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Spre capătul răbdării
Nu mai știu unde cU 

team nu de mult că, în 
ultimele trei sute de ani, 
în Anglia nu s-a înre
gistrat nici un caz de co
rupție în justiție. Mai că 
nu ți vine să crezi. Dar 
n-ai încotro și crezi, a- 
tunci când presa anunță 
cu glas mare că, a doua 
zi după instalarea sa în 
Downing Street 10, dl. 
Tony Blair, noul premier 
al Guvernului Majestății 
Sale, a prezentat parla
mentului 22 de proiecte 
'de legi, pregătite din 
timp, în anii de opoziție,

mănțelegi... Și s au ales, 
și ne-am bucurat, pu- 
pându-ne în Piața Ende- 
pendenți. Ei, dar după 
ce a trecut bairamul, am 
așteptat săj vedem pe 
oamenii noștri la treabă, 
pe cei 15 000 de specia
liști pregătiți să acopere 
toate domeniile, să vedem 
„pachetul de legi** pro
mis, cel menit să dea 
brânci reformei care tre
buia acum să se afle în 
toi. în locul „specialiștilor** 
am asistat la instalarea în 
funcții prin metoda scoa
terii lor la mezat, „pe

MENTAL IT ATI

Fii atentă, națiune! Mai punem de-i moțiune
Marți, 27 mai a.c., ple- 

nul Camerei Depiltaților 
a respins moțiunea simplă 
semnată ae 75 de depuțați 
din rândurile PDSR, 
PUNR și PRM, prin care 
guvernul Ciorbea era a- 
cuzat de nerespectarea 
promisiunilor electorale 
și de adoptarea măsurii 
de disponibilizare a unui 
număr de salariați din 
învățământ, sănătate, a- 
grîcultură și justiție. Era 

e așteptat ca șl această 
.noțiune să cadă. Șl nu 
pentru că motivațiile ei 
nu conțineau și unele a- 
devăruri. cât mai ales 
pentru că actuala coaliție

S-a redus mult poluarea la barajele de 
acumulare a apei de la Hațeg

în urmă cu aproape un 
an, redacția ziarului nos
tru întreprindea cel de 
al doilea raid — anchetă 
pe „salba** celor 3 lacuri 
de acumulare Ostrov — 
Păclișa — Hațeg, privind 
combaterea poluării, prac
ticii depozitării unor gu
noaie, moloz, existența 
Miiar a unui țarc pentru 
J1 în zona inundabilă a 
unui lac, prezența restu
rilor menajere și coceni
lor de porumb, scânduri
lor, pantofilor vechi, sticle 
șl alte materiale de plas
tic în „coada** celor 3 
tacuri de acumulare, care 
ajung apo. pe „oglinda** 
apei Ia baraje putând 
deveni adevarate surse 
de infecție întrucât în 
barajul G.H.E. Hațeg se 
află înglobată și priza 
de alimentare a stației de

30 mai—„Ziua gardianului public"
Conform Hotărârii Gu

vernului României nr. 
518/ 1993, în fiecare an 
la 30 mai se sărbătorește 
„Ziua gardianului public**.

Prin Ptegea nr. 26/1993, 
Parlamentul României a 
creat instituția Corpului 
Gardienilor Piib'ci, re. 
luând o tradiție ce ciata 

"din anul 19’9 dar des, 
ființată de regimul coniU. 
nist în 1949.

Gorpul Gardienilor Pu 
blici al județului Hune- 

'doava "instituție■ publică 
de interes județean cu 
personalitate juridică, care 
funcționează pe principiul 
autofinanțării, prestează 
servi-ii da pază a bunu» 
riloi participă la apăra
rea ordinii șl liniștii pu
blice, acționează pentru 
prevenirea și combaterea 

care gestionează destinele 
țării nu acceptă bobârnace 
de la aceea pe care a 
înlocuit o și care i-a 
lăsat o moștenire extrem 
de greu de redresat. De

altminteri, restructurările 
în respectivele domenii 
de activitate, ca de altfel 
în toate celelalte, fac parte 
integrantă din programul 
de reformă pe care pu- 
vernul Ciorbea este de
cis săj realizeze. Din 
păcate, duritatea acestor 

Cu ajutorul primăriilor și cetățenilor din zonă

tratare a apei de la Sân- 
tămărie Orlea. de unde 
se aprovizionează cu apa 
potabilă localitățile Ha
țeg, Călan, Simeria și 
Deva. în urma controlului 

CY^Un-sfert de veâc- . I____ |v>nrii •
"VIAȚĂ PE PĂMÂNT"

întreprins atunci de fac 
torii abilitați s-au stabi
lit și măsurile cuvenite 
pentru primăriile din zonă 
și F.E. Hațeg.

Era normal deci ,să re 
venim. Drept urmare, pri
mul nostru „popas** l-am 
făcut la primăria din co
muna Totești. Interlocu
torii noștri, dnil primar

infracțiunilor, a altor fapte 
ilicitei De la înființare 
până în prezent, condu
cerea Corpului și șefii de 
detașamente au avut în 
atenție selecționarea de 
personal corespunzător, 
perfecționarea activității 
de pază în obiective și 
zonele de patrulare, creș
terea eficienței măsurilor 
de menținere a ordinii și 
liniștii publice, asigurarea 
unei echipări corespunză
toare a efectivelor, dota
rea cu mijloace tehnice 
necesare îmbunătățirii sis
temului de pază și extin
derea activității prin în
cheierea de noi contracte, 

în prezent, Gorpul Gar
dienilor Publici din ju
dețul Hunedoara asigură 
paza Ia un număr de 59 
agențl economici șl insti

măsuri nu este însoțită de 
altele de protecție socială 
efectivă a populației.

Cu câteva zile înainte, 
ma’oritntea r-ariari' ->ră 
respinsese moțiunea „Gior.

bea“, prin care opoziția 
contesta posibilitatea ca 
Victor Ciorbea să dețină 
simultan și funcția de 
prim ministru ți pe cea 
de primar general al Ca
pitalei, scop în care gu
vernul adusese o comple
tare Legii administrației

Julius Lepădătoni și Ionel 
Cozac, viccprimar, în cu. 
noștință de cauză (zilele 
trecute au trecut din nou 
(în „revistă* situația pe 
lacul Păclișa) ne au ex

plicat pe îndelete măsu
rile întreprinse și rezul
tatele lor. în primul rând 
s-a izbutit obținerea ți
nui fond de 20 milioane 
lei de investiții pentru 
acest an, in vederea în
treținerii și reparării dru
murilor, amenajării unor 
gropi de gunoi ți îmbu
nătățirii stării de gospo

tuții publice, dintre care 
remarcăm .obiective de 
importanță deosebită în 
economia țării și a jude
țului, cum sunt Filiala 
Electrocentrale Mintia, 
Filiala Electrocentrale Ha
țeg, Filiala Rețele Elect 
trice Deva, Hidroconstruc- 
ția Hațeg, Romtelecom, 
S.0. Haber Internațional 
S.A. Hațeg, Regia Auto
nomă de Drumuri Jude- 
țepe, Depozitele de ex
ploziv ale unităților mi
niere din cadrul Regiei 
Autonome a Huilei Petro
șani eto.

Șef Corp Gardieni Publici, 
jr. FLORIN FLAVIAN ȘTEFAN

(Continuare în pac,, a 2-a) I
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publice locale. Discuțiile 
pe această temă au fost 
multe, controversate, dar, 
supusă la vot. moțiunea a 
căzut. Așa cum căzuse 
și moțiunea grâului, așa 
cum nu vor trece, pro
babil, nici alte încercări 
ale opoziției de a sensi
biliza executivul în legă.. 
tură cu unele neajunsuri, 
inadvertențe în guvernare 
sau forțare a reformei, 
fără protecție socială co
respunzătoare a salariatilor. 
a populației în general.

Acum, când a mai ră«
DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2-a}

dărire, curățenie și i- 
gienă și a zonei aferente 
lacului de acumulare. Așa 
s-a reușit amenajarea u- 
nei gropi de depozitare a 
gunoaielor menajere de 
mare capacitate. Prin grija 
și cheltuiala primăriei 
aici vor fi transportate 
ultimele rămășițe de gu
noaie existente în spatele 
școlii din Păclișa și cele 
depozitate în alte locuri 
de către unii cetățeni. La 
groapa de depozitare vor 
fi afișate tăblițe pentru 
avertizarea cetățenilor de 
a respecta locurile desti
nate resturilor menajere 
și amenzile ce vor fi a. 
plicate în caz de nerespec-

SABIN CERBU 

I

(Continuare în pag. a 2-a)

Castelul din — Orlea. Foto: ANDREI SOCACI

de partidul domniei sale. 
Asta da, țară, ăștia da, 
politicienii Au tradiție, 
domnule, au experiența 
unui îndelung exercițiu 
al democrației șl sistemul 
lor politic funcționează cu 
o exactitate de-ngheață 
ipuțu’l Pe când la nod, 
prima grijă a „eliberato
rilor** a fost să lichideze 
clasa politică, înfundând 
cu ea pușcăriile și gro
pile comune. De unde, 
de la cine să învețe me
serie — că meserie este 
— politicienii de azi? De 
la tovarășul Bobu? Dc la 
tovarășa Găinușe? între 
cei de azi și cei de atunci 
se întind deceniile aride 
dc imbecilitate totalitară 
Ei învață aefim, din mers 
(și pe pielea noastră), ce 
va să zică exercițiul pu. 
terii democratice. Nu poți 
să le reproșezi nimic. 
Că de unde nu i. nici 
Dumnezeu nu cere. S*n. 
gurul lucru pe care 1 pu.. 
tem reproșa noilor gu. 
vernanți este relaxarea 
precoce a rigorii progra
mului ne guvernare cu 
caro ne-au cucerit. Am 
avut încredere în ei. 
i-am susținut în campania 
electorală. i_am și votat, 
ca nu cumva să rămână 
„fără coledzi**, ei, care
familia lor „de la ptuzsopt*,

CURSUL VALUTAR
I 
I

I 
I
I

29 MAI 1997
dotai VUA 7114 lei
marcă germano 4179 lei
reni laponezi 6114 lei
liră ctertină 11631 lei
franc elvețian 5011 lei
franc trances 1236 lei
lire italiene 421 lei

I
I
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100
Cursurile incluse în această listă au la baza 

cotafii ale societăților bancare autorizata să e/eo- 
tueze operațiuni pe piața valutară. Prezenta listă na 
implică obligativitatea utilizării cursurilor to tran
zacții efective de schimb valutar șl înregistrări eon- 
tabile.

bază de algoritm**, vezi. 
Doamne. Cats despre „pa
chetul de legi**, care cre
deam că e. pregătit încă 
din anii de opoziție, nici 
acum, după șapte luni 
n. a ajuns la Parlamentul 
care trece prin răstimpuri 
când e nevoit să ardă 
gazul în gol, rulând in. 
terpelări și moțiuni fără 
sens. Nu e cazul să le 
negăm guvernanților bu
nele intenții și realizările, 
câte le au — și au. Unele, 
precum cele din politica 
externă, sunt chiar spec
taculoase, cu efecte e- 
vidente în sensul amelio. 
rării imaginii țării. Ne
cazul e mai aproape, mai 
în cotidian, la nivel „mi. 
cro“ și „infra**. Răbdarea 
oamenilor e pusă la grea 
încercare, bunăoară, da 
dictatura regiilor (prea) 
autonome și monopoliste 
care, prin tarifele lor 
gonflabilc, pur și simplu 
spoliază. jecmănesc cetățea
nul. Răbdarea e erodată de 
deciziile contrariante, cu a. 
lură diletantă, nu o dată 
contradictorii, cu care o. 
mul se confruntă la tot 
pasul. Dc fiscalitatea care, 
în loc să scadă, conform

RADU CIOBANU 
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S-a redus mult poluarea 
la barajele de acumulare 

a apei de la Hațeg
(Urmare din pag 1)

tare a locurilor de depo. 
zitare a gun - ci..-. ri . 
măria a crezut de cuviință 
să asigure mai intâi 
condițiile necesare depo. 
citării resturilor, deșeuri
lor de tot felul, să repare 
drumurile de acces pen 
tru aceste lucruri și pe 
urmă sa insiste la cetâlem 
[pentru buna gospodărire 
a localităților și evitarea 
poluării din zona lacului 
de acumulare — ne spu_ 
nea dl primar Iulius Lă . 
pădătoni. Am stat de vor 
bă cu cetățenii ce locuiesc 
In apropierea lacului și a 
pârâului Cârlete pentru 
a nu polua aceste valo. 
roase surse de apă, pro. 
blemă ce a făcut și o- 
blectul adunărilor cetă. 
leneșii. Rezultatul? A. 
proape peste tot sa insta. 
urat oniinea, in jurul 
iacului Păclișa nu se mai 
depozitează gunoaie de 
nici un fel".

Ne am continuat dru
mul si spre comuna Râu 
de Mori. In „coada** la. 
cului de acumulare de 
la Ostrov erau aruncate 
aproape de zona inunda . 
bilă O grămadă de mo. 
loz și două de pământ. 
Di primar Ionel Muntea. 
nu ne-a dumirit imediat. 
„S-a depistat cine a a- 
runcat molozul în acel 
loc interzis si i am pus 
în vedere să 1 încarce si 
să 1 transporte la locul 
special amenaiat, lângă 
cariera de argilă, ori va 
achita amenda prevăzută. 
Vreau să precizez că a . 
vem deja 3 gardieni care 
asigură paza, inclusiv. în 
zona lacului de acumulare 
a lacului Ostrov. Nu vor

PE FAZA SCURTĂ
(Urmare din pag. I)

mas puțin timp până la 
Împlinirea celor 200 de 
zile de la începutul gu. 
vernării dlui Victor Cior.. 
nea, în care și .a prevăzut 
obiective... mărețe, dar a 
realizat puține — însă 
mai multe decât oricare 
alt guvern de până acum 
într o perioadă atât de 
scurtă —. executivul re. 
curge la o măsură cura . 
joasă, interesantă, dar 
constituțională: își asumă 
răspunderea pentru pro. 
priul program adoptat și 
pentru pachetul de legi 
stabilit și solicită un vot 
de încredere din partea 
Parlamentului. Ideea, zi. 
ce-se unică în ultimii 
60 . de ani în România, 
ea și recenta conferință 
de presă a premierului 
dau prilej de accentuate 
discuții și controverse. 
Principalul partid de opo

mai fi probleme de po- 
luare nici în acest loc“. 

