețiv, ne_ 
cumpătat, avar, nedrept, 
trădător șl, în 
fără minte.

sfârșit.

GEBES 
fixa 

i fel,
Gând îți vei 
învățate așa 
să nu poată cădea? 

I le vei încerca? căci 
: de ajuns să le în

că 
ele 

prin

cele 
încât 
Când 
nu e 
credințezi memoriei, 
pe celelalte lucruri: 
trebuie verificate 
acțiune. Nu e fericit a- 
cela care le știe, ci acela 
care le îndeplinește.

SENEGA

I

I
- .1 ■

plînvățat ■

I
I MERIDIANE 

LIRICE
| „Când ceasul îmi aduce

I chipul tău de departe
• ți îmi arată

I fiecare gest al tău
ți simțire

? ți fiecare gând,
| care însoțesc
* cotidiana învolburare
| a vieții,
• eu sărut
1 paznicul timpului
, ți pecetluiesc astfel

orice dorință
orice rugăciune >
de a nu avea între noi I
această distanță ,
nici alta, I
ți de a învinge dușmănia j
lucrurilor comune I
de pe acest pământ 
pentru a zbura în aerul pur I 
entuziasmant ,
al unirii noastre |

incoruptibile". * 
NICOLA ROSSI LEMENI: !

„Orologiul" :

MICA ENCICLOPEDIE

— O familie de struți 
este formată de obicei 
din 16 „persoane": „tată", 
„mamă" și 14 pui. La 
numai o săptămână după 
ce au ieșit din ou, puii 
de struț știu să se hră
nească singuri cu semințe 
și cu rădăcini.

—- Cea mai mare deltă 
de pe glob este delta for
mată de fluviile Gange 
și Brahmaputra. Ea ocupă 
o. suprafață de 100 000 
kmp. în Europa, cea mai 
mare deltă o are Volga 
(13 000 kmp), urmată a- 
poi de cea a Dunării 
(5 050 kmp).

— Cei mai înalți cac

tuși sunt cei din specia 
Sagurp (Cereus giganteus) 
din S.U.A. și Mexic, un 
exemplar putând ajunge 
la 15—17 m înălțime.

— Proverbiala înceti
neală a melcului a fost 
calculată: un melc se de
plasează cu o... viteză de 
0,0015 metri pe secundă.

— Cantitatea de sare 
necesară omului ca ali
ment timp de 1 an este 
de 8 kilograme.

— Cartea poștală cea 
mai mică reprezintă Do
mul din Florența și are 
dimensiunea de 2,5 x 3,5 
cm.

*

0 Thomas Morus, ma
rele cancelar al Angliei, 
sub Henric al VlII-lea, 
compara pe cel care se 
căsătorește cu un om care 
pune mâna într-un sac 
în care nu este decât 
un singur țipar și o sută 
de șerpi. Poți paria o 
sută contra unu că în 
loc de țipar omul va 
prinde un șarpe... 0 
„La bursa neagră a Vie
ții a scăzut mult prețul 
omului" — spune la 
TV Mircea Dinescu, și 
gândul te duce la ima
gini halucinante cu bă
trâni singuri și neputin
cioși, copii cu chipuri

palide și triste, la atâția 
și atâția semeni care im
provizează ceva demân- 
care, care-și tot păcălesc 
ființa cu surogate, la 
disprețul cu care este' 
tratat omul simplu de cel 
îmbătat cu alcoolul pu
terii... 0 Vorbind de
spre Poezie, Alfred de 
Vigny nota în jurnalul 
său, în noaptea de 4/ 
5 aprilie 1835: „Nu tre
buie să diseci decât mor- 
ții. Acest mod de a 
căuta să deschizi creie
rul unui om viu e fals 
și rău. Numai Dumne
zeu și poetul știu cum îa 
naștere și prinde formă

gândirea. Oamenii nu 
pot să deschidă acest 
rod divin și să-i caute 
miezul. Gând încearcă 
s-o facă îl rup și-l strică". 
0 Nu voi obosi să ple
dez pentru miracolul lec
turii, pentru robia și 
vraja Artei. Deși e greu 
de explicat cuiva DE

GE ai rămas o noapte 
întreagă în fața unei cărți, 
e greu de demontat me
canismul subtil al lumii 
cuvintelor scrise. Dar o 
spunea, recent, — în 
felu-i Inimitabil I — 
George Pruteanu : „Si- 
titul e o repudiere a' 
alienării, a alterării fi-

_ —

• Susurul învățăturii 
târzii este acesta, < 
ceea ce n-ai 
niciodată și ai ignorat! 
mult timp, când, în sfâr-| 
șit al început s-o știi,! 
ții mult s-o spui oriunde! 
și în orice împrejurare. I

GELLIUSl
• învățătura e o perlă,!

o avere mare, pe care! 
rudele n-o pot împărți ■ 
între ele, nici hoții fura,! 
și care nu se împuținează ■ 
prin dăruire. |

BHAVABHUTl!
• Cine nu are învăță-1

tură, ochiul care vede! 
tot, acela într-adevăr el 
orb. •

HITOPATEGAj 
• Dușmancă este ■

mama, vrășmaș este ta-1 
tăi al cărui copil nu este| 
dat la învățătură. a

HITOPATEGAI

(V.N.)|

DE ȘTIU® PENTRU. 
GELE GE-ȘI CAUTA » 
SLUJBA
• Secretarele sunt aa» 

gajate nu pentru rand»> 
mentul ce se așteaptă diB 
partea lor, ci pentru ma- 
leabilitatea scontată.

• Dacă la audiența per
sonală te prezinți cu UB 
ciorap bleu într-un pictat 
și roșu în celălalt, nu ta 
necăji! Acasă te așteaptă 
exact o asemenea pereche 
de pantofi.

LEGILE INEGALITĂȚII 
6EXE, VALAfc

BILE LA SERVICIU
• Pe nimeni nu emo

ționează picioarele bă»- 
baților.

• Indiferent la realiză
rile unei secții, conduce
rea va face aprecieri aso*  
pra muncii salariaților, ți
nând seama întotdeauna 
de cât timp Iși irosesc pen
tru a-și aranja fața la 
toaletă.

Selecfie de ILIE LEAHU

UN SECOL DE CINEMA

TARZAN, „STĂPÂNUL JUNGLEI",
PE ECRAN

Romancierul Edgar Rice 
Borroughs a scris, înce
pând cu anul 1911, un 
număr de 22 romane de 
aventuri, avându-1 erou 
principal pe Tarzan. 
Scrierile sale s-au bu
curat de un mare suc
ces de librărie iar ci
neaștii s-au hotărât să 
le ecranizeze.

Primul interpret al e- 
roului Iui Borroughs a 
fost Elmo Lincoln, care, 
între anii 1916—1929, a 
turnat opt pelicule în... 
„jungla" de la Santa 
Anita din California! Au 
urmat un șir de nepro- 
fesioniști precum pazni
cul de noapte Gene Pol- 
lar, cântărețul de... o- 
peră (!) Pierce Dempsey 
Tabler și ginerele scrii
torului, James Pierce.

I-au urmat actorii 
Frank Merrill, Herman 
Brix (Bruce Bennett), 
Glenn Morris, Lex Bar
ker (din ciclul „Winne- 
tou“) și, mai în zilele 
noastre, Joe Lara. Dar 
nici unul dintre aceștia 
nu a ajuns la nivelul

de interpretare și la Jo
cul exact cerut de sce
nariu cum a făcut-o 
JOHNNY WEISSMIL- 
LER.

Născut la 2 iunie 1904 
în Winbar, statui Penn
sylvania (unele surse 
indică orașul Chicago), 
într-o familie de emi
grant] austrieci, practică 
natația de performanță, 
obținând 52 titluri de 
campion național. 5 olim
pice și... 67 mondiale t 
Datorită actorului CLARIS 
GABLE, debutează în 
film cu „Tarzan the Ape 
Man" (T. Omul — mai
muță) — 1932, regia W.
S. Van Dyke.

Mai notăm „Tarzan 
Escape" (Fuga lui Tar
zan) — 1937, regia Ri
chard Thorpe, „Tarzan 
Triumphs" (Triumful lui
T. ) — 1943, regia Wil
liam Tiele, sau „Tarzan 
and the Huntress" (T. 
și vânătorii albi) — 1947 
în regia lui Kurt Neu
mann.

ADRIAN CRUPENSCHI

inței sub șocurile maras
mului, o respingere a 
scufundării sub linia de 
plutire spirituală, în 
abisul trivial al purei 
„supraviețuiri”. într-o 
lume îmbâcsită de sub
uman, lectura alimentea
ză rezervele umanului". 
© Ați observat? Păsă
rile răpitoare nu cântă... 
0 Degeaba.i emisie 
dacă nu-i recepție. Theo
dor Godreanu sintetiza 
foarte frumos șl exact 
acest adevăr : „Poate să 
fie cartea cât de adân- 
că ; e inexistentă pen
tru ignorant". 0 In 
disprețul legilor sacre

ale Iubirii, face casă on 
unul, face dragoste cu 
altul, amestecând la un 
mod diabolic proza cu 
poezia existenței — într-o 
promiscuitate condamna
bilă și dezonorantă pen
tru orice femeie a lu
mii... 0 REMEMBER : 
până în anul 2000 mai 
sunt 1000 de zile. O mie 
de zile, o mie de nopți, 
o mie de răsărituri, o 
mie de apusuri, o mie de 
întâlniri cu zorii somno
roși, o mie de amiezi 
— când văzduhul ame
țește de dangătul clo
potelor —

ILIE LEAIIU

’.V.‘
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REFLECȚIA SĂPTĂMÂNII
„Este nevoie de ani pentru a distruge 
unui om; dar nici o viață nu este su- 
de lungă pentru a jeli această crimă,

0 
iubirea 
ficient 
căci nimic nu este în mai mare măsură o cri
mă".

Cu ELIAS CANETTI — premiul Nobel pentru 
literatură pe anul 1981

• ,,In iadul lor, cărțile proaste sunt slujite de 
diavoli hâtri".

• „Prostia a ajuns mai puțin interesantă de când 
răspândește intr-o clipită și se manifestă la toți 
fel".
• „Laș, cu adevărat laș este doar cel ce se teme 
propriile amintiri".
• „Principiul artei: a regăsi mai mult decât s_a

se 
la

de

< pierdut".
• ,,Nu există dorință puternică pentru care să 

nu trebuiască să plătești. Dar prețul cel mai ridicat 
pe care-l . plătești constă în împlinirea ei".

• „Dumnezeu duce dorul lumii așa după cum 
era ea înainte de a o fi creat".

• „Asigurările sunt în iubire un soi de pre
vestire a contrariului lor":

S' o (LIE LEAHU

I

STROFE 
SENTIMENTALE 

— după clasici — 
— Uneia — 

„Abia atingi covorul 
moale" 

Și poate că ți-e greu
să crezi 

Că pân-la creștet, de la 
poale 

Se-nalță-un praf de nu • 
te vezi;

Se-aude din sufragerie 
Un chițălt ca de cimpoi 
Și plânge tată-to-n 
,,De ce m-ați luat de

beției 
lângă 
boi?7’

Iar mumă-ta, 
contrariată, 

Cu glasul rău și ochii reci, 
Mă-ntreabă ca

De ce-ai venit?

DUMITRU

și altă 
dată: 

De ce nu 
pleci?

HURUBA

I 
I*
I
*

I
*

I
*

I
*I

V-ați întrebat vreodată 
dacă sunteți în esență 
optimist sau pesimist? 
Dacă vedeți lucrurile 
dinspre partea lor pozi
tivă sau dinspre cea ne
gativă? V-ați întrebat 
dacă ați putea schimba 
ceva în acest sens?

Citisem mai de mult 
un exemplu care ml se 
pare foarte potrivit aici:

„Doi prieteni care se 
întâlnesc după câțiva 
ani, merg la o bere. După 
ce gu ^câteva ori
din halbă și r-aî stau 
de povești, unul spune:

— Gât de repede trece 
timpul, iată și halba asta 
e pe jumătate goală, ne 
vom despărți în curând.

Celălalt însă îl răs
punde:

NU E DE
GLUMIT

Schimbarea poziției
— Să profităm 

timp ne-a : ai 
până ce bem halba asta 
încă pe jumătate plină11.

Dumneavoastră cum 
vedeți un pahar în care

de cât 
-ămas,

gLEPSIDRA)
lichidul se află la 
mătate?

©are de ce cred 
sunt mai mulți cel 
văd dinspre partea nega
tivă viața, întâmplările, 
schimbările... Sunt 
mulți care 
ce e greu, urât, nerezol
vat, criza, inflația, 
majul. Sunt mulți care 
văd doar ceea ce mai 
lipsește pentru a putea

ju-
ed 

pare

așa 
văd doar

șo-

fi „plin" șl nu văd 
„jumătate plin" e 
mult mai mult 
dacă ar fi „gol“. Dar șl 
față de propria persoană, 
de propria viață coti
diană, nemulțumirea vine 
tot din această interpre
tare de pe poziție nega
tivă a situației.

Și se pune întrebarea: 
pentru ca un pesimist să 
devină optimist este oare 
suficientă o schimbare de 
poziție? Va fi suficient 
să încerci să vezi partea 
pozitivă în orice lucru, 
în orice situație?

Pentru a afla răspun
sul, puteți să încercați 
începând chiar de acum?

că 
cu 

decât

INA DELEANU

I
*

I
*

I
*

La ora de geografiei | 

— Copii, eu cine se | 
învecinează Rusia?

— Cu cine vrea, rât- | 
punde Gigei. «

• •
I

AftVUWWVWVUVWVWVWVWMVWVVWVWWVVWVV. .

• La Londra a fost a- 
menajat un original mu
zeu al... pantalonilor. El 
posedă pantaloni care au 
aparținut unor celebrități 
din istoria lumii. Printre 
aceștia se află pantaloni 
care au aparținut lui Lu
dovic al XV-lea, Napoleon, 
Beethoven, Kant și alții.

f

• in orașul Gottwal- 
dov (Gehia) este amenajat 
un muzeu a) pantofilor. 
Aici este expusă încălțta 
minte din toate vremurile, 
de la sandalele egiptene, 
purtate de supușii farao« 
nilor, până la pantofii ma> 
dernl a! zilelor noastre.

• în lalta (Rusia) so • La Sankt Petersburg

...................w.».wa*

Muzee s» jjneris
1

II
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l 
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CumorQ
l"

CU-

ju-

• — Deci, ați înaintat 
divoțț considerând că a_ 
veți uri soț insuportabil 
de prost! Când v-ați 
noscut. nu știați ?!

— Nu...!
— Minte, domnule 

decățor, știa L
• Un om beat merge 

pe stradă și, legănându-se, 
se ciocnește de 
care, enervată, 
poșeta în

— Ce 
mormăie 
juns dej-a

■ Un grup de oameni 
opresc o mașină pe auto
stradă și felicită șoferul:

— Mult noroc! Deoa
rece sunteți șoferul nu
mărul „un milion" de 
pe această autostradă 
primiți un premiu de 
100 000 de lei. Ge veți 
face cu banii?

o femeie 
îi dă cu

cap. 
se 
bețivul, am a- 
acasă?!

întâmplă’

— Simplu: în primul 1 
rând am să urmez 
școală de șoferi...

• — Am rupt-o 
nitiv cu Getuța.

— De ce?
— M-a întrebat 

dansez.
dacă * I *— Și ce vezi insulta-1 

tor în asta?!
— Păi, dansam cu ea * 

când m_a întrebat! ♦
• O femeie intră ră- *

vășită în cabinetul me- ], 
dical. I

— Doctore, repede, so-1 
țul meu a înghițit un ♦ 
șoarece!

— Nici
Spuneți-i să înghită 
o pisică...

• — Doctore,

I*
o problemă. « 

șil
I 

ce-ar t 
trebui să fac pentru a 
trăi o sută de ani?

— Să-ți petreci 
timpul liber alături 
soție!

— Și sunteți convins ’ 
că astfel voi trăi o sută * 
de ani? »

— Nu, dar veți aveai 
impresia... ;

DELIMITĂRI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7“

ORIZONTAL: 1) Predispus pentru me
ditație ; 2) Reprodusă într-un fel ad lit-

P6!l BSPUCIPAIN» 1
iii flIsÂRliE

Lfl 5BMATATE

>.V/WIVA,AWJV.VAV?r.

află un muzeu al vinului. 
Aici sunt expuse șl pre
zentate în colecție peste 
50 000 de sticle de vin. 
Printre piesele deosebit 
de interesante se numără 
o sticlă de vin de Xeres 
din anul 1775 și alta de 
vin de Tokay 
1892.

din anul

• In orășelul 
(Italia) se poate 
muzeu rezervat 
spaghetelor, vestit aliment 
național italian. Aici sunt 
expuse câteva mii de sor
timente, tipuri, varietăți 
și preparate din producția 
proprie și internațională 
de spaghete.

Imperia 
vizita un 
exclusiv...

• La Delhi. (India) e- 
xistă un interesant mu
zeu, care grupează păpuși 
din peste o sută de țări, 
având specificul respectiv 
și „vorbind" câteva cu
vinte în limba țării res
pective.

V.V/A'AWMa

(Rusia) există un muzeu 
de istorie a circului ta 
lume.

• Pe lângă Imprimeria 
Națională din Franța 
ționează un original 
zeu al caracterelor 
grafice, cunoscut și 
numele de „tipotecă", care 
reunește seturi complete 
de litere și caractere din 
toate scrierile lumii, in« 
clusiv cele antice. care, 
la vremea respectivă, erați 
dăltuite în piatră sau În
scrise pe pergament.

fune« 
mm 

tipo- 
sutf

muzeu 
produ». 
Expo, 
despre 
fabrfa

• tn orașul Ulm (Ger
mania) există in 
consacrat pâinii și 
selor de panificație, 
natele sale vorbesc 
apariția și evoluția
carii pâinii, punând toto 
dată la dispoziția publi
cului rețete și metode 
contemporane de pregătire 
a produselor de panificație.

teram; 3) Element de creștere a renta
bilității; 4) înregistrat sui-generis cu 
lipsuri existențiale — Prestigios ansam
blu rus de cameră; 5) Deține supremația 
pe plan universal — Societate anonimă 
de tip masculin — Ritm ce-aduce aștep
tarea; 6) Captare în stil rebusist! — 
Transmise pe calea undelor; 7) Aflată în 
apropierea unei erupții vulcanice — A- 
tom dezintegrat de oml; 8) Cuvânt ex
primat cu greutate — Trecut de miezul 
nopții; 9) Cadre pregătite pențru pro
gramare — Izvor de inspirație pentru 
visători; 10) Intrați de-a dreptul în rețea.

VERTICAL: 1) Scriitor la debutul edi
torial; 2) Act obișnuit de reîmproprietâ- 
rire; 3) Luată de umeri cu căldură — 
Execuție la fața locului; 4) Reprezentant 
al unui depozit de ace (pl.)j — Luațl 
peste picior; 5) Rază de acțiune în po
ligon'— E singur cuci; 6) Brațele sus 
în prelungirea trunchiului (sg.) — Ex
presia plastică a ce s-a petrecut; 7) 
Sol nevrednic de a sluji țării — Apo
teoză lirică cu adresă bahică; 8) Mișcări 
spontane pline de nervi — Sistem claslo

de scos bătături; 9) Tip de poartă pen
tru înaintași — Face o eroare fără în
doială!; 10) Oglinzile matinale ale florii 
soarelui.