Am coborât de la Râu 
de Mori Jacul Ostrov pe | 
șoseaua de beton trecând 
și pe la barajele lacuri. 
lor de acumulare de la 
păclișa și Hațeg. La am
bele lacuri. In fața bara, 
jului era mult mai curat 
ca în anul trecut. Dar la 
câte o singură deschidere 
de vană de la cele 2 ba
raje „bălteau** bucăți de 
coceni de porumb, sticle 
de plastic, 2 bucăți de 
lemn și un cauciuc de 
dimensiuni mari. Lupta 
cu combaterea poluării 
trebuie să continue. In 
zona comunei Sântămăria 
Orlea, în coada lacului de 
la Reia dar și pe drumul 
de acces la centrala e- 
lectrică Hațeg, încă se 
continuă depozitarea gu.. 
noaielorl Așa se mai în
tâmplă și de partea cea. 
laltă a lacului de la Ha . 
țeg, pe firul de apă Câr- ' 
lete, ce este mereu „inun
dat** de cârpe, haine și 
resturi menajere. Dacă 
unele resturi mai scapă 
spre deschiderile de vane . 
la lacurile de acumulare, ' 
suntem convinși — așa 
cum ne-a asigurat și dl. 
Ing. Mircea Teodor, dl- I 
rector al F.E. Hațeg — I 
că se vor găsi și aici po. I 
sibilitățile curățirii mai 
operative la baraj, pen . 
tru ca, în viitor, apa cris
talină de munte să .și 
păstreze calitățiie, să nu 
fie poluată iar trecătorii 
prin aceste locuri să ad . 
mire frumusețea de ne. 
descris a luciului apei 
ce vine din Retezat și dă 
viață turbinelor de la cen
tralele electrice și apoi, 
după ce trece prin insta . 
lația de tratare să ajungă 
la robinetele oamenilor.

ziție și a exprimat ' 
prin președintele sau, dl 
Ion Iliescu, un punct de 
vedere extrem de sever, 
concluzionând că „Acest j 
guvern trebuie să plece", | 
Acuzațiile PDSR la a , 1 
dresa guvernului Ciorbea 
sunt deosebit de caustice, 
unele au și motivații reale, 
și exprimă totala neîncre, 
dere în acest executiv, 
„care a demonstrat că duce 
țara de râpă prin politica 
sa“

Ca urmare, s a anunțat 
deja posibilitatea introdu, 
cerii unei moțiuni de cen
zură — de această dată 
—. „pentru că suntem 
siguri că cei de la pu
tere nu și vor da demisia, 
așa cum s .au angajat sub 
semnătură**. Totodată, Con
tractul cu România a fost 
catalogat drept „cea mai 
mare farsă care i s-a fă
cut României**.

Vom trăi și vom vedea.

(Urmare din pag. Q

promisiunilor electorate, 
dimpotrivă, crește insidios 
prin diverse taxe mai 
mult sau mai ouțin abu. 
zive. De neliniști obscure 
provocate de diverse mo
mente, cum ar fi acela 
al numirii noului direc
tor al S.R.I., care, în mod 
normal, trebuia să fie 
un specialist ae mult pre. 
gătit și scos Ia încălzire 
în vederta aruncării iui 
în joc. In lcc de asta,30 mai-Ziua gardianului public

[Urmare din pag. I)

De asemenea, asigură 
paza și transportul de 
valori monetare la insti
tuțiile financiare.

O altă misiune impor
tantă a instituției noastre 
o constituie participarea 
la menținerea ordinii și 
liniștii publice în toate 
municipiile și orașele pre
cum și într un nunlăr de 
14 comune, din care pon
derea o au cele din „Țara 
Hațegului**

Gardie'nil publici sunt 
instruiți și pregătiți în 
conformitate cu prevede
rile legale, în două direc. 
ții principale: serviciul de 
pază, pentru a interveni 
cu operativitate șl com
petență în rezolvarea unor 
cazuri de sustrageri ori 
prevenirea unor «veni, 
mente negative și servi
ciul de patrulare în loca . 
lități pentru a participa 
la menținerea ordinii și 
liniștii puolice, a unul 
comerț stradal civilizat, 
curățenia localităților, de
pistarea celor care degra,

| VINERI, 30 MAI
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!
6,00 România-, ora 6 fix!;

8,40 Meridianele dar -lui 
i (r); 9,10 Simpozion (r); 
l 10,00 Știri; 10,05 Limbi 
I străine; 10,35 D.a.; 11,05
1 Seicul (r); 12,00 Știri; 12,50 
\ Div. instrumental; 13,00

TVR ClujN.; 14,00 Știri;
14,10 1001 audiții; 14,55 

I TVR lași; 15,35 Imagini 
din Croația; 15,45 D.a.;
16,10 Lege ți fărădelege;
16,30 America sălbatică 
(do); 17,00 Știri; 17,10 
cm. în limba germană;
18,10 Katts ți câinele (s); 
18,40 Scena politică; 19,15 
Tezaur folcloric; 20,00 Jur
nal; 21,00 Nobila casă (f);
22,30 Ecofurism; 23,00 Jur
nal; 23,20 Miss România 
— Univers 1997; 0,15 Unde 
se ascunde adevărul (f); 
1,45 Tenis. Roland Garros 
(rez. zilei).

C TVR 2 ]
7,00 TVM; 8,00 Comori 

din insula Jawa (do); 8,30 
D.a.; 9,00 Muzica pentru

Spre capătul răbdării
am asistat la < nouă „ne' 
gociere** al cărei rezultat 
nu poate fi garantat. Nu 
pentru că dl. Costin Geor
gescu, inginer constructor, 
n ar prezenta suficiente 
garanții morale. Dar, vorba 
Opoziției (gura păcătosu» 
lui...): ce poate să știe 
domnia sa, cât de inițiat 
poate fi în tainele unul 
serviciu de iscodire de 

dează sau distrug mobilie
rul stradal și zonele verzi, 
prinderea în flagrant • 
unor infractori care au 
sustras diverse bunuri sau 
au comis acte de violență 
asupra altor persoane.

Gardienii publici au 
fost prezenți și au acțio
nat independent ori îm
preună cu organele de 
politie la numeroase ma. 
nifestări cultural — spor
tive, asigurarea pazei la 
panourile de afișaj ta 
zona secțiilor de votare^ 
precum și la alte activi
tăți cu caracter obștesc, 
distribuirea ajutoarelor so
ciale, însoțirea și asigu
rarea proțectiei funcționa
rilor din consiliile locale 
etc

Conducerea Corpului 
Gardienilor Publici a luat 
măsuri pentru continua 
perfecționare a gardienilor 
publici. Aceasta s-a făcut 
prin instruirea permanentă, 
atât, teoretică, cât și prac
tică, în cadrul convocări
lor lunare de pregătire, 
prin instruiri zilnice îna. 
inte de intrarea în ser-

toți; 10,00 Răbdarea lui 
Maigret țf.p.); 11,25 Do. 
satelit; 12,00 Tenis: Roland 
Garros (r); 12,30 Ferestre 
spre lume: Angkor (do); 
13,00 Războiul Indepcnden . 
ței (r); 13,55 Mag. satelit;
14.30 D.a.; 15,00 Limbi 
străine (r); 15,30 Convie 
țuiri; 16,20 Secretele nisi
pului (s); 17,15 Bursa in
vențiilor; 17,40 Șeicul (r); 
18,35 Ajuta te singur!; 19,00 
Concert simfonic; 21,05 
Ultimul tren; 22,05 TVM. 
Mesager; 22,30 Robingo 2 
(cs); 23,30 Din viața ro
milor; 0,15 Bucuriile mu
zicii.

(pro - TV)
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00—11,15 Re
luări; 11,15 Fort Boyard 
(cs); 12,30 Am întâlnit și 
români fericiți (r); 12.55 
Știri; 13,00 Mătușica Ma
me (co); 14,40 D.a.; 14,55 
Povestea zilei; 15,00 Mat
lock (r); 16,00 Tânăr fi 
neliniștit (r); 16,45 Forța 
dragostei (s); 17,30 Xena, 
prințesa războinică (s); 
18,15 Rătăciți în tranziție; 
19,00 Știi ți câștigi! (cs);
19.30 Știri; 20,00 Dosarele 

care „depandă** siguranța 
națională? Ne întrebăm și 
noi, nu dăm cu bâta. 
După cum ne întrebăm 
cui folosesc schimbările 
in unele funcții pe plan 
local, făcute de dragul 
schimbării, pentru satisfa. 
cerea unor orgolii de par
tid sau vanități personale? 
Cui servește, de pildă, 
schimbarea unui consilier 

viciu, precum șl în tim
pul serviciului. Un loc a* 
parte în instruirea gar
dienilor publici l-a avut 
cunoașterea și folosirea 
armamentului din dotare. 
Cu sprijinul primit din 
partea unităților militare 
ala M.A.N. și M.I. din 
Brad. Petroșani, Hațeg, 
Orăștie și Hunedoara, 
ședințele de tragere s au 
desfășurat in condiții op
tim».

Activitatea din cadrul 
Corpului Gardienilor Pu. 
bilei al județului Hune
doara este susținută de 
o serie de rezultate na. 
tăblie. In acest sens, ve
nim cu câteva date din 
bilanțul pe primele 5 
luni ale anului 1997. Ast
fel. tn cele 19 cazuri de 
prindere In flagrant au 
fost implicate 30 persoane 
din care 19 au fost pre
date organelor de poliție 
pentru cercetări. Valoarea 
prejudiciului recuperat a 
fost de 4 140 000 lei

Centrelor de minori sau 
organelor de poliție au fost 
predați 14 minori depistați

X (>); 21.00 Altered States 
(f); 23 00 Știri; 23,15 La 
limita imposibilului (s); 0,00 
Sport la minut; 0,15 Zona 
Crepusculară (s); 1,00 Ma
rele Gatsby (f); 4,00 Bas
chet NBA (d); 6,00 Dosa
rele X (s/r).

(pRO-TV-DEVfl)

6,15—7,00 F.s. „Vânăto . 
rul de oameni (r); Știri; 
10 00—10.30 Desene ani. 
mate; 13,00—14,30 F.a.
„Sherlock Holmes si teza . 
urul indian"; 14,30—16,00 
Divertisment; muzică; de 
sene animate; 18,15—19.00 
„Ghici cine bate la ușă". 
Talkshow cu Valentin Boe- 
ru.

[ANTENA 1)
7,00 Știri/Rev. presei; 

7,15 Văduva (s/r); 8,00
In vizită la Antena 1; 9,55 
Ocolul Pământului în 80 
de zile (s/r); 10.20 Viața 
In trei (s); 11,10 Iluzii
(s/r); 12.00 Avocații străzii 
țs.p.); 13,00 Orașul ascuns 
(s); 13,30 Ratonii (d.a.); 
14,00 Știrile amiezii; 14,20 
Profetul diavolului (f/r); 

șef al Inspectoratului pen
tru cultură, om cu mult 
bun simț și îndelungă ex
periență, cu o persoană 
întru totul onorabilă dar 
despre care nimeni nu 
știe să se fi manifestat 
vreodată, în vreun fel, 
pe tărâmul culturii?

Beculețe roșii se aprind 
de peste tot. Rezervorul 
răbdării se tot golește. 
Aleșii noștri ar trebui să 
înțeleagă până nu e prea 
târziu că am votat schim. 
barea, nu demolarea.

că au fugit de la dornici, 
liu sau de la casele dc 
copii. Au fost constatate 
407 contravenții .sancțio» 
nate cu amenzi în valoare 
de 28 435 000 lei. Pentru 
alte fapte ilicite au fost 
predate spre cercetare or 
ganelor de poliție 42 per, 
soane.

Gardienii publici au 
participat la peste 190 ac 
țiuni alături de organeli 
de poliție la menținere; 
ordinii ți liniștii publice 
la' manifestări cultural — 
sportive, târguri, piețe 
ete.

Cu prilejul zilei ,,GAR 
DIANULUI PUBLIC", con 
ducerea Corpului feliciți 
toți gardienii publici, p-— 
sonalul de 'nstruire, 
de grupă, șefii de dem 
șamente — pentru modu 
în care și-au îndeplini 
misiunile încredințate.

Cu același prilej adreseaz 
tuturor salariaților fi be 
neficiarilor serviciilor noa: 
tre mulțumiri pentru spr 
jinul acordat în îndeplî 
nirea atribuțiilor ce D 
revin.

16,00 Lumină călăuzite are 
(s); 16,50 Teleshopping;
17,00 Știrile după-amiemi;
17,10 Iluzii (s); 18,00 O- 
colul Pământului în 80 de 
zile (s); 18,30 Thalia
(mag.); 19,00 Știri — sa
marul zilei; 19,05 Beavis 
și Butthead (d.a.); 19,30
Văduva (s); 20,30 Obser
vator; 21,15 Din lumea 
afacerilor; 21,30 Iute ci 
vântur (f.p.); 23,20 Milio
narii de la miezul nopții; 
0,30 Michael Landon |f); 
2,10—1,50 Reluări.