VASILE MOLODEȚ

DEZLEGAREA CAREULUI
„DE PAȘTI"

APARUT ÎN ZIARUL NOSTRU
DE SAMBATA TRECUTA:

1) MANIU — IISUS; 2) ALECSANDRI; 
3) SG — GOGA — MM; 4) SAP — RE 
— MAI; 5) AZAP — RUI — G; 6) RI
TURI — ESA; 7) I — IIE — ©IER; 8) 
AM — BRU — RU; 9) AMIN — DROB; 
10) BREDIGEANU.

Soluția problemei cl'n
1. Da7! (Zugzwang)
1. ------- c5
2. Db? mat
1. - — a5
2. D : a5 mat

nr. trecut:

MAT ÎN 2 MUTĂRI

Controlul poziției.
Alb. Rh6, Dd5, Cd7, Nh3.
Vo-ru- O" n.7 ;

Duminică. 4 mai 1997• Sâmbătă. 3ANUL IX • NR. 1877
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CUVÂNTUL LIBER

[SĂPTĂMÂNA ] 
I TV J

LUNI, 5 MAI
TVR i

13,00 TVR Timișoara; 14,00 Știri; 14,10 
TVR Cluj-N. ; 14,50 TVR lași; 15,35 D.a.; 
16,00 Știri; 16,05 Conviețuiri (mag.); 16,35 

Im. in limba maghiară; 18,30 Salvați dc 
clopoțel (s); 19,00 Căsuța cu povești-, 19,05 

i In fata dvs.!: 19,55 Doar o vorbă să-ți 
mai spun !; 20,00 Jurnal, meteo, ed. spe- 

! Hală, sport; 21,00 Teatru) Național de 
. Televiziune prezintă „Harvey" de Mary 

Chase; 23,00 Jurnalul de noapte; 23,20 
I Un cântec, o glumă, un zâmbet...; 23,25 
i Oglinzi paralele. Orașul creștin — o 

litatc pentru secolul XX ?; 0,05 TVR
Club.

TVR 2
13,00 Primul convoi (do); 13,35 Nu a 

școală ca a noastră (s/r); 14,25 Arhive
i românești (do); 14,55 Peregrinări prin Iu. 
sulele Galapagos (do); 15,45 Medicina pL 
toți (r); 16,10 Muzică de cameră: 16,20 
Marla (s): 17,15 Pro fi contra; 17,40 Șei- 
tul (s|*  18,35 Tradiții (mag.}; 19,05 Tim. 
pul Europei (mag.); 19,35 Măseaua de 
minte : 20,05 Itinerar turistic: 21.00 7 zile 
— 7 arte. Literatură; 21,05 Cu cărțile pe 
față ; 22.05 TVM Mesager-, 22,35 Sângele 
altora (s., ultimul ep.); 23,30 Tenis de 

■masă: CM — finala (Manchester, inreg.).
PRO TV

î 7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 De
tectivi de elită (s/r): 9,45 Sport la mL 

; nut; 10.00 Lumea filmului (r); 10,30 Fer
ita dragostei (s/r); 11,15 Spitalul de ur- 
gență (s); 12,00 Indienii americani (do); 
12,55 Știrile PRO TV ; 13.00 Procesul e- 
tapel (r); 14,30 Desene animate; 14,55 Po
vestea silei: 15,00 Matlock (a); 16.00 Tâ
năr și neliniștit (5): 16,45 For) dragostei 
(s); 17.30 Zona Crepusculară (s); 18,00 Am 

I întâlnit și români fericiți: 18,25 Chestiu- 
'nea zilei; 18,30 Știrile PRO TV;. 18,35 
Cine este' șeful? (s); 19,00 Știi și câștigi 
(Ci); 19,30 Știrile PRO TV; 20,00 distra
tul (co. Franța ’70); 21,50 Știrile PRO TV 

>82,00 Familia Bundy (s); 22.30 Via
ta ca in filme (s); 23,00 Știrile PRO TV.

ANTENA 1
12,00 Avocații străzii (s); 12,50 Tele-

•hoping; 13.00 Orașul ascuns (s„ ep. 1) I
13,30 D. a.; 14,00 Știrile amiezii; 14,10 
Teleshophing; 14,20 Farmec înșelător (f/r); 
■6,00 Lumină călăuzitoare (s); 16,50 Te
leshoping; 17,00 Știrile după-amiezii; 17,10 
Iluzii (s); 18,00 Conan (d.a.); 18,30 Intre 
prieteni; ' 19,30 Văduva (s); 20,30 Obser
vator; 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 
Omul cu o mie de fețe (sh 22,30 A treia 
planetă de la Soare (s); 23,00 Știrile nop
ții; 23,05 Milionarii de la miezul nopții; 
0,30 Kassandra (s); 2,00 Teleshoping; 2,10 
Observator (r); 3,10—6,00 Reluări.

MARȚI, 6 MAI
TVR 1

6,00 România: ora 6 fix 1 • 8,20 Lan
celot Link (s); 9,15 Petrece noaptea cu 
mine (s/r); 10,00 Știri; 10,05 Limbi străi
ne; 11,05 Pânza de păianjen (f/r); 12,50 
litmuri muzicale-, 13,05 D.a.; 13,30 Tra

diții; 14,00 Știri; 14,10 Muzica pentru 
toți; 15,00 TVR Iași; 15,35 Băiatul Ju
doka (d.a.); 16.00 Tribuna partidelor par 
lamentare-, 17,00 Știri; 17,10 Katts și câi
nele (s); 17,35 Pro Patria; 18,30 Zonă de 
impact. Brașov ’97; 19,00 Căsuța cu po
vești; 19,05 Recita] Marina Florea; 19,25 
Medicina pentru toți; 19,50 300 de secun
de. La zi în agricultură; 19,55 Doar o 
vorbă...; 20,00 Jurnal, meteo, ediție spe
cială, sport; 21,00 Baywatch (s); 21,55
Universul cunoașteri] (mag.); 22,30 Zona 
de impact. Brașov :97: 23,00 Jurnalul de 
noapte; 23,20 Memoria exilului românesc 
(do); 0,00 Scena; 0.30 întâlnirea de la 
miezul nopții.

TVR 2
7,00 TVM. Telematinal; 8,30 D.a.; 9,00 

.,Harvey" (teatru/r). 11,00 Caleidoscop-sa- 
telit; 13,05 Baywatch (s/r); 14,00 In fața 
dv. (r); 14,50 D.a.; 15,20 Limbi străine 
(r); 16,20 Maria (s); 17,15 Zodia Balanței 
(mag. juridic); 17,40*  Șeicui (s); 18,35 Club 
2020 (mag.); 19,00 Opțiuni (mag.); 19,40
Meridianele dansului; 20,05 Puterea, pa
siunea (s); 20,30 Forme și culori; 21,05 
Ce-i de făcut ?; 22,05 TVM. Mesager;
22,35 Misterele Sankt-Petersburgului (s, 
Rusii ep. 1); 23.30 Pânza de păianjen 
(f.. ultima parte).

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața I . 9,00 Tâ

năr și neliniștit (s/r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Cine este șeful ? (s/r); 10,30 Forța 
dragostei (s/r); 11,15 Spitalul de urgen

ță (s); 12,00 Aventurile lui Brisco County 
(s); 12,55 Știrile PRO TV; 13,00 Deșteap- 
tă-te române I (r); 14,30 D.a.; 14.55 Po
vestea zilei; 15,00 Matlock (s); 16,00 Tâ
năr și neliniștit (s); 16,45 Forța dragostei 
(s); 17,30 Peștera monstrului sacru (s);
18.15 Sport la minut; 18,25 Chestiunea 
zilei; 18,30 Știrile PRO TV ; 18,35 Cine 
este șeful ? (s); 19,00 Știi și câștigi (cs):
19.30 Știrile PRO TV • 20,00 Chicago Hope
(s); 21,00 Secrete de familie (s); 21,50 Ști 
rile PRO TV ; 22,00 Familia Bundy
(s); 22,30 Viața ca în filme (s): 23,00 Ști
rile PRO TV; 23.20 Revista presei; 23,30 
Deșetaptă-te române; 1,15 Sport la minut.

ANTENA 1
7,00 Știri/Rev. presei; 7.15 Văduva (s/r); 

8,00 In vizită la Antena 1; 9,50 Conan 
(d.a.); 10,20 Viața în trei (s); 11,00 Știri;
11.10 Iluzii (s/r); 12,00 Avocații străzii 
(s)- 13,00 Orașul ascuns (s); 13,30 Ursu 
lețli Berenstein (d.a.); 14,00 Știrile amie
zii: 14,20 Omul cu o mie de fete (s/r);
15.10 A treia planetă de la Soare (s/r);
15,40 Medalion ; 16,00 Lumină călăuzi
toare (s); 17,00 Știrile după-amiezii; 17,10 
Iluzii (s); 18,00 Conan (d.a.); 18,30 Dosa
rele Antenei 1 (talkshow); 19,30 Văduva 
(s); 20.30 Observator: 21,15 Din lumea 
afacerilor. 21,30 Nash Bridges (s); 22.30 
Sparks (s); 23,00 Știrile nopții; 23,05 Mi
lionarii de la miezul nopții; 0,34) Kassan-' 
dra (s); 2,10 Observator (r).

MIERCURI. 7 MAI
TVR 1

6,00 România : ora 6 fix I 8,20 Lance
lot Link (s); 9,15 Petrece noaptea cu mi
ne (s/r); 10,00 Știri; 10,05 Videolexicon; 
11,05 Melodii îndrăg'ite; 11,40 Orizonturi 
Culturale; 12,00 Știri; 12,05 Andrea Ce
leste (r); 13,05 Dui.. 13,30 Scena (r); 14,00 
Știri; 14,10 Muzica pentru toți; 14,30 TVR 
lași; 14,55 Fotbal. Optimile de finală ale 
Cupei României: Dinamo — Oțelul Ga
lați (d); 16,50 Avanpremieră- 17,00 Știri;
17.10 Viața școlii; 17,40 TV*R  Cluj-N. I
18.30 Alo, tu alegi!; 19,00 -Căsuța cu po. 
vești; 19,05 Reflector; 19,30 De la o zi ia 
alta; 19,55 Doar o vorbă...; 20,00 Jurnal, 
meteo, ed. specială; 21,00 Telecinemateca: 
Grădinile Finzl Contini (dramă Ger/It„ 
1970); 22,35 Videodiscoteca *97  ; 23,00 Jur
nalul de noapte; 23,20 Un cântec, o glu
mă... ; 23,25 Secolul XX; 0,20 tu Top 
(mag.); 1,10 Fotbal: Univ. Craiova — O- 
llmpia Satu Mare (inreg.).

TVR 2
7,00 TVM ; 8,30 D.a.; 9,00 Ora de mu

zică; 10,00 Lumină din lumină (r); 11,00 
Lumea —- altfel decât o știm (do); 12,50 
Punct de tntâlnlre; 13,10 Savannah (s/r); 
14,00 Transfocator (r): 14,30 America săl
batică (r); 15.00 D.a.; *15,30  De lingua la. 
tina; 16,15 Maria (s); 17,15 Tribuna par
tidelor parlamentare; 17,35 Șeicui (s);
18.30 Em. în limba maghiară: 20,00 Arte
vizuale; 20,30 Ziua de mâine; 21,05 Cre
do; 22,05 TVM. Mesager; 22,35 Misterele 
Sankt-Petersburgului (s);' 23,25 Doar u
vorbă... (r); 23,30 Remember Petru Cre
ți» (I).

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

năr și neliniștit (s/r); 9,45 Sport la mi
nut ; 10,00 Cine este șeful ? (s/r); 10,30 
Forța dragostei (s/r); 11,15 Spitalul de 
urgență (s); 12,00 Accapulco HEAT (s); 
12,55 Știrile Pro TV; 13,00 Proces de se
ducție (dramă SUA ’84); 14,30 D.a.: 14,55 
Povestea zilei; 15,00 Matlock (s); ' 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 Forța dra
gostei (s); 17,30 Robocop (s); 18,15 Sport 
la minut: 18,25 Chestiunea ‘zilei ; 18,30
Știrile Pro Tv; 18,35 Cine este șeful ? (s); 
19,00 Știi și câștigi (cs)- 19,30 Știrile Pro 
Tv ; 20,00 Evita Peron (f. SUA 1981, p. I). 
21,50 Știrile Pro TV; 22,00 Familia Bundy 
(s); 22,30 Viața ca în filme (s); 23,00 Ști
rile Pro Tv; 23,20 Rcv. presei.

ANTENA 1
7,00 Știri/Rev. presei: 7,15 Văduva

(s/r); 8,00 In vizită la Antena 1; 9,50 Co
nan (d.a./r); 10,20 Viața în trei (s); 11,00 
Știri; 11,10 Iluzii (sr): 12,00 Avocații stră. 
zii (s); 13,00 Orașul ascuns (s); 13,30 Ur
suleții Berenstein (d.a.); 14,00 Știrile a- 
miezii; 14,10 Teleshoping; 14,20 Nash 
Bridges (r); 15,10 Sparks (s/r); 15,40 Me. 
dalion; 16,00 Lumină călăuzitoare (s); 16,50 
Teleshoping ; 17,00 Știrile după.amiezii ;
17,10 Iluzii (s); 18,00 Conan (d.a.); 18,30 
Totul despre Guvern; 19,30 Văduva (s);
20.30 Observator; 21,15 Din lumea aface
rilor; 21,30 Barbarosa (w SUA ’82); 23,05 
Știrile nopții; 23,10 Milionarii de la mie
zul nopții; 0,30 Kassandra (s); 2,10—4,00 
Reluări.

JOI, 8 MAI
TVR 1

6,00 România : ora 6 fix 1; 8,20 Lance
lot Link (s); 9,15 Petrece noaptea cu mi
ne (s/r); 10,00 Știri; 10,05 Limbi străine; 
11,05 TVR Timișoara; 12,00 Știri; 12,05 
Andrea Celeste (s/r); 12,55 D.a.; 13,20 Me. 
moria exilului românesc (r); 14,00 Știri;

14.10 1001 audiții; 14,35 TVR Iași; 15,00 
TVR Cluj-N.; 15,40 Tradiții; 16,00 La Iz. 
vorul dorului; 16,35 Conviețuiri; 17,00 
Știri; 17,10 Europa (mag.); 17,35 Ecclesiast 
*87; 18.00 Microrecital; 18,15 Milenium. 
18,50 Tragerile Loto; 19,00 Căsuța cu po
vești;. 19,05 Lupii aerului (s); 20,00 Jur
nal, meteo, ediție specială, sport; 21,00 
Dr. Quinn (s); 21,50 Reflecții rutiere; 
22,05 Cu ochii’n 4 (anchetă); 22,45 Avan
premiera la Festivalul „Cerbul de Aur"

TVR 2
7,00 TVM; 8,30 D.a.; 9,00 Muzica pen

tru toți; 10,00 întâlnirea de la miezul 
nopții (r); 10,50 Mozaic-satelit; 12,00
Curcubeu; 13,10 Detectivul din Los An
geles (s/r); 14,00 Reflector (r); 14,30 D.a.; 
15,00 Limbi străine (r); 16,00 Maria (s); 
17,00 Ceaiul de la ora 5: 19,00 Em. în 
limba germană; 20,00 Serialul serialelor;
20.30 Enigma (cs); 21,05 Media-club; 21.45 
Fotbal. Finala Cupe] Italiei: Napoli — 
Vicenza (retur, d); 23,20 Doar o vorbă... 
(r); 23,30 Jazz Alive; 0,30 Theodore Roo
sevelt & Woodrow Wilson (do).

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața 1; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (s/r); 9.45 Sport la mi
nut: 10,00 Cine este șeful ? (s/r); 10,30
Forța dragostei (s/r); 11,15 Spitalul de 
urgentă (s): 12,00 Beverly Hills (r); 12,55 
Știrile Pro TV; 13,00 Tancul (f. SUA *84);  
15,00 Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniș
tit (s); 16,45 Forța dragostei (s); 17,30
Hercule (s): 18,15 Sport la minut; 18.25 
Chestiunea zilei; 18,30 Știrile Pro TV;
18,35 Cine este șeful ? (s); 19,00 Știi șl câș
tigi I; 19,30 Știrile Pro TV ■ 20,00 Meirose 
Place (s); 21,00 Doctor în Alaska (s); 21,50 
Știrile Pro TV; 22,00 Familia Bundy (s);
22.30 Viața ca în filme (s); 23,00 Știrile 
Pro TV ; 23.20 Rev. presei; 23,30 întâlni, 
re cu presa; 1,00 Sport la minut; 1,15— 
6,00 Reluări.

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

8,00 In vizită la Antena l; 9,50 Conan 
(d.a./r); 10,20 Viața in trei (s); 11,00 Știri;
11.10 Iluzii (s/r); 12,00 Avocații străzii (s);
13,00 Orașul ascuns (s); 13,30 Ursuleții
Berenstein (d.a.): 14,00 Știrile amiezii;
14.20 Barbarosa (fr); 16,00 Lumină că
lăuzitoare (s); 17,00 Știrile după-amiezii;
17.10 Iluzii (s); 18,00 Conan (d.a.); 18,30 
Inedit TV magazin; 19,00 Știri; 19,05 In
vitați la Antena 1; *19,30  Văduva (s); 20,30 
Observator; 21,15 Din lumea afacerilor;
21.30 Pasiune secretă (dramă SUA ’95);
23.10 Știrile nopții; 23,15 Milionarii de la 
miezul nopții; 0,30 Kassandra (s); 2,10— 
6,00 Reluări.

VINERI, 9 MAI
TVR 1

6,00 România: ora 6 fix!; 8,40 Meridia
nele dansului (r); 9,10 Cultura In lume
(r) ; 10,00 Știri; 10,05 Limbi străine; 10,35 
D.a; 11,00 Andrea Celeste (r); 11,50 Rit
muri muzicale; 12,00 Știri; 12,05 Media- 
club (r); 12,50 Microrecital Angela Simi- 
lea; 13,00 TVR Cluj-N.; 14.00 Știri; 14,10 
Cafeneaua artelor; 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 Ib. germană; 18.10 Katts și câi
nele (s); 18,40 Scena politică; 19,15 Te
zaur folcloric; 20,00 Jurnal; 21,00 Nobila 
casă (f. SUA 1988, p. I); 22,30 Ecoturism.

TVR 2
7,00 TVM Telematinal; 8,30 D.a; 9,00 

Muz. pt. toți- 10,00 Maigret se apără (f.p. 
Fr./EIveția 1993); 11,25 Mag. satelit; 13,00 
Berlin Alexanderplatz (r); 14,00 Diver
tisment muz.; 14,30 D.a; 15,00 Limbi străi
ne (r); 15,30 Conviețuiri; 16,20 Maria (s);
17,15 Bursa invențiilor; 17,40 Șeicui (s);
18,35 Ajută-te singur (mag.); 19,00 Con
cert simfonic; 21,00 7 zile — 7 arte; 21,05 
Ultimul tren (mag.). 22,05 TVM Mesager;
22.30 Robingo 2 (cs); 23,10 Ritmuri muz.;

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 Forța 
dragostei (r); 11,15 Fort Boyard (cs); 12,30 
Am întâlnit și români fericiți (r); 12,55 
Știri; 13,00 Cash Mc Caii (dramă SUA 
*60); 14,40 D.a; 15,00 Matlock (s); 16,00 
Tânăr și neliniștit (s); 16,45 Forța dra
goste]*  (s); 17,30 Xcna, prințesa războini
că (s); 18,15 Rătăciți în tranziție; 19,00 
Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Do
sarele X (s); 21,00 Expresul de la miezul 
nopții (f. SUA 1978); 23,00 Știri; 23.15 La 
limita imposibilului (s); 0,00 Sport la mi
nut; 0,15 Zona Crepusculară (s); 1,00 La 
Dolce Vita (f. Italia 1960).