[DEVASAT+)
7,00 Dulce ispită (s);

8,30 Desene; 8,35 Safari 
(doc.); 9,00 Când inima 
aMeaotă (s); 9,30 Farma
cia de gardă (co); 10,00 
Courage mountain (f); 11,30 
Odiseea (doc.); 12,30 Cu 
camera ascunsă (doc.); 
13,00 Absolutic . (f); 14,30 
Viceotext; 17,00 Dulce is
pită (s); 18,00 Dese
ne; 18,30 Tavernele 
lumii; 19,00 Când inima 
așteaptă (s); 19,30 Farma
cia de gardă (co); 20,00 
Lady Chatterley (f); 21,30 
Odiseea (s); 22,30 Brigada 
de șoc; 23,00 Luminators 
(f); 0,30 Serial erotic; 1,30 
Videotext.
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DIN ȚARĂ Șl DIN LUME
Protest al

Grupul parlamentar 
PDSR din Camera Depu- 
taților s-a retras de la 
dezbaterea în procedură 
de urgență a Legii circu
lației terenurilor agrico
le, alături de PUNR și 
PRM, în. semn de protest 
față de „abuzul" și „dic
tatura parlamentară" a 
coaliției majoritare, a a- 
.nunțat, marți, deputatul 
PDSR Dan Marțian, într-o 
conferință de presă. El 
consideră că decizia ma
jorității parlamentare de 
a dezbate in procedură de 
urgență legea menționată 
nu corespunde cutumelor 
forului legislativ, de vre
me ce în comisiile reuni
te (cea juridică și cea de 
agricultură) se stabilise ca 
proiectul referitor la cir
culația terenurilor agri
cole să fie discutat în pro
cedură normală. PDSR 
consideră că o lege care 
implică dreptul la proprie
tate trebuie adoptată in 
urma unor discuții nestin
gherite de termenul limi 
tă de timp. Dan Marțian a 

»u. că procedura de ur- 
,nță închistează dezba

terile parlamentare, iar 
oportția nu-și poate face 
auzită vocea, deci îi sunt 
limitate instrumentele de 
promovare a amendamen
telor.

fn principiu, PDSR sus
ține adoptarea Legii cir
culației terenurilor din a- 
gricultură, întrucât, așa 
cum a arătat deputatul 
Alexandru Lăpușan (fost 
ministru al agriculturii In 
Cabinetul Vâcăroiu), acest 
partid dorește apariția pie

P.D.S.R.
ței funciare. Lăpușan a 
arătat că PDSR are amen
damente față de varianta 
prezentată deputaților de 
către Guvern. Maj exact, 
PDSR susține menținerea 
dreptului de preempțiune 
al statului, respectiv in
tervenția statului în pro
cesul de vânzare-cumpă- 
rare a unor astfel de te
renuri. Lăpușan a expli
cat că acest drept al sta
tului ar elimina posibili
tatea fărâmițării proprie
tăților agricole în supra
fețe mai mici de 2 ha. In 
același timp, spune Lăpu
șan, ar fi împiedicată vân
zarea terenurilor aparți
nând micilor proprietari 
la prețuri derizorii, iar 
dreptul de preempțiune 
ar oferi statului posibili
tatea să supraliciteze va
loarea terenurilor respec
tive.

în conferința de presă 
de luni, președintele PDSR, 
Ion Iliescu, era de părere 
că actuala putere inten
ționează să reconstituie 
marile proprietăți agri
cole. în cadrul unui pro
ces pe care el II aprecia 
ca fiind de restaurație a 
regimului precomunist. I- 
liescu a citat, in acest 
sens, limita de 200 de ha 
prevăzută de Guvern în 
Legea circulației terenuri
lor agricole. Liderul PDSR 
a spus că țăranii sunt prea 
săraci pentru a cumpăra 
până la 200 ha de pământ 
și a atras atenția că exis
tă riscul ca străinii să a- 
jungă să dețină mari pro
prietăți agricole în Româ
nia.

I
*

I 
I
«

I
I 
I
I
I 
I
V

I 
I
I
I
*

I
I 
I
I
I*
I
I
I
«

I
«

I

Suma necesară inte
grării României în NATO, 
estimată pentru perioa
da 1997—2009, este de a- 
proape trei miliarde de 
dolari, adică 20 de pro
cente din bugetul care 
va fi alocat Apărării în 
perioada respectivă — a- 
proxlmativ 15 miliarde 
de dolari, relevă un stu
diu preliminar efectuat 
de Institutul pentru Stu
dii Politice de Apărare 
șl Istorie Militară, citat

I 
care a nivelului de în- î 
teroperabilitate. cum ar | 
fi realizarea componen- » 
tei mobile a sistemului | 
de comunicații, moder- « 
nizarea sistemului de | 
conducere a forțelor și J 
mijloacelor de aviație, > 
perfecționarea structuri- I 
lor organizatorice, învă- j 
țarea limbii engleze de | 
către ofițeri. »

Pentru etapa următoa- I 
re, 2001—2009, cheltu- * 
ielile directe pentru in- |

!
Costuri de aproape ■ 

trei miliarde de dolari i 
____________________ i

de „Observatorul Mili
tar". Peste jumătate din 
aceste costuri — 1,8664 
miliarde de dolari — sunt 
legate de cheltuielile 
pentru restructurarea mi
litară. care vizează mo
dernizarea înzestrării for
țelor angajate în cadrul 
Alianței, a sistemului de 
apărare antiaeriană a 
teritoriului și trupelor, 
precum și implementa
rea standardelor NATO 
în domeniul operațional. 
Cheltuielile directe pen
tru aderare vor fi, în pe
rioada 1997—2001, de 
337,3 milioane de dolari 
și vor urmări atingerea 
unei capacități inițiale 
care să răspundă unor 
cerințe imediate de rldi-

tegrare, în valoare de | 
460,3 milioane- de dolari « 
vizează atingerea capaci- | 
tății dezvoltate. O mare . 
parte a acestei sume, 198 | 
milioane de dolari, va fi J 
alocată îmbunătățirii in- , 
frastructurii — moderni- I 
zarea a 10 aerodromuri, J 
amenajarea unor poligoa- I 
ne și cheiuri de acostare, » 
adaptarea infrastructu- I 
rii pentru sistemul logis- ’ 
tic, la exigențele NATO. |

Contribuția României I 
la constituirea bugetelor > 
comune ale Alianței I 
Nord-Atlantice este ești- » 
mată la 330 de milioane | 
de dolari, ceea ce înseam- » 
nă o cotă anuală maxi- I 
mă de 30 de milioane de ' 
dolari. |
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Necesitatea continuării
.............................................I
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lucrărilor la Unitatea
2 de la Cernavoda

căGuvernul consideră 
merită făcute toate efor
turile pentru continua
rea lucrărilor la Unita
tea 2 a Centralei Nu- 
clearo-Electrice de la 
Cernavodă, a declarat 
Călin Popescu-Tăricea- 
nu, la conferința de pre
să susținută marți la 
Cernavodă. In scopul fi
nanțării lucrărilor, se va 
proceda la contractarea 
unui împrumut sindica
lizat de pe piață exter
nă, prin intermediul u- 
nui grup de 10—12 bănci 
de investiții. Tăriceanu 
a precizat că în acest fel 
vor putea fi atrase de 
pe piața internațională 
circa .700—750 milioane 
dolari, față de un nece
sar total de aproape 800 
milioane dolari. In ceea 
ce privește implicarea 
în proiectul de finanța
re a Unității 2, există 
varianta participării în 
proporții egale a RENEL 
și a partenerului străin 
(consorțiul ALCL-Ansal- 
do). respectiv varianta 
asigurării finanțării ex
clusiv de către partea 
română. Ministrul In
dustriei și Comerțului a 
apreciat că lunga cola
borare între consorțiul 
italo-canadian și RENEL 
în construcția Unității 1

de la Cernavodă conferă 
garanția continuării în 
bune condiții a lucrărilor 
pentru Unitatea 2.

de stat pe 1997, cifratei 
la 280 miliarde lei. aces-| 
tea vor fi suficiente pâ-■ 
nă în luna septembrie și| 
numai pentru conserva -■ 
re. întreținere și iucră-| 
rile pregătitoare in ve-g 
derea montajului, a afir-| 
mat Viorel Mărculescu.g 
directorul Unității 2.| 
Pentru dotările socialeg 
ale zonei (unități de a-| 
sistență sanitară și deg 
învățământ, unități co-l 
merciale. infrastructură g 
rutieră), fondurile sunt,! 
de asemenea, „mai de- g 
grabă insuficiente", a de-1 
clarat Călin Popescu-1 
Tăriceanu, estimând că I 
ele vor putea fi supli-1 
mentate la rectificarea I 
de buget, astfel incât do- | 
țările sociale să fie ter-| 
minate la sfârșitul anu-l 
lui 1998. Unitatea 2 al 
CNE Cernavodă este fi-l 
nahzată in proporție del 
90 la sută — partea del 
construcție și 40 la sutăl 
— partea de utilaje. Con-I 
ducerea Centralei apre-| 
ciază că Unitatea 2 val 
putea intra în funcțiune I 
în anii 2001—2002. j

Executivul intenționează 
să revadă sistemul de

L * »

&

Cercetarea omului de afaceri G.C.
Omul de afaceri George 

Constantin Păunescu a în
ceput să fie cercetat în 
urma plângerii lui Ale
xandru Dinulescu, fost pre- 
adlnte al Bankcoop, adre

sată președintelui Emil 
Constantlnescu, prim-mi- 
nistrului Victor Clorbea și 
procurorului general Ni- 
'vitae Cochinescu.

„Procurorul Doru loan 
Cristescu a făcut tot ce e 
omenește posibil să-l de
termine pe Dinulescu să 
dezvăluie identitatea per
soanei respective, dar nu 
a reușit", au afirmat avo
cații lui Păunescu.

George Constantin Pău
nescu a fost audiat, marți, 
de procurorul Doru loan 
Cristescu, șeful Serviciului 
de combatere a corupției 
șl crimei organizate din 
Parche? t General, în legă
tură cu „mișcarea celor 14 
milioane de dolari obți
nuți de la Chemical Bank 
șl cu cumpărarea de ac
țiuni de la Bankcoop", au 
declarat avocații Toma 
Dragomlr, Magdalena Du
mitru șl loan Mustață.

Procurorul Doru Ioan 
Gristescu a declarat pre
sei, după audierea Iui G.G. 
Păunescu, că Garda Finan
ciară a efectuat controale 
la firmele acestuia și că 
s-a folosit, la întocmirea 
raportului, și de actul de 
constatare al Băncii Na
ționale Române privind 
tehnica de operare banca
ră a transferării celor 14 
milioane de dolari obținuți 
de >■ Chemical Bank (Man
hattan Bank) în contul 
societății General Consul

ting Procurement (GCP) de 
la Bancorex.

Garda Financiară a con
statat că, la 11 septem
brie 1995, din contul fir
mei GCP au fost transfe
rați zece milioane de do
lari într-un cont personal 
al lui Păunescu. Garda 
Financiară susține, în ra
portul înaintat Parchetu
lui General, că este inter
zis transferul de valută 
dintr-un cont al unei per. 
soane juridice (societate) 
intr-un cont al unei per. 
soane fizice.

Garda Financiară a con
statat că Păunescu a foia- 
sit cele zece milioane de 
dolari pentru a cumpăra 
acțiuni la Bankcoop (res
pectiv cele zece milioane 
de dolari transferați din 
contul GCP în contul per
sonal), de pe urma căro
ra a obținut dividende în 
valoare de peste 5,8 mi
liarde de lei, în timp ce 
societatea General Con
sulting Procurement, pe 
care omul de afaceri o ad. 
ministra, înregistra, în 
1996, pierderi de peste 94 
miliarde de Iei.

Totodată, procurorul Do
ru Ioan Cristescu a sta
bilit că Păunescu a deda, 
rat, în mod fals, Ia BNR, 
că sursa fondurilor utili
zate pentru obținerea par- 
ticipației la capitalul io. 
cial al societății bancare, 
respectiv zece milioane de 
dolari, provin din venituri 
proprii. „La 31 august 
1995, G.C. Păunescu a de
clarat lui Mugur Isărescu, 
guvernatorul BNR, că văr- 
sământul pentru majora
rea capitalului social la 

Bankcoop provine din ve
nituri personale și se re
ferea la cei zece milioane 
de dolari. Astăzi mi-a spus 
că, la acea dată, el nu a- 
vea banii", a declarat pre
sei procurorul Doru loan 
Cristescu.

Avocatul loan Mustață 
a negat, în conferința de 
presă, declarația pe care 
ar fi făcut-o G.G. Păunes
cu procurorului Cristescu. 
Avocații lui Păunescu con
testă procesul-verbal în. 
tocmit de Garda Financia
ră, spunând că această 
instituție nu* are decât 
competența de a controla 
dacă societățile au plătit 
taxele către stat. Con
form Legii 30/’91, Garda 
Financiară fire competența 
de a efectua controale în 
domeniul fiscal și vamal, 
afirmă avocațiL

Tn iulie 1995, G.C. Pău. 
nescu a obținut de la Che
mical Bank (în prezen* 
Manhattan Bank) din New 
York un credit, spunând 
că este destinat pentru 
investiții și retehnologiza- 
rea unei fabrici de mobi
lă din Arad. Avocații lui 
Păunescu afirmă că, în 
baza unui mandat de re
prezentare, clientul lor 
transferat banii din con
tul firmei GCP în contul 
personal, sumă cu care a 
cumpărat acțiuni la Bank- 
eoop.

Banii obținuți de la Che
mical Bank au fost trans
ferați la Bancorex, care, 
de altfel, a garantat im 
prumutul pentru Păunes
cu. Garda Financiară a 
stabilit că, tjin 11 iulie 
1994 până în 14 mai 1997,

Păunescu
G.C. Păunescu a obținut 
de la Bancorex credite în 
valoare de peste 202 mi
lioane de dolari, din care 
au fost rambursați doar 
83 730 000 de dolari. Gheor- 
ghe Mocuța, director ad
junct în Parchetul Gene
ral, a dezvăluit, marți, 
presei că Răzvan Temeșan, 
fostul președinte al Ban
corex, a declarat, în ca
drul unei audieri, că dacă 
ar fi știut câ Păunescu va 
folosi banii pentru a cum
păra acțiuni bancare de 
po piața româneasca, nu 
i-ar fi semnat garanția.

jȘomerii -„dirijați" către serviciile publice

1 fi an- 
servi- 
decla- 
Hossu
„Car-

!
i

Șomerii apăruți ca ur
mare a restructurării e- 
conomice ar putea 
gajați in sectorul 
ciilor publice, a 
rat Bogdan Iuliu 
președintele CNS 
tel Alfa". în conferința 
de presă de marți. Lide
rul sindical a apreciat 
că industria este unul 
dintre domeniile cele 
mai afectate de șomaj, 
numărul salariaților scă
zând de la peste 4 000 000. 
în 1990. la circa 2 700 000, 
în 1995. Pe ansamblul e- 
conomiel, în ultimii ani 
aproximativ 2,5 
ne de salarlați 
pierdut locul de 
Hossu a adăugat 
majul va afecta toate ra
murile de activitate, pri
mii care vor fi conce-

milioa- 
șl-au 

tnuncă. 
că șo-

impozitare
Premierul Victor Cior-, 

bea a declarat, marți, că 
Executivul intenționează 
să revadă sistemul de 
impozitare a salariului, 
pentru a elimina rata 
marginală de taxare, de 
60 Ia sută, care este 
„anti-cconomică". ca și 
pentru a reduce numărul 
tranșelor impozabile. 
Ciorbea a spus că se va 
încerca, din al doilea se 
mestru. sau cel târziu 
cu începere de la 1 ia
nuarie 1998. să se înde
plinească promisiunea din

diați fiind muncitorii cu 
calificare redusă, pre
cum și proaspeții absol
venți de liceu.

Sindicaliștii cred că, 
în prezent, rata șomaju
lui în România stațio
nează în jurul valorii de 
7 la sută, atât din cau
za Încetinirii reformei, 
precum și a neluării în 
calcul a celor care nu 
mai primesc ajutoare so
ciale pentru că au de
pășit perioada de acor
dare a acestora. Hossu 
a estimat că rata șoma
jului va ajunge insă, la 
circa 11—12 la sută, la 
sfârșitul anului în curs 
In aceste condiții, s a- 
preciat liderul sindical. 
CNS „Cartel Alfa" solici
tă Guvernului să-și defi
nească o politică clară

a salariului
program privind redu- 
cerea drastică a fiscali
tății. în medie cu 25 ta 
sută la impozitul pe sa
lariu. cu 80 la sută la 
impozitul pe profit, pre
cum și anularea Impozi
tului pe profitul reinves
ts ș anularea impozi
tului agricol. Pe termen 
mediu, Cabinetul Cior
bea intenționează să in
troducă impozitul pe ve
nitul global ca o măsu
ră de armonizare a le
gislației fiscale româ
nești cu cea europeană.

de protecție socială. Sin-5j 
dica 1 iștii cred că Execu- < 
tivul ar trebui să ur- ? 
mărească, prin această ? 
politică, menținerea lo-«C 
curilor de muncă, creș- ț 
terea cererii de forță de 5 
muncă, precum și redu- J 
cerea fiscalității pentru 5 
agenții economici care S 
creează locuri de muncă. J

CNS „Cartel Alfa" se 5 
solidarizează cu acțiuni-J 
le Confederației Euro- ? 
pene a Sindicatelor. la 5 
care este afiliată și ca- J 
re a declarat ziua de 28? 
mai 1997 drept ,.Ziua eu- ? 
ropeană de luptă împo- jc 
triva ’șomajului". „Cartel ț 
Alfa" a organizat, pe 3Ș 
aprilie, Ziua solidarității J 
împotriva șomajului, când ? 
sindicaliștii s-au aflat inț 
grevă japoneză. ț

.................... TT —

ANUL IX • NR. 1896- VINERI, 30 Mai 1997



îl

■

:• 
■i 
:■

:• 
I

în urma grevei gene
rale desfășurate luni, 26 
mai, la SC ICSH Hune
doara, 
pendent
ICSH și administrația fir
mei au ajuns la un acord 
în urma căruia manifes
tarea de protest a mun
citorilor s-a încheiat. In 
documentul semnat de re
prezentanții sindicatului 
și cei ai administrației, 
se prevede, chiar de la 
primul punct: „Conduce
rea Societății Comercia
le ICSH SA va respecta 
termenele de plată a 
chenzinelor, conform con
tractului colectiv de mun
că, asigurând plata aces
tora între 28—30 ale lu
nii, pentru chenzina I, și 
13—15 ale lunii, pentru 
chenzina a doua".

Persoanele din ICSH 
care sunt deja pensionari 
(în număr de 40) și care 
realizează un cumul de 
funcții (pensia cu sala
riul) au primit din 27 
mai preavizele legale de 
încetare a contractelor de 
muncă. Conducerea ICSH 
se angajează să întoc
mească și să înainteze 
D.JMPS Hunedoara — De
va dosarele de pensiona-

Sindicatul Inde-
„Constructorul"

re pentru limite de vâr
stă a salariaților, până la 
30 iunie. Conform infor
mațiilor deținute de dl 
Dorel Florinaș, președinte
le Sindicatului Construc-

identifica de către admi
nistrație și sindicat, acei 
salariați care dețin părți 
sociale sau acțiuni, ce re
prezintă mai mult de 5 
la sută din totalul drep-

Sindicatul
si administrația
1 ’

au ajuns la un acord
torul ICSH, de la com
partimentul TESA înde
plinesc condițiile de pen
sionare 40 de persoane, 
în fiecare zi de marți, 
administrația și sindicatul 
vor urmări și analiza mo
dul în care se îndeplineș
te această cerință.

Până în 15 iunie se vor

turilor de vot în AGA sau 
asociaților la o firmă pri
vată.

în acordul încheiat cu 
sindicatele, conducerea 
ICSH „se obligă să res
pecte prevederile art. 3— 
5 din Ordinul Guvernului 
nr. 9/’97, privind progra
mul de restructurare al

societățil șl va lua mă
suri imediate de trecere 
a tuturor salariaților pe 
posturile și funcțiile pen
tru care sunt plătiți". Se 
răspunde astfel solicitării 
din timpul grevei, prin 
care se arăta că „în e- 
ventualitatea unor dis
ponibilizări de personal, 
acestea să înceapă, în pri
mul rând, de la nivelul 
personalului TESA și in
direct productiv, și nu
mai în ultimul rând, la 
nivelul personalului mun
citor".

în vederea respectării 
condițiilor igienico-sani- 
tare la locurile de mun
că, se va emite o decizie 
a conduceri; ICSH, prin 
care subunitățile vor fi 
obligate să respecte pre
vederile legale în acest 
sens. Urmărirea normelor 
legale și a celor stabili
te prin contractul colec
tiv de muncă se va face 
și în privința echipamen
tului de lucru și de pro
tecție. De asemenea, s-a 
stabilit ca programul de 
lucru de 8 ore să se des
fășoare între orele 7—15, 
cu pauza de masă de 15 
minute.
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Primăria Hunedoara
participă la licitația 
unui Program PHARE

Primăria municipiului Hu
nedoara a fost reprezen
tată ieri, 29 mai, la pro
cedura de licitație a pro
gramului SESAM, pentru 
ocrotirea copiilor proveniți 
din casele de copii și din 
instituțiile de ocrotire a 
minorilor. Programul se a- 
dresează adolescenților cu 
vârste mai mari de 16 ani 
și este finanțat din fon
duri PHARE, in valoare 
de 104 990 ECU.

Alături de Consiliul lo
cal Hunedoara, la întoc
mirea proiectului de pro
gram au participat Consi
liul Județean, Inspectară-

tul Școlar Județean, Di
recția Sanitară prin Spi
talul municipal Hunedoa
ra și Direcția Generală de 
Muncă și Protecție Socia
lă a județului Hunedoara.

La licitația ce a avut loc 
la sediul Ministerului Mun
cii și Protecției Sociale au 
participat 16 județe. Din
tre proiectele prezentate 
vor fi selecționate doar 4. 
tn cazul în care municipiul 
Hunedoara va câștiga lici
tația, programul prevede, 
în primă fază, reabilitarea 
unui bloc de garsoniere în 
care vor fi cazați 54 de 
copii din Casele de copil.

Ședința Consiliului local
Ieri după amiază a a- 

vut loc la Hunedoara șe
dința Consiliului local. Pe

Renaște spiritul civic
Autorul unui accident de 

circulație in Hunedoara a 
fost prins de poliție cu a- 
jutorul populației, infor
mează Biroul Poliției Ru
tiere din localitate. Acci
dentul s-a produs dumini- 

25 mai, în jurul orei 
strada 22' Decem-

Alina Vesel, de 
fost lăsată nesu- 

de bunicul

că,
17.45, pe 
brie.

Minora
7 ani, a
pravegheată 
său, când s-a angajat brusc 
în traversarea străzii prin- 
tr-un loc nemarcat și prin 
spatele Unui autovehicul

parcat. Fetița a fost sur
prinsă și accidentată u- 
șor de un autoturism care 
a părăsit locul faptei.

In urma cercetărilor e- 
fectuate de poliție, auto
rul a fost identificat. El 
se numește Nicolae Popa, 
are 41 de ani și este mais. 
tru la „Siderurgica" Hu
nedoara. După producerea 
accidentului Popa a ascuns 
autoturismul Opel Record, 
cu nr. HD 02 MMM, în 
garajul personal.

Biroul Poliției Rutiere 
Hunedoara mulțumește pen-

tru sprijinul acordat po
pulației aflate la locul ac
cidentului și în special dlui 
D.F., care a indicat două 
grupaje de litere din nu
mărul de înmatriculare al 
autoturismului implicat, si
tuație ce a condus la iden
tificarea rapidă a făptașu
lui.

în cauză a fost întocmit 
dosar penal. Autorul ac
cidentului riscă o pedeapsă 
cu închisoarea de la 6 luni 
Ia 5 ani, conform art. 38 
din Decretul 328/66, re
publicat.
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Gaze naturale la Hășdat ■
1

Printr-o hotărâre a 
Consiliului local al mu
nicipiului Hunedoara a 
fost aprobată investiția 
referitoare la introduce
rea gazului metan la Hăș- 
dat. Valoarea totală a 
investiției este de 448,428 
milioane lei fia prețuri
le din octombrie 1996). 
Finanțarea investiției va 
fi suportată în proporție 
de 93 la sută din fondu 
rile Consiliului local, po-

pulația din Hășdat ur
mând să achite diferen
ța de 7 procente.

De introducerea gazu
lui metan vor beneficia 
108 familii din Hășdat. 
Lungimea conductei de 
alimentare este de 3,41 
km, iar durata de realiza
re a investiției a fost pre
văzută la 6 luni. Desem
narea firmei constructoa
re se va face prin lici
tație publică.

I
I
I
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ordinea de zi s-au aflat 
mai multe proiecte de ho 
târâri privind contorizare; 
apei furnizate de RAH 
Hunedoara la populație ș 
agenții economici, precun 
și eșalonarea la plată p< 
termen de 6 lunj a impo 
zitului pe profit datora 
de regia de gospodărie lo 
cală pe trimestrul I 1997

Consilierii au discuta 
criteriile de acordare a 8 
jutorului social pentru per 
soanele fizice fără veni 
turi materiale, dar cari 
sunt apte să execute mun 
că fizică. In atenție s-i 
aflat și proiectul de hotă 
râre ce prevede alocar 
peste 10 milioane lei pe 
tru premierea elevilor hu 
nedoreni cu rezultate dc 
osebite la olimpiadele șcc 
lare din anul școlar 1996- 
1997.

în peisajul firmelor cu 
specific de comerț din Hu
nedoara, Mercur-Corvinex 
S.A. este un gigant. Cu 
cincizeci de spații in admi
nistrație directă, cu alte 
cincizeci date în chirie sau 
locație de gestiune, la un 
capital social ce trece de 
4 miliarde de lei, Mercur- 
Corvinex devine, în noua 
conjunctură a concurenței 
private, un colos greu de 
strunit spre profit. De alt
fel, în cursul anului trecut 
societatea cu capital ma
joritar de stat a terminat 
pe pierderi, situație apa
rent anormală dacă ne gân
dim la potențialul de pă
trundere pe piață, generat 
de impresionantul lanț de 
magazine. Despre cauzele 
reculului economic de la 
Mercur-Corvinex am purtat 
un dialog cu dl loan Mar- 
cu, director comercial și 
membru în consiliul de ad
ministrație al firmei.

Interlocutorul identifică 
ca fiind una din cauzele 
regresului firmei, regresul 
economic general al zonei.

Un Gulliver pe picioare liliputane în comerțul hunedorean
Scăderea puterii de cum
părare a populației a fost 
direct proporțională cu scă
derea vânzărilor firmei. Pe 
de altă parte concurența 
mîcilor magazine particu
lare, mai flexibile, cu ac
tivitatea mai aproape de 
interesul comerciantului, lu
cru demonstrat de abun
dența de mărfuri oferite, 
degrevează o cotă impor
tantă din clientela Mercur- 
Corvinexului. Nu e greu 
de imaginat ce volum de 
marfă ar fi necesar pentru 
a „umple" corespunzător 
cele 50 de magazine ale 
firmei aflate în adminis
trare directă. E de aseme
nea ușor de intuit ee su
me de bani ar fi necesare 
pentru o astfel de mano
peră. Or, banii sunt pu
țini. Societatea este deca- 
pitalizată.