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

10.20 Viața în trei (s): 11,00 Știri; 11,10 
Iluzii (r); 12,00 Avocații străzii (s); 13,00 
Orașul ascuns (s); 13,30 Dat; 14,00 Știri:
14.20 Pasiune secretă (f/r); 16,00 Lumină 
călăuzitoare (s); 17,00 Știri; 17,10 Iluzii
(s) ; 18,30 Thalia (mag.); 19,00 Știri; 19,05

Dai; 19,30 Văduva (s); 20,30 Observator;
21.15 Din lumea afacerilor; 21,30 Aven
turi în închisoare (co. Anglia 1979); 23,10 
Știri; 23,15 Milionarii de la...; 0,30 Praf 
de îngeri (thriller Japonia 1994).

SAMBAtA, 10 MAI
TVR 1

' 7,00 Bună dimineața., de la Timișoa
ra Și de la Bucureștii; 8,30 Pas cu pas;
9.20 Nu 'e școală ca a noastră! (s);; 10,10 
Feriți-va de măgăruși; 11,10 Matineu mu
zical; 12,05 Vârstele peliculei; 12,50 Na
tional Geographic (do); 14,00 Știri; 14,10 
Turnul Babei; 18,05 Mapamond; 18,35 
D.a; 19,05 Teleenciclopedia-. 20,00 Jurnal;
20,35 Savannah (s); 21,25 'Fotbal. Camp. 
Spaniei: Barcelona — Real Madrid (d);
23.20 O seară cu Monica Anghel și in
vitații săi; 0,20 Detectivul din Los An
geles (s); 1,10 Concert extraordinar East 17.

TVR 2
7,00 întâlnirea ăe sâmbătă de la Cluj- 

Napoca; 12,00 TVR Timișoara; 13,30 Tem- 
pus; 14*,00  Un zâmbet pt. vârsta a treia;
14.30 Dr. Quinn (r); 15,20 Ritmuri muz.;
15.30 O altă putere; 16,20 Maria (s): 17,15 
Itinerare spirituale; 17,40 Serata muz. TV;
20.30 Sub cupola circului; 20,50 Școala 
vedetelor în lumea fanteziei; 21,30 7 zile 
— 7 arte; 21,35 Autograf pt. prezent; 22,05 
TVM Mesager; 22,30 Frumoasa și Bestia 
(s); 23,30 Biblioteca de suflet; 0,00 TVR 
Club.

PRO TV
7,00 D.a. 8,10 Povestea zilei cu Magi

cianul; 8,30 Flipper (s); 9,00 Luke cel no
rocos (s); 10,00 La Dolce Vita (f/r); 12,55 
Știri; 14,15 Fără protocol (co. SUA *84);  
16,00 Baschet; 17,00 Motor sport mag.;
17.15 Baschet NBA Action; 17,30 Walker, 
polițist texan (s); 18,15 Adevărul gol-, 
luț (s); 18,45 Te uiți șl câștigil (cs); 15. 
Știri; 20,00 Ocupație de familie (f.p. SUA 
1989); 22,00 Știri; 22,05 Crimă cu preme- 
ditar (s); 23,00 Știri; 2X15 Fotbal DNi 
Steaua — Dinamo (înreg.): 1,30 Ultimate 
Ta ta boo (f. er.).

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,15 Văduva (r); 10,20 Rato- 

nil (d.a, ep. 1); 11-00 Iluzii (r); 12,00 Spio
naj (do); 14,00 Știri; 14,20 Aventuri In 
închisoare (f/r); 16,25 Viața în trei (s); 
17,00 Sfântul (s); 18,00 Uragan în „Para
dis**  (s); 19,00 Știri; 19.05 Nici o clipă dc 
plictiseală (s); 19,30 Sirenele (s); 20,3t 
Observator; 21,00 Păienjenișul decepții
lor (thriller SUA 1994); 23,40 Știri; 0,l( 
Aphrodisia.

DUMINICA, 11 MAI
TVR i

7,00 Bună dimineața de la Piteștii; 8,1! 
Lumină din lumină; 9,15 Colț Alb (s) 
9,45 tn căutarea lui Arlechino; 10,4( 
Leonard Bernstein prezintă: Concerte pt 
tineret (s); 11,40 Viața satului-, 13.30 A 
tlas; 14,00 Știri; 14,10 Gimnastică ritr 
că. Camp. Internaționale ale Româi. 
(d); 14,40 Video-magazin; 16,15 A dou; 
alfabetizare; 16,30 Primăvara binefacerii 
Spectacol umanitar organizat de UNICEI 
și Societatea Română de Televiziune; 18,0< 
7 zile în România; 18,40 D.a; 19,10 Ro 
bingo (cs); 20,00 Jurnal-, 21,00 Identitat 
in alb-negru (f. SUA 1991); 22,35 Ano 
timpuri muzicale; 23,00 Știri; 23,05 Co 
medic cu... cântec 1 (div.); 0,05 Setea (s]

TVR 2
7,00 5x2. Mag. duminical de la Iașii 

13,00 Oameni care au fost...; 13,30 Ret 
de istorie; 14,00 Vaporul lui Emil (f. Fi 
1962); 15,40 Cazuri și necazuri In dragos 
te (d:v.). 16,20 Maria (s); 17,15 Fotbal 
Camp. Italiei (d); 18,50 Sensul tranziției 
19,40 Un secol de cinema; 20,35 nype 
rion; 21,35 7 zile — 7 arte; 21,40 Reprlz; 
a treia; 23,20 TVM Mesager; 23,50 Sprin, 
Night Rave.

PRO TV
7,00 D.a; 8,30 . Fiica oceanului (s); 9,0 

Super Abracadabra; 10,30 Academia FB 
(f. SUA 1988). 12,00 Adevărul gol-golu
(r) ; 12,55 Știri;*  13,00 News Radio (s); 13,3 
Detectivi de elită (s); 14,15 Stan și Brai
(s) ; 15,30 Auto MP de Formula 1 al Mo
naco (d); 17,15 Lumea filmului; 17,45 Terr 
2 (s); 18,30 Beverly Hills (s); 19,30 Știri 
20,00 Prieteni adevărați (dramă SUA *85'  
22,05 Știri; 22,10 Fotomodelg (s). 23,0
Știri; 23,15 Procesul etapei (talkshow).

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,10 Sfântul (r); 8,30 Extrf 

tereștri în familie (r); 9,00 Micuța Roși 
(s, ep. 1); 9,30 Prizonierul din Zenda ( 
d.a); 10,30 Un câine cu imaginație (s 
11,00 Do.; 11,30 Controverse istorice; 14,3 
Poliția spațială (s); 16,25 Viața In tn 
(s); 17,00 Sfântul (s). 19,00 Știri; 19,(1 
Muppets Show (s); 19,30 Sandra, prlnțes 
rebelă (s); 20,30 Observator; 21,00 Roat 
destinului (dramă Anglia 1990); 22,40 Știi 
sportive; 22,50 Viață periculoasă (f.a. Au: 
tralia 1988, p.I); 0,30 Reluări; 2,30 Numi 
rătoare inversă (f.a, SUA 1994).

T-—T—T- ...............1................................................ . . i.: ...........
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PERIOADA 3—9 MAI 1997
In crupa q 8-a din preliminariile C.M.

ROMÂNIA ■ IRLANDA 1 - 0

ȚI-AI DORIT O MAȘINA ? 
ȘI DEOCAMDATĂ N-J AI?

BERBEC
Nu așteptați rezultate imediate în urma investi

țiilor pe care le faceți. Sunteți deprimat. S-ar pu
tea să primiți vizita unui prieten de 

î cheltui, pentru a achita datorii. La 
unele probleme. Cu sănătatea 
niște analize ar trebui făcute.

TAUR
Nu veți pleca în călătoria

I 
I 
I
*

I
*

I
%

I
*

I 
I
*

I 
I
k

I 
I* 
I
*

I

nu

! departe. Veți 
serviciu apar 

stați rău, dar

propusă, dar tot 
răul spre bine. Nu dați atenție provocărilor. Popu
laritatea dv este în creștere. Relațiile cu frații de. 
vin prioritare. Este posibil să vă găsiți un asociat. 
Relațiile cu rudele apropiate intră pe făgașul 
mal și vă veți simți mai ocrotit. Succes în 
blemele sentimentale.

G
Iritarea ce v.a 

ceilalți. Nu luați de 
te. Discuții aprinse 
ordine în viața dv. 
le spectaculoase. O realizare financiară a prietenu
lui " 
a

nor- 
pro-

EMENI
cuprins complică relațiile 

unul singur deciziile importan- 
cu colegii de serviciu. Faceți 
particulară. Evitați investiții-

cu

<>#) LADA este astăzi în țarăr
prin LADA CÂR ROMÂNIA 1

bucura. Faceți multe drumuri pentru 
o chestiune profesională.

RAC
va avertizează să nu vă implicați în 

afaceri. Posibile migrene și indispoziții. Tentație 
de a afla dedesubtul unor lucruri, dar riscați să 
descoperiți câte ceva ce nu v-ar fi deloc pe plac. 
Capacitate mare de a vă pune în practică ideile. 
Prudență, căci relațiile cu șefii se pot deteriora da-

• toritâ răutății pe care sunteți tentat să o spuneți. » 
I Popularitatea dv este la limita maximă.