Unul din primele gân

duri care-ți pot trece prin 
cap pentru remedierea aces
tei situații este vânzarea 
de active. Dl Marcu amin
tește că încercări de vân
zare de active la Mercur-

S.C. MERCUR-CORVINEX S.A.

Corvinex au fost. „Am in
tenționat vânzarea a patru 
din spațiile noastre. In a- 
cest scop, prețurile active
lor au fost evaluate de 
experți, în corelație cu 
prețurile pieței. Necazul a 
fost că FPS-ul, cel .vechi*, 
a dublat prețul de porni
re a licitației, acest lucru 
ducând la alungarea cum
părătorilor", precizează dl 
Marcu. De altfel Interlo
cutorul consideră ambiguă 
legislația referitoare la vân

zarea de active, legislație 
care nu prevede clar câți 
bani rămân în firmă du
pă vânzare, și dacă înstră
inarea unor active înseam
nă sau nu automat, dato

rită faptului că o parte din 
bani merg la bugetul de 
stat, restrângere de capi
tal social.

In discuția purtată s-au 
amintit și o serie de re
glementări ce se pun de-a 
curmezișul activității de 
comerț. Una dintre cele 
mai „nocive* este cea ca
re interzice depășirea pla
fonului de 5 milioane de 
lei la plățile cash. Pentru 
o societate ce ore un ru
la) de un 1 miliard de Iei 

pe lună, acest plafon e 
excesiv de mic, declară dl 
Maieu, mai ales în con
textul în care sistemul ban
car nu se ridică încă la 
nivelul de operativitate ce
rut de viteza tot mai ma
re de derulare a afacerilor.

fc-am întrebat pe dl di
rector comercial, în ipote
za că ar fi un investitor 
ce ar cumpăra pachetul de 
acțiuni majoritar al fir
mei de la FPS, care ar fi 
primele trei măsuri pe ca
re domnia sa le-ar lua pen
tru ameliorarea rezultate
lor economice ale societă
ții- „In primul rând aș 
alege trei sau patra spații, 
dintre cele mai bune și 
eu vad, pe care le-a$ a- 
duce la un standard de 
elită, mobilier, dotări etc, 
cât șj la nivelul aprovi
zionării. Bineînțeles aș 
vinde o parte din activele 

existente, iar pe cele rl 
mase le-aș compartiment 
de așa manieră încât să-ir 
asigure maxim profit, t 
aceste magazine, aș intri 
duce un sistem informați' 
practic o rețea de calcul; 
toare, prin care să am cor 
trol, în timp real, la flut 
tuațiile de marfă. Ace: 
lucru mi-ar permite un ri 
glaj extrem de fin al di: 
tribuțîei mărfii pe mag; 
zine. Nu în ultimul râm 
dacă aș fi eu investitori 
„strategic", afr trebui s 
suport greutatea mora! 
pe care ar genera-o unei 
disponibilizări de person; 
care ar trebui făcute. I 
orice caz, noi sperăm < 
cel care de adevărat v 
cumpăra firma să fie bli 
intenționat și să vrea i 
investească pentru mode 
nizarea firmei", a adfr 
gat in încheiere dl Marc

Pagină realizată de 
SORIN BLAD4, 

ADRIAN SALAGEAW
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poezie „Dincolo de orizont", a poeților români din I

Trebuie să recunoaștem că am primit cu emo-JicosiNzeaHa ! „DINCOLO DE ORIZONT" !
*
I va am pi iimv cu emu-«i
] ție din partea scriitorului Valeriu Bârgău antologia 1 
ț de poezie „Dincolo de orizont", a poeților români din I

De orice ne. putem 
plânge după ’S9, dar nu 
și de apariții editoriale 
legate de domeniul psi
hologiei. Dimpotrivă, a- 
proape ne-a copleșit in
vazia de cărți cu o ase
menea tematică. Astfel 
și-au reintrat în dreptu
rile lor autori ca: Freud, 
Jung, Adler — ca să-i 
numesc doar pe cei mai 
cunoscuți, iar noi în 
dreptul de a cunoaște 
laturi ale psihologiei pu
se la index de către un 
soi de puritanism camu
flat într-o ideologie 
care materialismul 
lecție era sloganul 
mai puțin credibil 
tru propagatorii săi. 
Decembrie ’89 ne-a 
dezlegare spre 
tere — cunoașterea de si
ne și de ceilalți, lată a- 
cum această nouă apari
ție editorială, din do
meniul psihologiei: ea 
vine să completeze cul
tura noastră generală și 
măcar să o nuanțeze pe 
cea a specialiștilor. „Tra
tatul..." este o carte con
struită în așa fel încât 
se revelează ca o scrie- 
re-deschidere incitantă 
conținând destule • răs
punsuri la întrebarea : 
„Cine suntem ?*. Gaston 
Berger a gândit-o într-o 
formă oarecum inedită, 
însă având grijă să nu

în 
dia- 
cel 

pen- 
Deci, 

dat 
cunoaș-

BOICOT. Cuvântul a 
boicota provine în limba 
română din franțuzescul 
boycotter, însă originea 
lui trebuie căutată de cea
laltă parte a Canalului 
Mânecii. Este, de fapt, pre
luat dirt engleză (lo boy
cott) și înseamnă „a adu
ce unei persoane pagube 
și stricăciuni în produce
rea și vânzarea mărfii".

Și acest cuvânt are o 
mică istorie. Către 1880 
un anumit Jakobes Boy
cott era administratorul u- 
nui bogat proprietar agrar 
irlandez. După cum se 
pare, domnul Boycott nu 
era prea iubit de către 
țărani, deoarece îi maltra
ta, așa încât asociația lu-

LECȚIA DESPRE NOI ÎNȘINE
uite că destinatarii el 
sunt o mulțime eteroge
nă cu niveluri de cultu
ră diferite. Și, doar două, 
trei cuvinte despre el i 
Gaston Berger a trăit în
tre anii 1896—1960, fiind 
considerat filozof de o- 
rientare fenomenologi
că, preocupat de episte
mologie și caracterologie. 
A fost directorul „Enci
clopediei franceze" și 
fondatorul revistei „Les 
Etudes Philosophiques". 
Cele mai reprezentative

du caractere (1967), și 
este semnată de Michaela 
Brândușa Malcinschi; de
sigur, trebuie menționat 
neapărat Eseu(l) introduc
tiv al cunoscutului ca- 
racterolog român dr. Leo
nard Gavrlliu, cu aju
torul căruia cititorului I 
se înlesnește mult intra
rea în conținutul cărții. 
Și, la urma urmei, cine 
dintre noi nu este inte
resat să știe cât mai mul. 
te despre sine 7 Cine nu 
e curios să afle dacă nu

Gaston Berger: TRATAT PRACTIC 
DE CUNOAȘTERE A OMULUI, 

Editura IRI, București, 1997
opcre ale sale : Gogito 
în filozofia lui Husserl 
(1941); Cercetări asupra 
condițiilor cunoașterii 
11941}; Tratat practic de 
analiză a caracterului 
(1951); Caracter și per
sonalitate (1954). Ne dăm 
seama imediat că studii
le lui Berger s-au axat 
cu prioritate asupra ca
racterologici omului, ceea 
ce l-a impus cu autori
tate, rămânând 
de referință în 
Traducerea s-a 
pă originalul 
Trăite pratique

un autor 
domeniu, 
făcut du- 

francez 
d’analyse

POVESTEA
crătorilor pământului a de
cis să-i declare război în- 
tr-un mod nou: nici un ță
ran sau argat nu mai tre
buia să lucreze pentru el, 
nici un irlandez nu trebuia 
să mai aibă raporturi de 
afaceri cu el, nici să-i fur
nizeze alimente sau măr
furi. Obstrucția a fost to
tală, câmpurile contelui au 
fost abandonate și lăsate 
necultivate și Boycott a 
fost concediat. In zadar 
guvernul a încercat cu legi 
și armată să apere pe a- 
cest zelos administrator, 
în final, dl Boycott a fost 
constrâns să părăsească Ir-

cumva șinele său ascun
de oarece calități care 
să-l ajute să propulseze 
într-o categorie socială 
superioară, calități 
care fusese absolut 
conștient ? Din 
punct de vedere, 
lui Gaston Berger este... 
providențială: autorul
nu-l singularizează pe 
individ, nu elimină toa
te „impuritățile" din ju
rul său .pentru a-i crea 
o aură liniștitoare, ci îi 
acordă șansa-posibilitate 
ca, singur, să afle ce e 
cu el... Cum ? Recurgând

de 
in- 

acest 
cartea

CUVINTELOR
landa și să-și caute de lu
cru în alte țări. în schimb, 
și-a lăsat numele său vo
cabularului englez, pentru 
că verbul to boycott în
seamnă chiar „a împiedi
ca pe cineva să exercite 
liber munca sau comerțul 
său". în sens mai larg, în
seamnă „a obstrucționa, a 
împiedica, a produce o 
pagubă".

în dicționarele limbii ro
mâne verbul a boicota are 
următoarea definiție: „a 
exercita un boicot". Defi
niția verbului trimite, deci, 
la definiția substantivului, 
în dicționarul de neolo-

la o mică strategie abi
lă: după ce îi face pre
gătirea de rigoare în ca. 
pitolele I1 Caracterolo
gia și cunoașterea oame
nilor; II: Diferitele stra
turi de personalități; III 
(Cei trei factori funda
mentali: emotivitatea, ac
tivitatea și secundarita. 
tea) și IV (Cele opt ti
puri și atitudinea lor în 
fața conflictelor) etc., în 
capitolul VIII, comenta
riul ia o formă ceva mai 
directă prin introducerea 
în text a părții practice: 
Ilustrarea și interpreta
rea chestionarului care, 
între altele, se referă la: 
activitate, aviditate, in
teresele senzoriale, tan
drețe, pasiune intelectua. 
lă. In acest fel, capitolul 
IX are rostul de a fina
liza, toată povestea nu- 
mindu-se îndrumarea a- 
nalizei, în care sunt cu
prinse: precauțiunile, in
terpretarea, rezistențele 
și cele trei anexe foarte 
importante : I: Model de 
fișă; II: Procedee statis
tice folosite șl III (cea 
mai importantă aici, și 
pentru oricare cititor): 
Chestionar (încartaj), ca
pitolul încheindu-se cu 
o Analiză caracterologică 
(instrucțiuni pentru apli. 
carca testului, subl. DH).

DUMITRU IIURUBA

gisme pentru substantiv se 
dă sensul: „refuz organi
zat al oricăror legături e- 
conomice sau politice cu 
o țară, cu o întreprindere, 
cu o persoană etc., ca ri
postă la o anumită acți
une a lor, cu scopul de a 
le izola, cauzându-le ast
fel prejudicii". Definiția 
din dicționarul explicativ 
întregește sensul: „Inter
dicție declarată împotriva 
unui individ, a unui grup 
social, a unui stat etc., 
prin care se stabilește re
fuzul de a cumpăra, a vin
de sau a întreține orice 
fel de relații cu cei supuși 
acestui procedeu".

MARIANA ISTRATE

jtă în acest mod respectul, contribuie la mai bunali 
(cunoaștere în țara de origine — România și țara în J 
ț care aceștia își au căminul acum — Australia și nu I 
«numai, a unor creatori, cărora viața le-a hărăzit sur- | 
*priza de-a se fi născut și trăit în două patrii, cea a- * 
J devărată — a părinților și străbunilor și ceh adoptivă. *i 
I Gu aproximativ un an în urmă am avut posibi-Ț! 
i litatea să cunoaștem unul dintre numerele revistei *1 
I „Mihai Eminescu", ce apare la Sydney, revistă cui

* de pretutindeni,
1 „Cosînzeana" L ---------- --------- uull„ț. (
J tmță cu activitatea de creație a unor oameni, cu su-JI 
I fletul unor români care gândesc românește, ce nu I 
I și-au uitat limba și datinile, care se bucură și se mân- 'ț1
* drese cu faptul că sunt urmașii lui Traian și Decebal. ț1
* Fermentul societății „Mihai Eminescu" din Syd-Ț1
* ney este profesorul George Mițin Vărieșescu, fonda-*i
* torul ei și inițiatorul cenaclului scriitorilor din exil, «i 
j Ceea ce apare ca un fapt inedit este că membrii ce-j 
I naclului nu . trăiesc, cum pare la prima vedere, în j
* aceeași localitate, legătura între ei realizându-se prin^f1
«corespondență și convorbiri telefonice. Există insăț1 
*la Sydney un nucleu al cenaclului, un grup de scri-l 
I itori. I
* *1 
4 Volumul de poezie la care facem referire. „Din-J 
I colo de orizont", este al doilea tipărit de acest cena- I 
(du, dar este primul editat în limba română. Prin*1
* publicarea volumului doi de poezie, mărturisesc mem- *' 

I brii Editurii „Mihai Enainescu", dorim să remarcăm J.
* că aici în Australia, mai precis la Sydney, există un I
* grup de români Inimoși, care au ceva de spus și do- *
5>sesc să lase un mesaj posterității, nepoților și stră- Ț 
j nepoților lor. »
J Aici intervine meritul Editurii „Călăuza" din» 
I Deva, al directorului și patronului acesteia, scriitorul L 
I Valeriu Bârgău, care a publicat acest volum din dra- • 

■ț goste pentru creatorii aflați dincolo de frontierele *
* țării. între acești scriitori se numără : Adrian Aldea. î 
4 Alina Lorelei Guțu, Lucian Isfan, Mircea Miculi, ♦ 
J loan Miclău, George Mițin Vărieșescu, George Roca, * 
| Leon Rus, Florentin Smarandache, Oprea Tache, î 
ț Turon Casian Bony, Ioan Vesa, Ana Vintilă Bogdan.
1 Cuprins de aceeași emoție de care am fost cu- |
* prinși și noi, citind cartea, scriitorul Valeriu Bârgău ț 
«mărturisește: „Personal îl cunosc doar pe prof. Geor- ? 
| ge Mițin Vărieșescu, compozitor, dirijor, poet, pro- 4 
I zator și mai ales sufletul poeziei și românismului t
* din îndepărtata Australie. Lângă el îi văd pe cei- I 
j lalți 12 poeți care alcătuiesc volumul, așa cum ar * 
■ț fi 12 apostoli, care servesc pe altarul poeziei româ- *
* nești, pe altarul Patriei lor din memorie. Uneori îi f
i —’---------- J —---------- ----------------- »

I *
i 
r 

r

Editată în condiții grafice de excepție, de lux * • • • . — . . • va L
I,

* caracter literar și informativ, privind viața românilor J 
. pe caj,e prezențat.o în paginal'

a ziarului nostru. Luam astfel cunoș-*1

1 simt mai aproape de inima mea pe acești oameni de 
î dincolo de oceane, decât pe cei de care îmi frec coate- 
| le zilnic... Prietenii noștri din Australia și America
* simt în tot ceasul dat de la Dumnezeu că au unde-
♦ va în memorie o patrie. Și aceasta e mare lucru"!
1 1 — - - „i chiar, antologia de poezie „Dincolo de orizont" Va j 
| merge la inima celor care o citesc, în primul rând »■ 
I a românilor din diaspora, prin sentimentele și pro- J 
| funzimea ideilor, prin creația adevărată pe care o I* 
î adună între filele sale.
] M1NEL BOBEA l
I l
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J
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Gu puțină vreme In 
urmă, cu prilejul „Zilelor 
Sigismund Toduță", s-au 
aflat la Deva, cu un re
cital extraordinar, două 
apreciate nume ale ar
tei interpretative româ
nești și Internaționale : 
soprana Maria Slătinaru 
Nistor și violoncelistul A- 
lexandru Moroșanu (a- 
companiați la pian de 
Tatiana Moroșanu). Du
pă momentele trăite din

■ • • MM • VM • • •

PUBLICUL SÂ NU NE UITE PE NOI, ARTIȘTII"

de

asta,

plin ale recitalului. în 
care și publicul a încer
cat să fie la înălțime (și 
s-a dovedit că a reușit), 
cei doi invitați ne-au fă
cut cunoscute câteva din 
gândurile domniilor lor.

Doamna Maria Slătina
ru Nistor : „Sunt foarte 
emoționată și fericită să 
revin la Deva, și aceas
tă bucurie o datorez dlui 
Alexandru Moroșanu, ca
re a organizat, de fapt, 
acest concert. Sunt, 
asemenea, atât de feri
cită pentru seara 
pe care am oferit-o pu
blicului din Deva, fiind
că n-am crezut că lumea 
e așa receptivă.

— Gând nu susține re
citaluri 
unde se 
Slătinaru

— Pot spune că sunt 
într-o permanentă goa
nă; munceso enorm de 
mult la Academia de 
zkă, ceea ce mă 
să apar din ce în ce 
rar pe scenele de

« MW * «W0 • MW •- A WW 

sau concerte, 
află dna Maria 
Nistor ?

Mu- 
face 
mal 
con-

cert. Pentru că am nouă 
studente la Academie și 
suntem acum în prag de 
examene sunt în tot fe
lul de jurii internaționa
le, naționale și comisii. 
Deci, munca de pedagog 
îmi ia enorm de mult 
timp și, din păcate, cân
tând tot mai rar, asta 
este >n dauna vocii.

— Mai este loc și de 
altceva în viața dv., în 
afară de muzică ?

— Sigur, familia mai 
întâi, cu toate că de mul
te ori urmează după 
muncă, de fapt. însă am 
un soț care este foarte 
înțelegător; a fost și-ml 
este un sprijin moral, 
sufletesc, tot timpul ml-a 
dat curaj și a fost ală
turi de mine în toată 
munca mea.

— Ge-și mai poate dori 
un artist în culmea glo
riei sau, mai degrabă, 
într-una a împlinirii ?

— Eu nu mal pot să 
mă numesc un artist în 
culmea gloriei, pentru

MV • MV • ^M » MV • MV MV • V

devreme sau 
trebuie să 
de acest lu- 
o muncă pe 
cu mare pa

că m-am retras oarecum 
de pe scenă; poate că 
trebuia să cânt la Opera 
Română, dar mi s-a o- 
ferit ocazia să primesc 
un post de profesor la 
Academia de Muzică din 
București și am conside
rat că, mai 
mai târziu, 
mă apuc și 
cru. Dar e 
care o fac 
siune, copiii mă iubesc, 
și eu pe ei.

— Dorindu-vă șl pe 
mai departe asemenea 
bucurii, vă rugăm să 
transmiteți un gând ci
titorilor ziarului nostru.

— Mal întâi publicu
lui, care a fost alături 
de noi și care ne-a răs
fățat cu aplauzele minu
nate, apoi tuturor deve- 
nilor (care ar trebui să 
fie mândri că 
într-un oraș 
vreau să le transmit să
nătate multă, bucurie 
deosebită și să nu ne 
uite pe noi, artiștii, să 

locuieso 
superb),

fie în continuare alături 
de noi.

-O-
D1 Alexandru Moro

șanu mărturisea că, deși 
plecat, împreună cu fa
milia din locurile natale 
încă de la vârsta de doi . 
ani, „am rămas cu a- 
ceastă nostalgie, a comu
nei în care m-am năs
cut. la Puiul meu drag. 
M-am dus acolo șl am 
găsit, spre bucuria mea, 
pe unul dintre vecini, 
de-o vârstă cu mine; în 
rest, am avut o senzație 
stranie, că nu cunoșteam 
pe nimeni, dar totuși mă 
simțeam de-acolo... Am 
ținut de foarte mult 
timp să vin la Deva, nu
mai că mereu am fost 
plecat, ocupat, dar re
cent am luat legătura cu 
consilierul-șef (dl loan 
Sicoe — n.n.) și, în sfâr
șit, am ajuns să cânt și 
la Deva.

— Aminteați de ora
șele în care ați fost ple
cat; se cântă într-un fel

MV • —T • — * VM • -— • MV •
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la Viena, in altul la Ge
neva sau altfel la Deva 
die Moroșanu ?

— Nu. Un adevărat 
artist nu poate cânta 
pentru Viena, pentru 
New York etc. El tre
buie să cânte, pentru că 
el slujește muzica. Și cea 
mai elementară defini
ție a muzicii ar fi că ea 
este un mesaj de afect: 
or, să transmiți un me
saj pe linie afectivă nu 
se poate decât într-un 
fel • inima-1 una, indife
rent că-i la New York sau 
la Deva.

— Considerați 
publicul devean 
asta ?

— Pe lângă 
să văd multă lume aici, 
în sală, ceea ce m-a im
presionat cel mal tare a 
fost calitatea acestui pu
blic, tocmai din punct 
de vedere al corespon
denței afective — am 
simțit că avem o legă
tură împreună Și asta 
este cea mai mare satis
facție a noastră.

că și 
a simțit

surpriza
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LUNI, 2 IUNIE
TVR 1

13,00 TVR Timișoara; 14,00 Știri; 14,10 
TVR Cluj-N.; 14,45 TVR Iași; 15.25 Pa
noramic italian; 15,35 Desene animate ; 
16,00 Știri ; 16,05 Conviețuiri; 16,35 Em. 
in limba maghiară; 18,30 Alo, tu alegi! ; 
19,00 Căsuța cu povești; 19,05 în fața dv.! 
(taTkshow); 19,55 Doar o vorbă să-ți mal 
spun I ; 20,00 Jurnal, meteo, ed. specială, 
sport; 21,00 Teatrul Național de Televi
ziune prezintă: „Jocul vieții și al morții 
in deșertul de cenușă", după Horia Lovi- 
nescu. 22,30 Studioul șlagărelor; 23,00 
Jurnalul de noapte; 23,20 Un cântec, o 
glumă, un zâmbet... ; 23,25 Oglinzi para
lele (mag.); 0,05 Fantastic Star TVR Club;
I, 00 Tenis: Roland Garros (rez.).

TVR 2
13,00 Ritmuri muz.; 13,10 Tenis: Ro

land Garros (r); 13,40 Nu e școală ca a 
noastră (s/r); 14,30 Arhive românești (do); 
15,00 Perla Coroanei (r); 15,55 Medicina 
pentru toți (r); 16,20 Secretele nisipului 
(s); 17,15 Pro și contra; 17,40 Șeicul (s);
18,30 Tradiții (mag.); 19,00 Timpul Euro
pei (mag.); 19,30 Măseaua de minte; 20,00 
Magazin satelit; 21,05 Cu cărțile pe față; 
£2,05 TVM Mesager; 22,35 Misterele SP 
<s); 23,30 Nocturna sportivă.

ANTENA 1
12,00 Printre rânduri (r); 13,00 Tele

shopping; 13,10 Orașul ascuns (s); 13,35
Sătenii (d.a.); 14,00 Știri; 14,10 Teleshop
ping; 14,20 Lumină călăuzitoare (s); 15,05 
Fațeiele iubirii (f/r); 16,55 Știri; 17,00
Iluzii (s); 17,50 Ocolul Pământului în 80 
de zile (s); 18,15 tntre prieteni; 18,55 Știri 
— sumarul zilei; 19,00 Telerebus; 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 Soa
re (s); 23,00 Știri; 23,05 Milionarii de la 
miezul nopții; 0,30 Kassandra (s); 2,00
Teleshopping; 2,10 —- 6,30 Reluări.

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 Lumea filmului (r); 10,30 Forța 

'dragostei (s/r); 11,15 Capcana timpului (s); 
12,00 Indienii americani (ultimul ep.);
12,55 Știri; 13,00 Procesul etapei (r); 14,30 
D.a.; 14,55 Povestea zilei; 15,00 Matlock 
(S); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45
“■orța dragostei (s); 17,30 Zona Crepuscu
lară (s); 18,00 Am întâlnit și români feri
ciți; 18,25 Chestiunea zilei; 18,30 Știri ;
18.35 Cine este șeful ? (s); 19,00 Știi și câș
tigi (cs); 19,30 Știri; 20,00 Pasărea pe sâr-

i mă (co. SUA ’90); 21,50 Știri; 22,00 Fami- 
I lia Bundy s); 22,30 Viața ca în filme (s); 

R,00 Știri; 23,30 Deșteaptă-te, române1; 
*,00 Sport la minut; 1,15 Matlock (s/r).

I MARȚI, 3 IUNIE
TVR 1

I 6,00 România: ora 6 fix I ; 8,35 Un
bunic fericit (s); 9,05 Misterele Sankt-Pe- 
tersaurgului (s/r); 10,00 Știri; 10,05 Limbi 

1 străine; 11,05 Strada Preriilor (f/r); 12,40 
i Julio Iglesias în concert; 13,05 D.a.; 13,30 
Tradiții; 14,00 Știri; 14,10 Muzica pentru 
toți; 15,00 TVR Iași; 15,35 D.a.; 16,00 Tri- 

, buna partidelor parlamentare; 17,00 Știri;
17.10 Katts și câinele (s); 17,35 Pro Pa- 

’ tria; 18,30 Sailor Moon (d.a.); 19,00 Căsu- 
: ța cu povești; 19,05 Interprcți aj cânte- 
' cuiul popular: Viorica Flintașu; 19,25 Me- 
: dicina pentru toți; 19,50 La zi în agricul- 
i tură; Doar o vorbă...; 20,00 Jurnal, me
teo, ed. specială, sport; 21,00 Baywatch 
(s>; 22,00 Flagrant (anchetă); 23,00 Știri; 
23,20 Memoria exilului românesc (do); 
0,00 Scena ; 0,30 întâlnirea de la miezul 
nopții; 1,25 Tenis: Roland Garros (rez.).

TVR 2
7,00 TVM. Telematinal; 8,00 Comori 

ale lumii (do); 8,30 D.A.; 9,00 „Jocul
vieții și al morții în deșertul de cenușă* 
(teatru/r); 10,30 Tenis Roland Garros (r);
II, 00 Da.; 12,00 Tenis. Roland Garros — 
sferturi de finală (d); 17,15 Zodia Balan
ței; 17.40 Șeicul (s): 18.30 Club 2020; 19,00 
Opțiuni; 19,40 Meridianele dansului; 20,05 
Puterea, pasiunea (s); 20,30 Forme și cu
lori; 21,05 Ce-i de făcut ?; 22,05 TVM. 
Mesager; 22,35 Misterele SP (s); 23,35 Nop
țile Cabiriei (dramă Italia, ’57).

ANTENA 1
6,30 în vizită la Antena 1; 9,00 Vădu

va (s/r); 9.50 Viața în trei (s); 10,30 Iluzii 
(s. t ; 11,20 Omul cu o mie de fețe (s/r);
12.10 A treia planetă de la Soare (s/r);
12.35 Medalion; 13,10 Orașul ascuns (s);
13.35 Ratonii (d.a.); 14,00 Știri; 14,20 Lu
mină călăuzitoare (s); 15,05 Ultimele 5 mi- 
nu:e (s); 16,55 Știri; 17,00 Iluzii (s); 17,50 

^Ocolul Pământului în 80 de zile (s): 18,15

Dosarele Antenei 1; 18,55 Știri; 19,00 Te
lerebus; 19,30 Văduva (s); 20,30 Observa
tor; 21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 
Nash Bridges (s); 22,30 Sparks (s); 23,00
Știri; 23,05 Milionarii de la miezul nop
ții; 0,30 Kassandra (s); 2,10 — 6,00 Re
luări.