LEU
| Preocupări legate de familie. O călătorie de
• divertisment este ceea ce v-ar trebui. Posibile 
| câștiguri într-o afacere ce ați considerat-o pierdu.
’ *x Discuții legate de o moștenire. Relația cu o

vă va 
rezolva

Intuiția

i •

I
; tâ. . _
I persoană de sex opus capătă noi dimensiuni. Veste
• surprinzătoare de la partenerul de viață.
j FECIOARA

Dezamăgire ; vă așteaptă o zi de distracție; de- 
| clarație de dragoste de la o persoană pe care n-ațl
* prea văzut-o până acum. Prudență în ceea ceî faceți căci puteți suferi pierderi sau accidente. Câș-
• tig in urma unei operațiuni comerciale. Drumuri

i*
I
I

multe, probleme, irascibilitate.
BALANȚA

Conștiinciozitatea dv lasă de dorit. Sunteți ten
tat să începeți o relație clandestină. Luni, ascen
siune socială, dar fiți modest pentru a nu strica 
relațiile cu cei din jur. Neînțelegeri legate de o 
moștenire, de o surră de bani. Farmecul personal* moștenire, de o surră de bani. Farmecul personal 

| vă va face convingător. S-ar putea să câștigați din- 
» tr-o afacere secretă, dar și să cheltuiți pentru să- 
I nătate. Atenție la indigestii.
! SCORPION
8 Plătițl-vă datoriile cât stați bine cu banii. Ten- 
J siuni în relațiile cu șefii. Marți nu-i momentul să 
I plecați într-o călătorie căci riscați să pierdeți bani.

Aveți mult de lucru Ia serviciu. Gustul pentru lux 
vă ajută să vă remarcați. Instabilitate; dar dacă 
aveți un examen, o lucrare, veți avea rezultate 
spectaculoase.

SĂGETĂTOR
Ați putea primi bani de la cineva din străină, 

tate. Păstrați-vă calmul căci partenerul de viață 
vă este alături și la bucurii și la necazuri, ceea ce 
vă dă un sentiment de siguranță. Nu vă asumați 
riscuri inutile, chiar dacă o persoană importanță 
vă sprijină. Dovediți un farmec suplimentar 

î care ar trebui să. profitați. Joi nu-i o 
Autoritate, 

de a depăși obstacolele, ceea ce

*

I
I
I
*

I
*

I
. vai c ai iicuui dc*-
| pentru proiecte financiare.
1 nare 
| respectat.

1 *
I
w

I
I
I. *
I*
I
w

I*
I

■ w

I

de 
zi bună 
capacitate 
vă face

Miercuri seara, pe sta
dionul Steaua, sub condu
cerea arbitrului Mario Van 
der Endo, din Olanda, re
prezentativa noastră de 
fotbal a întâlnit pe ad
versarul considerat cel mai 
redutabil din grupa a 8-a, 
a preliminariilor C.M., pu
ternica echipă a Irlandei. 
Așa cum s-a putut vedea 
și pe micul ecran, a fost 
un meci greu pentru am
bele formații : tricolorii 
bine cotați, experimentați, 
beneficiind și de avanta
jul terenului, au fost de
ciși să-și apropie victo
ria, ce însemna un pas 
hotărâtor pentru califi
care, iar de cealaltă parte, 
irlandezii, care aveau a- 
vantaj moral după în
tâlnirile anterioare cu ai 
noștri, bine apreciați și ei 
in Europa, au fost hoți
răți să nu părăsească, ga
zonul învinși. Meciul a 
fost viu disputat, urmărit 
cu interes de spectatori 
și telespectatori, care au 
avut până la urmă bucu. 
rîa victoriei tricolorilor, 
a 6-a din grupă, Româ
nia detașându-se in frun
tea clasamentului cu 18 
puncte și cu o performan
ță unică în actualele pre
liminarii (până la această 
dată), fiind singura for
mație ce nu a primit gol!

Românii n-au început 
partida prea strălucit, jo
cul neavând cursivitate, 
,,mijlocul" nefuncționând 
la nivelul componenților

acestui compartiment al 
echipei reprezentative. E 
adevărat că și oaspeții s-au 
așezat excelent în teren 
și au opus o dârză re
zistență și, să fim sinceri, 
au fost perioade când au 
stăpânit mijlocul terenu
lui și chiar ne.au domi
nat.

Golul tricolorilor a fost 
înscris în min. 33, când 
Adrian Ilie, la un atac al 
reprezentativei noastre, a 
șutat necruțător, de la 
18 metri, în plasa porții 
lui Kelly și 1—0. Imediat 
după reluare, Stelea n-a 
putut opri un atac în vi
teză al oaspeților, decât 
printr-un fault la careu, 
dar tot el apără lovitura 
de la 11 m! Cu toate o- 
caziile avute de cele două 
formații in repriza a 2-a, 
scorul a rămas neschim- 
bar România consolidân- 
du-și temeinic locul 1 în 
clasamentul grupei a 8-a.

ROMANIA a aliniat for
mația : Stelea, D. Petrescu, 
Doboș, Prodan, Selymes, 
Gică Popescu, Filipescu, 
D. Munteanu, Răgi, Adr. 
Ilie, Moldovan, Au mai 
jucat în ultima parte a 
meciului : Rotariu, Gabl 
Popescu și Craioveanu.

In meciul dintre echi
pele de tineret ale celor 
două reprezentative, ele
vii lui Victor Pițurcă au 
invins tot cu scorul de 
1—0, prin golul marcat de 
Frăsineanu, și ocupă pri
mul loc în clasament.

„LADA CAR ROMANIA" SRL
cu sediul în București, vă oferă spre vânzare 
noua generație de autoturisme ale prestigioa
sei fi-me LADA :

• VERA • EXCLUSIV • PRIMAVERA 
S.L. • SAMARA

4
• SAMARA • SAMARA
SEDAN • NIVA 4x4» NIVA G.L.X. x 4,

LADA VERA
(Ia cursul zilei al dolarului) 

Mașinile, la zero km. se livrează la 
promptitudine. In cel mult 15 zile

Deva, 
de laCU

data încheierii contractului. I
Contractele de vânzare-cumpărare se In- I 

cheie prin S.C. „CUVÂNTUL LIBER" SA. | 
DEVA, str. 1 Decembrie, nr. 35, tel. 211275, i 
fax 218061.

Cei interesați pot consulta la sediul redac- , 
ției ziarului „Cuvântul liber" întreaga docu
mentație privind modalitățile de vânzare-cum- 
părare. , I

------------------ , I
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CLASAMENTUL GRUPEI A 8-A
1. ROMANIA 6 6 * - 20— 0 18
2. Macedonia 6 3 1 2 18—10 10
3. Lituania 5 3 0 2 6— 5
4. Irlanda 5 2 1 2 10— 4 l
5. Islanda 4 0 2 2 1— 7 2
6. Liechtenstein 6 0 0 6 2—31 0

Următoarea partidă a tricolorilor noștri, la Î0 
august, cu MACEDONIA, probabil, pe stadionul din 
Constanja.

I D.ALP.S. — OFICIUL DE FORȚE DE MUNCA 
| Qr QDJLf A 7 MTÎMPnnĂDA 7-11717 A

I
ȘI ȘOMAJ HUNEDOARA—DEVA

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA 
VACANTE, LA DATA DE 30. IV. 1997

Agent comercial 2; Agent de asigurare 59 I
I Agent reclamă publicitară 1 ; Arhitect ci&dlrl 4 j '

* Arhitect urbanism, peisagistică și amenajarea te- ‘

LADA
- ■

,î

CUVÂNTUL 
LIBER

I
.1»
i

I
»
l:‘
I

_______________ __________ ______________ __ •

Mercur"), ORAȘTIE (lângă |

PRIN MAGAZINUL — DEPOZIT 
situat în incinta S.C. POLIDAVA 
din Deva, str. 22 Decembrie, nr. 

telefon 22 59 04

S.A
S.A. 

257,

țritoriului 1; Artificier de mină 2; Artificier la ■ 
«lucrări de suprafață 2; Barman 17; Bijutier metale , 
l prețioase 1 ; Bobinator aparataj electric 1; Brutar 6; , 
J Bucătar 12; Buldozerist 5; Carmangier 1; Cofetar 
I 2; Confectioner tricotaje după comandă 10; Contabil
* șef 2; Croitor 72; Croitor — confectioner îmbră- ’ 
țcăminte după comandă 5; Cusător piese din piele •
* și înlocuitori 11; Cusător piese la încălțăminte 32; 
«Depanator de aparate radio și tv, redresoare și am
plificatoare 2; Discjokey 4; Dulgher pentru con- 
Istrucții3; Electromecanic 2; Farmacist 1; Inginer ,
* construcții civile, industriale și agricole 1; Ing. me. 
Ț canic 2; Jurisconsult 3; Lăcătuș mecanic 9 ; Ma- 
» caragiu 16; Maistru în industria textilă — pielărie 
41; Maistru mecanic 1; Mașinist la instalațiile hi- 
Jdraulice 2; Mecanic auto 3; Mecanic reparații 
JWolla 1; Modelier metal 2; Muncitor necalifi- 
t cat 21; Operator calculator electronic și rețele 7; 
4 Ospătar (chelner) 35; Paznic 27; Strungar univer-

isal 5; Sudor autogen 1; Sudor electric 3; Tehnician 
proiectant construcții 2; Țesător restaurator ma.

I nual de covoare.21; Tâmplar manual 1; Tâmplar u- 
* niversal 7; Tinichigiu carosier 7; Tractorist 2; 
«Vânzător II; Vânzător ambulant de produse ali- 
4 mentare 2; Vânzător ambulant de produse neali- 
• mentare 3; Vopsitor auto 4; Zidar rosar—tencui-

VINDE EN GROS
Apă minerală BIBORȚENI. 1,5 1 PET, 
Bere
— REGUN
— SILVA
Vodcă — 33 grade 
Rom

Hârtie
PRIN CHIOȘCURILE ȘI PUNCTELE 

PROPRII de

— 32 grade 
igienică.