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 M.A.S.II. (s); 10,30 Forța dra
gostei (s/r); 11,15 Capcana timpului (s); 
12,00 Aventurile lui Brisco County (s);
12.55 Știri; 13,00 Deșteaptă-te, române (r);
14.30 D.a.; - 14,55 Povestea zilei; 15,00 
Matlock (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s);
16.45 Forța dragostei (s); 17,30 Peștera 
monstrului sacru (s); 18,15 Sport la mi
nut; 18,25 Chestiunea zilei; 18,35 Cine 
este șeful ? (s); 19,00 Știi și câștigi; 19,30 
Știri. 20,00 Chicago Hope (s); 21,00 Se
crete‘de familie (s); 21,50 Știri; 22,00 Fa
milia Bundy (s); 22,30 Viața ca în filme 
(s); 23,00 Știri; 23.20 Revista presei; 23,30 
Profesiunea mea “ cultura; 0,30 Știri 
sportive; 0,45 Glissando (f. România, *84);
3.45 Chicago Hope (s/r)'

MIERCURI, 4 IUNIE
TVR 1

6,00 România; ora 6 fix 1; 8,35 Un
bunic fericit (s); 9,05 Misterele Sankt-Pe- 
tersburgului (s/r); 10,00 Știri; 10,05 Vi
deolexicon; 11,05 Cântecel de dor și of ;
11.40 Orizonturi culturale; 12,00 Știri; 
12,05 Șeicul (r); 13,00 D.a.. 13,30 Scena
(r) ; 14,00 Știri; 14,10 Muzica pentru toți;
14.35 TVR Iași; 15,00 TVR Cluj-N... 16,00 
De la o zi la alta; 16,35 D.a.; 17,00 Știri;
17,10 Viața școlii; 17,40 Magazin sportiv; 
18/10 Sailor Moon (d.a.); 19,00 Căsuța cu 
povești; 19,05 Lupii aerului (s); 19,55 Doar 
o vorbă...; 20,00 Jurnal, meteo, ediție spe
cială; 20,50 Fotbal; Finala Cupei Româ
niei 1996/1997 (d); 23,00 Jurnalul de noap
te; 23,20 Secolul XX; 0,20 în top. Violo
nistul Eugen Sârbu; 0,20 Studioul șlagă
relor; 0,50 Tenis: Roland Garros (rez.).

TVR 2
7,00 TVM; 8,00 Agenda Culturală eu

ropeană; 8,30 D.a.; 9,00 Ora de muzică; 
10,00 Lumină din lumină (r); 11,00 Lu
mea — altfel decât o știm; 12,10 Tenis (r);
12.40 Punct de întâlnire; 13,00 Tenis: Ro
land Garros — sferturi de finală (mase.);
17.15 Tribuna partidelor parlamentare ;
17.40 Șeicul (s); 18,30 Em. în 1b. maghia
ră; 20,00 Arte vizuale; 20,30 Ziua de mâi
ne; 21,05 Credo; 22,05 TVM. Mesager;
22.35 Misterele S.P, (s); 23,30 întâlnire la 
club. Jazz; 0,30 Do,

ANTENA 1
6,30 în vizită la Antena 1; 9,00 Vădu

va (s/r); 9,50 Viața în trei (s/r); 10,30 Ilu
zii (s/r); 11,20 Nash Bridges (s/r); 12,10 
Sparks (s/r); 12,35 Medalion; 13,10 Ora
șul ascuns (s); 13,35 Ratonii (d.a.); 14,00 
Știri; 14,20 Lumină călăuzitoare (s); 15,05 
Ultimele 5 minute (s); 16,55 Știri; 17,00 
Iluzii (s); 17,50 Ocolul Pământului în 80 
de zile (s); 18,15 Totul despre Guvern;
18.55 Știri; 9,00 Telerebus; 19,30 Văduva
(s) ; 20,30 Observator; 21,15 Din lumea a- 
facerilor; 21,30 Dieppe (f. ist. Anglia, ’93, 
p. II); 23,10 Știri; 23,15 Milionarii de la 
miezul nopții; 0,30 Kassandra (s); 2,10 — 
6,00 Reluări.

PRO TV
_ 7,00 Ora 7, bună dimineața !; 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 Capcana timpu'ui
(s); 12,00 Accapulco IIEAT (s); 12,55 Știri; 
13,00 Scalphunters (w. SUA 1968); 14,40
D.a.; 14,55 Povestea zilei; 15,00 Matlock 
(s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 Forța 
uragostei (s); 17,30 Război în viitor (s);
18.15 Sport la minut; 18,25 Chestiunea 
zilei; 18,30 Știri; 18,35 Cine este șeful ? 
(s); 19,00 Știi și câștigi; 19,30 Știri; 20,00 
Fiica maharajahului (f.a. SUA 1994, p. I);
21.50 Știri; 22,00 Familia Bundy (s); 22,30 
Viața ca în filme (s); 23,00 Știri; 23,20 
Prima pagină (rev. presei); 23,30* Fată-n 
față cu Die Șerbănescu; 0,30 Sport la mi
nut; 0,45 Fiica maharajahului (f/r).

JOI, 5 IUNIE
TVR 1

6,00 România: ora 6 fix I; 8,35 Un
bunic fericit (s); 9,05 Misterele Sankt-Pe- 
tersburgului (s/r); 10,00 Știri. 10,05 Ed.
specială. înălțarea Domnului (em. relig.);
11.30 TVR Timișoara; 12,00 Știri; 12,05 
Șeicul (s/r); 12,55 D.a.. 13,20 Memoria 
exilului românesc (r); 14,10 1001 audiții;
14.35 TVR iași; 15,00 TVR Cluj-N.; 15,10 
Tradiții; 16,00 Videodisc folcloric; 16,35 
Conviețuiri; 17,00 Știri; 17,10 Următoarea 
oprire: Europa; 17,35 Ecclesiast ’97; 18,00 
Microrecital Dida Drăgan; 18,15 Milenium.
18.50 Tragerile Loto; 19,00 Căsuța cu po
vești; 19,05 Lupii aerului (s); 20,00 Jur
nal; 21,00 Pariu trio (alergare hipică, d.); 
21,05 Dr. Quinn (s); 21,55 Reflecții rutie
re; 22,10 Cu ochii’n 4; 22,50 Avanpremie- 
ra la „Cerbul de Aur"; 23,00 Jurnal; 23,20 
Un cântec, o glumă, un zâmbet; ’ 23,25

Cultura în lume; 0,15 Războiul Indepen
denței (s).

TVR 2
7,00 TVM; 8,00 Mozaic satelit; 8,30 

D.a 9,00 Muzica pt. toți; 10,00 întâlni
rea de la miezul nopții (r); 10,50 Comorile 
lumii; 11,30 Tenis (r); 12,00 Curcubeu ;
13.10 Detectivul din L.A. (s/r); 14,00 Pe
meleaguri australiene; 14,30 D.a.; 15,00
Tenis: Roland Garros — semifinale fem. 
(d); 19,00 Em. în 1b. germană; 20,00 
Shakespereada; 20,30 Enigma; 21,05 Time 
Out; 22,05 TVM. Mesager; 22,35 Media 
Club; 23,30 Jazz Alive; 0,30 Orizont iberic.

ANTENA 1
6,30 în vizită la Antena 1; 9,00 Vădu

va (s/r); 9,50 Viața în trei (s/r); 10,30 Ilu
zii (s/r); 11,20 Dieppe (f/r); 13,10 Orașul 
ascuns (s); 13,35 D.a.; 14,00 Știri; 14,20 
Lumină călăuzitoare (s); 15,05 Ultimele 5 
minute (s); 16,55 Știri; 17,00 Iluzii (s);
17,50 Dog City (s); 18,15 Invitați la Ante
na 1; 18,55 Știri; 19,00 Telerebus; 19,30 
Văduva (s); 20,30 Observator; 21,15 Din 
lumea afacerilor; 21,30 Justiție disperată 
(f. SUA 1993); 23,10 Știri; 23,15 Milionarii 
de la miezul nopții; 0,30 Kassandra (s);
2.10 — 6,00 Reluări.

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 M.A.S.II. (s); 10,30 Forța dra
gostei (s/r); 11,15 Capcana timpului (s); 
12,00 Beverly Hills (s/r); 12,55 Știri; 13,00 
Dreams Of Gold: The Mel Fisher Story 
(f.a. SUA 1986); 14,30 D.a ; 15,00 Matlock 
(s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45
Forța dragostei (s); 17,30 Hercule (s); 18,15 
Sport ia minut; 18,30 Știri; 18,35 Cine 
este șeful ? (s); 19,00 Știi și câștigi! ; 19,30 
Știri; 20,00 Melrose Place (s); 21,00 Doc
tor în Alaska (s); 21,50 Știri; 22,00 Fa
milia Bundy (s); 22,30 Viața ca în filme 
(s); 23,00 Știri; 23,20 Revista presei; 23,30 
întâlnire cu presa; 1,00 Sport la minut;
I, 15 — 5,00 Reluări.

VINERI, 6 IUNIE
TVR i

6,00 România: ora 6 fix I ; 8,40 Meri
dianele dansului (r); 9,10 Cultura în lu
me (r); 10,00 Știri; 10,05 Limbi străine;
10,35 D.a.; 11,00 Șeicul (s/r); 11,50 Dia
logul chitarelor; 12,00 Știri; 12,05 Medla- 
club (r); 12,50 Microrecital Angela Simi- 
lea; 13,00 TVR Cluj-N.; 14,00 Știri; 14,10 
Cafeneaua artelor; 14,55 TVR Iași; 15,35 
Suedia ; 15,45 D.a. ; 16,10 Pompierii vă in
formează I; 16,30 America sălbatică; 
17,00 Știri; 17,10 Em. in limba germană;
18.10 Katts și câinele (s); 18,40 Scena po
litică; 19,10 Căsuța cu povești; 19,15 Te
zaur folcloric; 19,55 Doar o vorbă...; 20,00 
Jurnal, meteo, ed. specială, sport; 21,00 
Vise spulberate (f. SUA 1989); 22,40 Eco- 
turism; 23,00 Jurnal; 23,20 Festivalul do 
umor Mărul de Aur, Bistrița '97; 0,05 Nu 
iese fum fără foc (f. SUA ’95).

TVR 2
7,00 TVM. Telematinal; 8,00 Do.-sate- 

llt; 8,30 D.a.; 9,00 Muzica pentru toți; 10,00 
Maigret se înșeală (f.P. Fr./Eiveția *95);
II, 3a Mag. saieli,; 12,15 Tenis (r); 12,45
Războiul Independenței (s/r); 14,00 Tenis: 
Roland Garros ; 19,00 Concert simfonic;
21,00 7 zile — 7 arte; 21,05 Ultimul tren; 
22,05 TVM. Mesager; 22,30 Robingo 2;
23.10 Ritmuri muzicale; 23,30 Din viața 
rromilor; 0,15 Bucuriile muzicii.

ANTENA 1
6,30 în vizită la Antena 1; 9,00 Vă

duva (s/r); 9,50 Viața în trei (s/r); 10,30 
Iluzii (s/r); 11,20 Justiție disperată (f/r);
13.10 Orașul ascuns (s); 13,35 D.a.; 14,00 
Știrlț 14,20 Lumină călăuzitoare (s); 15,05 
Cody (s); 16,45 Teleshopping; 16,55 Știri; 
17,00 Iluzii (s); 17,50 Dog City (s); 18,15 
Telerebus; 18,55 Știri; 19,00 Beavis și 
Butthead (d.a.); 19,30 Văduva (s): 20,30 
Observator; 21,15 Din lumea afacerilor;
21.30 Ezitările lui Poppy Carew (co. An
glia *96); 23,10 Știri; 23,15 Milionarii...; 
0,30 Jocul seducției (f. er. Franța 1985);

2,10 — 6,00 Reluări.
PRO TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (s/r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 M.A.S.H. (s/r); 10,30 Forța dragos
tei (s/r); 11,15 Fort Boyard (r); 12,30 Am 
întâlnit șl români fericiți (r); 12,55 Știri; 
13,00 TIIX 1138 (dramă SF, SUA 1971);
14.30 D.a.; 14,55 Povestea zilei; 15,00 Mat
lock (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 
Forța dragostei (s); 17,30 Xena, prințesa 
războinică (s); 18,15 Rătăciți în tranziție; 
19,00 Știi și câștigi 1 ; 19,30 Știri- 20,00 
Dosarele X (s); 21,00 Creatura (f. SUA, 
1982); 23,00 Știri; 23,15 La limita impo
sibilului (s); 0,00 Sport la minut; 0,15 
Zona Crepusculară (s); 0,45 Ultimul spec

tacol de televiziune (f. SUA 1971); 2,40 Știi 
și câștigi!; 3,00 Baschet: Finala NBA (d).

SAMBATA, 7 IUNIE
TVR l

7,00 Bună dimineața... de la Timișoa
ra și București I ; 8,30 Pas cu pas- 9,20 
Fărâmiță și Piper (f. pt. copii, p. I); 10,10 

Șapte note fermecate; 11,10 Matineu mu
zical; 12,05 Planeta Cinema. Cannes *97 ;
12.50 National Geographic; 13,45 Premie
re cinematografice; 14,00 Știri; 14,10 Mork 
și Mindy (s); 14,35 Mag. muzical; 15,00 
Universul misterios al lui Arthur C. 
Clarke; 15,30 Tenis: Roland Garros — 
finala feminină (d); 18,05 Mapamond;
18,35 D.a.; 19,05 Teleenciclopedia; 20,00 
Jurnal; 20,40 Filmele săptămânii; 21,00 
Savannah (s); 21,50 Școala vedetelor; 23,Ol) 
Știri; 23,05 Perla Coroanei (s); 0,00 Săp
tămâna sportivă; 0,15 Detectivul din Lds 
Angeles (s); 1,05 Arena Artă-Sport.