CAPRICORN
relaxat, primiți oaspeți. Aprecieri po. 
partea colegilor. Tranzacții comerciale 

dar se dă
Sunteți 

din 
__ ,__ Cineva vrea sa vă facă rău, 
de gol. Nu fiți suspicios față de cei din jur. Copiii 
au nevoie de afecțiunea dv. Tngrijiți-vă sănăta
tea; dacă vi se propune o intervenție chirurgicală 
șansele de reușită sunt maxime.

VARSÂTOR
Câștiguri mari datorate ideilor geniale ale 

partenerului de afaceri. Controlațl.vă tonul In 
fața partenerilor de afaceri pentru a face o bună 
impresie. "" 
suspectează 
in domeniul Intelectual. Nu 
lui impuls pentru a nu lua 
duel verbal, dar s-ar putea

P E $
Realizările copilului vă 

1 * plin de calcule șl socoteli.

I realizare socială ! 
die Mmaw

| cuteJ reuși

zitive 
reușite.

Energie mentală maximă. Un coleg vă 
de incorectitudine. Realizări posibile 

vă lăsați pradă primu- 
decizli pripite. Vineri, 
să nu
T I
bucură
S.ar putea să aveți o 

__ ______ i sau profesională. O vizită la me- 
este binevenită. Compania unei persoane plâ- 

___ vă va reconforta. Vineri, o zi bună ; veți 
- reuși să impresionați cu calitățile dv. pe cel din 
|jur.

aveți dreptate.

nespus. Sunteți

ț mentare z;
J mentare 3;
I tor 5.
j Total
• NOTA: Informații despre locurile de muncă va'
• cânte comunicate de către Oficiul de Forțe de Muncă 
Iși Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de la Biroul
• Medierea Muncii, Centrul de Informare și Documen- 
I tare, Clubul Șomerilor Deva, precum și

locuri de muncă vacante — 465.

*

" ’ ‘ 7 " ~ î la birou
rile de Forțe de Muncă și Șoma} din Hunedoara, 

țCdlan. Ordșxie, Brad,
♦ Lnpeni, Vulcan,
l joi. Intre orele

Simerîa. Hațeg, Petroșani, 
In zilele de luni, marți, miercuri, 
0—12.

I.

Twr.rr.. ■ h n. r.. i'.'n*.  ........................... i v/........... ............................................... ..........................■■■............. .... v'.v

difuzare ale ziarului „Cuvântul

is.c.

I
!■w
Iw
Iw
Iw
Iw
I
I
I ț
II
* liber" din DEVA (lângă „Comtim" si în „Mi- 
J cro 15"), HUNEDOARA (bdul Dacia', BRAD 
| (la sediul S.C. „1
• „Palia"), HAȚEG (secția foto)

SE AFLA IN VÂNZARE;
9 Imprimate pentru preschimbarea 

miselor de conducere aut<
• țigări (Tg. Jiu)
• plase de plastic
• chibrituri
• brichete
• timbre poștale
• plicuri

I

I;I 
per- | 

-ii
H r • 51li 

în aceste unități funcționează AGENȚII |> 
[TRU PRIMIREA ANUNȚURILOR DE j

IwI
I
I%
I
i
!PENTRU . .......... ........

I MICA ȘI MARE PUBLICITATE.

•I
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CUVÂNTUL LIBER
z,

VANZARl — 
CUMPĂRĂRI r

• Vând combină frigo
rifică Arctic (nouă) și fri
gider Minsk. Tel. 211512.

• Vând cu contract vân
zare — cumpărare 1900 
mp teren intravilan Ia 
drumul Coziei. Telefoane 
611856. 227262.

(4392)
• Vând motoreta Mobra 

Hoinar Tel. 661756.
(4395)

• Vând halbe berc 0,5 
— 0.3 litri. Tel. 218801, 
intre orele 10—14.

(4394)
• Vând apartament 2 

camere, confort IT, zona 
liceul auto. Tel. 231940.

‘(4390)
• Vând apartament 2 

camere parter, Deva, Za- 
rand, bl. 86, sc. 2, ap. 23. 
Relații zilnic

(4975)
■ Vând apartament 3 

camere, garaj, Deva, Pro
gresului. Tel. 612188.

(4984)
• Vând casă și grădină,

informații tel. 36, familia 
Osoianu, sat Brâznic, corn, 
ilia. (4976)

• Vând Opel Kadett cu 
sau fără talon, an fabri-

"cație 1978, cărucior hand!- 
'capați RFG, motocicletă 
MZ 125. Tel. 661650.

(4971)
• Vând Opcl llekord 20

E, neînmatriculat. 1982. 
motor schimbat 1992 —
54.000 km, stare foarte 

■bună Tel 054/651072.
(4088)

• Vând armă de vână
toare carabină (cehoslova
că), calibru] 8 x 575, cu 
lunetă 8x56. Tel. 230217.

(4978)
• Vând collar și cana

pea cu două fotolii. Tel. 
231443. (4977)

• Vând garsonieră fără 
bucătărie. Progresului, bl. 
1, cu telefon, mobilată — 
5600 DM, negociabil. Tel. 
215006, după ora 15.

(4979)
• Vând apartament 3 

camere, str. Progresului, 
bl. 1, etaj 2, ap. 15, preț 
90 milioane (negociabil). 
Informații» la domiciliu.

(4980)
• Vând casă cu brută

rie .și grădină Ilia. Tel. 
625350, 224013.

(4973)
• vând casă. anexe, 

Zam. nr. 203. Informații 
la domiciliu; apartament 
două camere. Tel. 623784.

(8210)
• Vând SRL fără acti

vitate. înființat 1994, Orăș
tie. Tel. 647099. ’

(8291)
• Vând autoutilitară, 

tip Mercedes D. 207, stare 
de funcționare. Telefon 
054 119080.

(4384)
• Vând urgent aparta

ment, 4 camere decoman
date. str. Liliacului, tele
fon 222184.

(4385)
• Vând minilractor 12 

ffP, cu toate utilajele, și 
Volkswagen Golf (înmatri
culat), an fabricație 1978, 
cu bloc defect. Informa
ții sat Bozeș, nr. 114, corn. 
Geoagiu.

(4969)
• Vând apartament 2 

camere, Deva, zona Gă
rii, deosebit Telefon 056' 
211156.

(4386)
• Vând garsonieră De 

va, Mărăști, si Dacia 1300. 
Te'. 219259.
' (4966)

• Vând urgent Dacia
1300, carte identitate, nu
mere noi, preț 5.000.000 
negociabil. Informații — 
620368. (4971)

• Vând urgent .casă în
construcție, Certej, zona 
Făerag, sau schimb cu 
autoturism Diesel înmatri
culat, după 1990. 231000.

(4873)
• Vând garsonieră cu 

îmbunătățiri, zonă centra
lă. Tel. 232875.

(4991)
• Vând urgent apar

tament 4 camere, deco
mandate. Deva, tel. 224658 
sau 227976.

(4990)
• Vând urgent garso

nieră Dacia, bl. 4, sc. 4, 
etaj III, ap. 20. preț 
convenabil. (4988)

• Vând apartament 3 
camere ultracentral, preț 
negbciabil. Tel. 212953.

(4987)
• Vând apartament 3 

camere. Deva, str. Bejan, 
bl. 56 B, ap. 2.

(4994)
• Vând combină re

coltat păioase și vitrine 
frigorifice, de mare ca
pacitate. Tel. 642078.

(4293)
• Vând garsonieră, con

fort unu, parter (lângă 
alimentara Micro 2). Tel. 
641775. (4298)

• Vând casă și teren
în Muncelu Mic Telefon 
641502. (4299)

• Vând tractor U 650,
talon Opel Commodore. 2,5: 
Mercedes 2,4 Diesel, ne
înmatriculat, Orăștie — 
641290. :4300)

PIERDERI
• Pierdut pașaport se

ria 000847996, eliberat de 
IPJ Hunedoara—Deva, pe 
numele Tamaș Csaba. Se 
declară nul. (4388)

• Pierdut legitimație 
serviciu, pe numele Știrb 
Toan. O declar nulă.

(42+9)

OI ER I E 
DE SERVICII

• Caut femeie pentru 
îngrijire copil 1 an ‘și 7 
luni, la domiciliul meu. 
Tel. 232693, după ora 16.

(099445)
• Angajăm bucătari 

specializați în restaurau ■_ 
te. 641918.

(4296)
• Caut femeie pentru 

îngrijire copil 1,5 ani. 
Tel. 232693, 'după ora 17,

(4981)
• Firmă producătoare de 

bibelouri porțelan anga
jează personal muncitor 
cu îndemânare șf apti
tudini. Tel. firmă — 
233U0; acasă - 620178.

(4387)
• Cooperativa de Con

sum Șoimuș angajează lu
crător gestionar la maga
zinul din satul Ormindea. 
Condițiile de încadrare 
sunt cele prevăzute prin 
Legea 22/1969 și Dec. 14/ 
1970 Centrocoop. Relații 
suplimentare îa sediul 
Cooperativei de Consum 
Șoimuș și tel. 668260.

(4393)

DFA’A convoacă Adunarea 
Generală a acționarilor pe 
data de 20 mai 1997, ora 
12, la sediul societății. 
Ordinea de zi : Bhanțul 
pe anul 1996; Bugetul de 
venituri pe anul 1997 ; 
Modificarea statutului so
cietății. Consiliul de ad
ministrație. (4983)
• ANUNȚ. MANAGERUL
SG ARDEALUL S.A. DE
VA convoacă Adunarea 
generală a acționarilor la 
14. 05. 1997, ora 9, la se
diul societății, pentru toți 
acționarii înregistrați fn 
Registru la 31. 03. 1997,
IMPORTANT! Dacă la 
prima convocare nu se 
îndeplinesc condițiile de 
validare, adunarea se va 
ține în 29. 05. 1997. Infor
mații suplimentare la tel. 
054/219540.

(4391)
• SG Gabriela Gomimpex 

SRL, cu sediul în Orăștie, 
anunță intenția de auto
rizare din punct de ve
dere al protecției mediu
lui a barului situat în 
Orăștie, str. A. Vlaicu, nr. 
9. Sesizări și reclamații la 
APM Deva.

(4294)
• S.G. ESPACE Com- 

impex SRL, cu sediul în 
Orăștie, anunță intenția 
de autorizare din punct 
de vedere al protecției 
mediului a depozitului en 
gros, situat în cadrul com
plexului expozițional Euro- 
venus, din Sântuhalm. Se
sizări și reclamații la 
APM Deva.

(4295)
• S.6. Agromec S.A. 

Geoagiu anunță licitarea 
spațiului secției Geoagiu 
I, pe data de 14. 05. 
1997, la sediul unității din 
Geoagiu.

(4297)

COMEMORĂRI
• Astăzi se împlinește 

un an de când ne-a pă
răsit dragul nostru sot. 
tată șl bunic

GIIEORGIIE MUNTOIU
Ii vom păstra o veșnică 

și pioasă amintire. Fa • 
milia. (4972)

• Pustie este casa, în
durerat ne este sufletul de 
când pe acest pământ nu 
mai este chipul tău drag 
și blând, - în urmă cu 13 
ani ne-ai părăsit, bunul 
nostru fiu, frate si nepot

SERGIU
din O.aștioara de Jos. 0

dilineste-te în pace !
(8292)

• in 2 mai s-au 
împlinit 3 ani de la 
trecerea în neființă a 
celui care a fost

TIBERIU POLGAR
Odilinește_te în 

pace ! Maria.
(4960)

• S-au împlinit 9 
ani, respectiv 2 ani, 
de la trecerea în ne
ființă a dragilor noștri 
părinți, bunici și stră
bunici

preot GirEORGlIE 
BENEA și 

înv. EEONTINA 
BENEA

Credincioșii păstoriți 
și foștii elevi, copiii, 
nepoții și strănepoții 
nu vă vor uita nici
odată. Parastasul de 
pomenire — sâmbătă, 
3 mai 1997, ora 10, 
la Biserica din cimi
tirul ortodox Deva.

(4989)

• Sc împlinesc șase 
luni de când a plecat 
dintre noi

NELU LUCOI 
de la moara din Lu- 
dești, cel care a fost 
dragul nostru soț, ta
tă și bunic. Amintirea 
ta vie este veșnic 
printre noi, Nelu dra
gă. Dumnezeu să te 
odihnească !

(099446)

• Lacrimi și flori 
pentru fratele și un
chiul nostru drag

NELU LUCOI
din Ludești. Nuți. 
Carina, Lia și Ștefan.

(099447)

DECESE

• Colegii din Direr 
ția Silvică Deva și 
ocoalele silvice din 
județ transmit sincere 
condoleanțe familiei 
ing. Timar Nicblae 
la trecerea în nefiin
ță a tatălui său.

N1COLAE TIMAR
Dumnezeu să-l odih

nească în pace I
(4982)

■ SCO!ffi3»3C»ff COw/JIPa-JT ' !
I I

ÎNCHIRIERI
• Ofer cu chirie a-

partament 
mobilat cu 
216789.

central semi 
telefon. Tel.

(4389)

nr. 22

Cafea import 
și indigenă 
Băuturi import 
Dulciuri 
Legume
Fructe 
Citrice

Sucursala Judeteană.Hunedoara
* • I ■ ■ ,

DEVA — Bd. Decebal, bl. PI

I

i strada 1 Decembrie, nr. 14, Adunarea Generală extra
ordinară a ■ acționarilor, pentru toți acționarii înregistrați

Ila Registrul Acționarilor la finele zilei de 10. V. 1997, 
cu următoarea ORDINE DE ZI:

11) Raportul de gestiune pe anul 1997 ; 2) Raportul 
comisiei de cenzori ; 3) Aprobarea bilanfului contabil, 
ial contului de profit și pierdere și repartizarea profi

tului pe anul 1996; 4) Aprobarea bugetului de venituri
tși cheltuieli pe anul 1997 ; 5) Modificarea Statutului

Societății ; 6) Alegerea Consiliului de administrație 
_ și a cenzorilor,; 7) Diverse.
I începând cu data de 10.V. 1997 documentele și 
! materialele informative referitoare la problemele indu- 
I se în Ordinea de zi se pot consulta la sediul Societd- 
! ții Comerciale „VINALCOOL" S.A. DEVA, din strada 
I Andrei Șaguna, nr. 1, tel. 627798, 216545, contra cost

■ • Formularele de procuri speciale se pot 
i de niai sus.

- In cazul în care nu se vor întruni condițiile de re_ 
> prevăzute de lege, a doua adunare ge- 
Inerală va avea loc la data de

loc și la aceeași oră.

I Participarea se face pe baza 
ționar sau procură specială,

Iblicat în Monitorul Oficial 
de Identitate.

I CREDIT BANK DEVA
I Vinde la licitație publică, ce va avea loc 
■ în data dc 05. 05. ’97, ora 10, la Judecătoria 
■ Hunedoara, birou executor judecătoresc 

I 
1
I

Anunță vânzarea plin licitație publică
— casă cu 5 camere, anexe și grădină, si

tuată în Călan, str. 1 Decembrie, nr. 115;
— preț de pornire 70 000 000 lei.
Licitația va avea loc în data de 05. 05. ’97, 

ora 10, la Judecătoria Hunedoara, biroul exe
cutorilor judecătorești.

Informații suplimentare la telefon 712438 
sau la 219591.

Echipa managerială a
SOCIETĂȚII COMERCIALE „VINALCOOL" S.A. 

DEVA
Convoacă la data de 15. V. 1997, ora 10, în sala 

de ședința a FEDERALCOOP HUNEDOARA — DEVA,

— 20.000 lei. Formi 
obține de la adresa 

■ In caz 
I prezentare

i certificatului de ac- 
conform modelului pu- 

nr. 176/1996 și Buletinul 
(Fact).

— casă, situată în Hunedoara, Aleea O- 
borillui, nr. 19;

— fabrică de bere, situată în Hunedoara, 
str, G. Enescu, capacitate 1 500 1/zi;

— spațiu comercial, situat în Hunedoara, 
|bdul Dacia, nr. 1, bl. 38, parter.

Informații suplimentare la tel. 054/211853.! ANUNȚ

’ Asociația Salariaților PAS „Ardealul" 
|De\a, reprezentată de Uilecan Rodica Grația- 
Ina, în calitate de președinte al Consiliului de 

Administrație „PAS“, conform sentinței civi- 
!le nr. 48/PJ/1994 a Judecătoriei Deva, anun- 
Iță revocarea convocării adunării generale or

dinare din 5 mai 1997, care a fost făcută cu 
I încălcarea reglementărilor legale în vigoare și 
!o reprogramează pentru data de 29 mai 1997, 
fora 9, la Restaurantul „Transilvania", conform 
■ Legii 77/1994.

CINEMA

SCHIMBURI 
LOCUI! ȚE

• Schimb apartament 4 
camere, parter, Dorobanți 
cu 3 camere, exclus Micro. 
231000.

(4873)

DIVERSE
• SG AGROSERV 3 S.A.

• VINDE EN GRtU !
j PRIN DEPOZITUL DIN DEVA, J

| str. Vulcan.

| • Zahăr •
• • Ulei
I • Orez *
î • Gris ,
' '• Paste făinoase •
I • Țigări •
j PREȚURI FĂRĂ CONCURENȚA.

Contactați-ne la sediul depozitului sau la | 
j tel. 620915.

j ANGAJĂM OPERA TOR -CALCULATOR î 
’ CU EXPERIENȚĂ,
I 1

-A 117 U I . . ,

i

I
I 
I

I
I

I
k

I

I

• „PATRIA" DEVA: 
Prieteni și dușmani (2— 
6. 05); Ce zi minunată

J (7-8).
“< • „FLAGARA" HUNE

DOARA: Polițist la San 
| Francisco (2—8);
! • „PARANG" PE-

. TROȘANI: Goana după 
cadou (2—5); Romeo și 
Julieta (6—8);

• „CULTURAL" EU- 
PENI: Ge zi minunată

. (2—5) Michael Gollins
(6-8)1

• „ZAR AND" BRAD: 
j ®e zi minunată (2—5) )

Misiune imposibilă (6—8): 7
• „PATRIA" ORAȘ- * 

TIE : Operațiunea Bro- ♦ 
ken Arrow (2—5); Ce zl | 
minunată (6—8);

• „LUCEAFĂRUL" j
VULCAN: Ziua" indepen- Ț 
denței (2—5); Misiune » 
imposibilă (6- -8); »

• „DACIA" HAȚEG: {
Matilda (2—4); Dezmoș- I 
tchiții din Little Odess J 
(5-7); y

• „MODERN" HU- * 
NEDOARA: Martorul în_ 1
comod (2—4);

• „MUREȘUL" 
MERIA: Misiune 
posibilă (2—4);

• „RETEZAT" 
GANI: Misiune 
sibilă (2—4);

a „LUMINA" 
Garibe (2—4).

I
SI- I 
im- [ 

URI- I 
împo- l

I
ILIA :î*

■ . —■■■■< ■ ■ ■ii llliHH m..

ANUL IX • NR. 1877 • Sâmbăta, 3 —- Duminică, 4 mai 1997