TVR 2
7,00 întâlnirea de la Cluj-N.; 12,00

TVR Timișoara; 13,30 Tempus; 14,00 Te
nis (r); 14,30 Dr. Quinn (s/r); 15,20 Rit
muri muzicale; 15,30 O altă putere; 16,20 
Secretele nisipului (s); 17,15 Itinerare spi
rituale; 17,40 Serata muzicală TV; 20,30 
O seară cu Monica Anghel; 21,25 7 zile — 
7 arte; 21,35 Autograf pentru prezent; 
22,05 TVM. Mesager; 22,30 Frumoasa și 
Bestia (s); 23,30 Ecclesiast '97 (r); 0,00 
Șomer de vise.

ANTENA 1
7,00 Știri; 7,15 Văduva (s/r); 8,00 în 

vizită la Antena 1; 10,00 Desene animate;
10.50 Ezitările lui Poppy Carew (f/r);
12,40 Program pentru copii; 13,00 Ani
mal Show (s); 13,30 Cinema; 14,00 Știri; 
14,20 Paradisul manechinelor (f. Franța, 
p. I); 15,55 Poveștile prietenilor mei; 16,35 
Misiune la Chicago (s). 18,05 Uragan în 
„Paradis* (s); 19,00 Știri; 19,05 Nici o cli
pă de plictiseală (s); 19,30 Sirenele (s);
20.30 Observator; 21,00 Necazuri în lanț 
(f.a. SUA, ’92); 22,40 Știri; 22,45 Holly
wood Top Ten; 23,45 Beavis și Butthead 
(d.a.); 0,15 Aphrodisia; 1,25 — 5,00 Re
luări.

PRO TV
7,00 Desene animate; 8,10 Povestea 

zilei; 8,30 Flipper (s); 9,00 Luke cel no
rocos (s); 10,00 Ultimul spectacol de tele
viziune (f/r); 11,55 întâlnire cu presa (r);
12,55 Știri; 13,00 înapoi în viitor! (f. SF, 
SUA, 1985); 15,00 Motor Sport; 15,15 Lu
mea sportului; 15,30 Baschet NBA Ac
tion ; 16,00 Dead Men Don’t Wear Piald 
(f. SUA, ’81); 17,30 Walker, polițist te- 
xan (s); 18,15 Adevărul gol-goluț (s); 18,45 
Te uiți și câștigi I . 19,30 Știri; 20,00 Ni
kita (f. Franța/Italiâ *90); 21,55 Știri; 22,00 
Crimă cu premeditare (s); 23,00 Știri;
23.10 Fotbal DN : Steaua — FC Național;
1,00 MTV ; 1,30 Club V.R. (f. er.); 3,00
Nikita (f/r); 4,55 Crimă cu premeditare 
(s/r).

DUMINICA, 8 IUNIE
TVR 1

7,00 Bună dimineața I ; 8,15 Lumină 
din lumină; 9,15 Colț Alb (s); 9,45 Trei 
pentru o mască; 10,40 Concerte pentru 
tineret (s); 11,40 Viața satului; 13,20 Bi
serica satului; 13,30 Atlas; 14.00 Știri;
14.10 Video-magazin; 15,35 D.a.; 16,00
Tenis: Roland Garros — finala masculi
nă (d); 18,40 7 zile în România; 19,15 Ro
bingo; 20,00 Jurnal; 20,30 Duminica spor
tivă; 20,45 Alergare hipică (d); 20,50 Tra
gerile Loto; 21,00 Oscar (f. SUA ’91); 22,50 
Vidcocaseta muzicală; 23,05 Știri; 23,10 
Fotbal DN: Farul — Dinamo (înreg.); 0,40 
La hanul cu melodii (p. I).

TVR 2
7,00 5 x 2 de la Iași; 13,00 Oameni 

care au fost; 13,30 Revista de istorie 1 
14,00 Căpitanul Kidd (f. SUA ’45); 15,30 
Cazuri și necazuri în dragoste; 16,20 Se
cretele nisipului (s); 17.15 Bufoniștii (div.);
18.35 Sensul tranziției; 19,25 Un secol de 
cinema: Anthony Quinn; 20,25 Hyperion; 
21,25 7 zile — 7 arte; 21,30 Repriza a 
treia; 22,45 Tenis (r); 23,20 TVM. Mesa
ger; 23,50 Doi la doi (div.).

ANTENA 1
7,00 Știri. Rev. presei; 7,10 Misiune la 

Chicago (s/r); 8,40 Nici o clipă de plicti
seală 1 (s/r); 9,00 Micuța Roșie* (s); 9,30
Exploratorul (d.a.); 10,30 Un câine cu 
imaginație (s); 11,00 Muzică populară;
11.30 Controverse istorice; 12,00 Docu
mentar; 12,30 Spirit și credință; 13,05 Ca
leidoscop; 14,35 Poliția spațială (s); 15,25 
Hollywood Top Ten (r); 16,25 Viața în 
trei (s); 17,00 Alertă pe plajă (s); 18,00
Printre rânduri; 19,00 Știri; 19,05 Muppets 
Show (s); 19,30 Sandra, prințesa rebelă 
(s); 20,30 Observator; 21,00 Visul orică
rei femei (dramă); 22,40 Știri sportive;

PRO TV
7,00 Desene animate; 8,30 Fiica ocea

nului (s); 9,00 Super Abracadabra; 18,30 
Pantera Roz (f. SUA); 12,30 Profeții de
spre trecut; 12,55 Știri; 13,00 News Radio 
(s); 13,30 Detectivi de elită (s); 14,30 Ches
tiunea zilei; 15,00 Lumea filmului; 15,30 
Stan și Bran (s); 16,00 Lună de miere în 
Las Vegas (co. SUA); 17,30 Terra 2 (s);
18.30 Beverly Hills (s); 19,30 Știri; 20,00 
Operațiunea Pro NATO; 20,45 Te iubesj 
până la moarte (co. SUA). 22,30 Știri ;
22.35 Fotomodele (s); 23,35 Știri; 23,45
Rev. presei; 23,50 Procesul etapei;
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,ln finala Cupei Campionilor

DIVIZIA B3

Vega Deva- 
Petrolul Videle 3-1

Discutând înaintea a- 
cestei partide cu antre.. 
norul principal și oameni 
din conducerea secției 
fotbal, de la Vega, dum
nealor manifestau multă 
grijă pentru pregătirea 
meciului motivând că 
deși Vega a învins în 
tur cu 3—0 la Videle, 

echipa oaspete a fost în
tărită cu câțiva jucători 
valoroși. E dreot că și 
jucătorii deveni Uau pri
vit oarecum de sus și de 
ceea ce le era teamă 
interlocutorilor avea să 
se adeverească în prima 
Darte a jocului. Petro, 
liștii știind cu cine Joacă, 
s-au așezat bine in apă . 
rare, au făcut un mar
caj sever la vârfurile 
Rădos și Danciu. Deve
nii. cu țesături lor de 
pase, dar joc cam lent, 
n au pus în pericol real 
poarta adversă decât 
târziu, în minutul 17 
prin Danciu și Rădos. 
Și doa.' un minut mai 
târziu, oaspeții pe un 
contraatac rapid profită 
de breșe creată sî Marcu 
înscrie din careu, 0—1. 
Admirabilul (.ublic spec
tator nu reproșează ni
mic favoriților lor ci, 
dimpotrivă. îi îndeamnă 
la joc, susținând cu a. 
plauze reușitele lor. Și 
egalarea se produce în 
min. 26, La un atac in. 
ci siv în careul oaspeților, 
Rădos aduce tnult 
teptata egalare: 
Gazdele se mișcă
bine după egalare și cu 
toate că își creează o- 
cazii excelente în careu 
(portarul Bârca a scos 
miraculos balonul trimis 
de Berindei în min. 28. 
apoi în minutele 30. 32 
și 36 Rădos, Popa, Dan.

Rezultatele etapei de miercuri, 28 mai: VEGA 
DEVA — PETROLUL VIDELE 3—1; A.S. Paroșeni 
— Minerul Certej 1—1; Minerul Lupeni — F.C. 
Drobeta Tr. Severin 2—0; Petrolul Stoina — Petro
lul Țicleni 5—0; Min. Berbești — Min. Mătăsari 
1—2; F.C. Alexandria. — F.C. Vâlcea 5—1; Metalul 
(Bocșa — C.S. Olt 0—0; Termo Tr. Severin — ML. 
nerul Uricani 1—0; Minerul Anina — Parângul Lo
nea 3—1; Unirea Pitești — Min. Rovinari 3—0.

CLASAMENTUL

aș-
1—1.
mai

ciu s-au aflat în situații 
foarte bune de a înscrie, 
devenii nu reușesc să 
preia conducerea. In min. 
43 Rahoveanu scoate și 
el de sub bară un șut 
periculos al lui C. Neacșu.

La pauza jucătorii au 
fost serios muștruluiti de 
antrenorul I. Stanca și 
ei ies mai decis pe teren 
să tranșeze în repriza a 
II a jocul de partea lor 
Și cu toate că în min. 
50 și 53 se ratează din 
situații bune, minutul 60 
aduce avantaj gazdelor 
prin Popa care de Ia 
6 metri nu lasă nici o 
speranță iui Barca z—1. 
După numai trei minute 
se stabilește scorul final: 
Rădos cu un ultim efort 
reușește să ajungă bala, 
nul în apropierea liniei 
de fund și centrează ca 
la carte și Danciu nu J 
lasă nici o speranță por
tarului — 3—1. Scor pe 
deplin meritat de către 
gazde în urma unui 
joc mai bun in partea 
a doua a partidei, 
trucât F.C. Drobeta 
pierdut cu 2—0 la 
peni, devenii au 
un avans față de adver
sari de 6 puncte și e 
greu ca Vega să mai 
piardă primul loc

VEGA DEVA: Cibotaru 
/accidentat ’21) Rahovea. 
nu. Fartușnic, Tănasă, 
Berîndei (60 Macavei), 
Popa, Răducânescu, Lu
ca (87 Voinea), D. Ga
briel. Rădos. Covaci.

Bun arbitrajul de
butantului N. Megheșan 
din
M. 
din 
tor 
Oradea. •

SABIN CERBU
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BANKCOOP S.A. ORAȘTIE 
Vinde la

• OLTCIT SPECIAL 
Preț negociabil.
Relații la Bankcoop S.A. Orăștie. 
Tel. 647456 — 647565.

MANAGERUL
S.C. SUINPROD S.A. ORAȘTIE

Cu sediul în Orăștie, str. Luncii, nr. 1.

CONVOACĂ

In. 
a

Lu. 
luat

I 
I
I

I
I
I 
I

Târnâveni asistat de 
Bucur și A. roma 
Tg. Mureș. Observa, 
federal: I. Puia

1. VEGA DEVA 34 24 3 7 73—44 75
2. F.C. Drobeta 34 21 6 7 67—31 69
3. C.S. Olt 34 16 7 11 54—37 55
4. Min. Mătăsari 34 17 3 14 55—45 54
5—6. Min. Uricani 34 16 4 14 62—58 52

Min. Certej 34 17 1 16 59—55 52
7. petrolul Stoina 34 16 3 15 64—56 51
8. Min. Berbești 34 16 2 16 58—56 5]
9. Unirea Pitești 34 15 5 14 48—34 50

10. Parângul Lonea 34 15 . 5 14 65—63 50
11. Mine — Ral Rov. 34 15 2 17 49—57 47
12. Petrolul Videle 34 15 2 17 47—55 47
13. Min. Anina 34 14 4 16 53—55 46
14. Min. Lupeni 34 14 4 16 43—54 46
15. Petrolul Țicleni 34 14 3 17 48—60 45
16. F.C. Vâlcea 34 13 5 16 41—57 44
17. F.C. Alexandria 34 13 4 17 36—43 43
18. Termo Tr. & 34 12 5 17 42—55 41
19. A.S. Paroșeni 34 10 6 18 34—53 36
20. Metalul Bocșa 34 9 3 22 36—48 30

Etapa viitoare (duminică, 1 iunie): Vega Deva
— A.S. Paroșeni; Min. Certej — Min. Lupeni; !F.C.
Drobeta — Petrolul Stoina; Petrolul Țicleni — Min.
Berbești; Min. Mătăsari — Unirea Pi'Lcști; Mine—
Ral Rovinari — F.C. Alexandria; F.G. Vâlcea —
Met. Bocșa; C.S. Olt — Termo Tr. S.; Min. Uricani
— Min. Anina; Petrolul Vide1.: — Parângul Lonea.
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Pe stadionul olimpic 
din Munchen s a dispu-. 
tat miercuri seara finala 
Ligii Campionilor dintre 
Borussia Dortmund ți 
Juventus Torino, partidă 
urmărită la TV in 200

cea. 500 mi 
telespectatori, 
revenit cu
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REGIA AUTONOMA DE INTERES LOCAL ( 

HUNEDOARA '
Organizează in data de 1 iulie 1997, ora t 

10,00, la sediul R.A.I.L. Hunedoara, in baz£ » 
Hotărârii Guvernului nr. 841/1995. |

jnr-jr-tea» ?..JK, ,.»r* -JK. ^T, — -«4K. «.M» au .uWiifclBF |

~~ I

Adunarea Generalf Extraordinară a Ac
ționarilor la data de 14. 06. 1997, ora 10,00, 

| la Sala „ASTRA*’ Orăștie, pentru foți acționarii 
i înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârși* 

tui i ton?

pentru vânzarea unui imobil de locuințe | 
dezafectat:

Str. Mureșului, nr. 11, bloc 23.
Forma licitației: publică, deschisă. 
Destinația: locuințe.
Suprafața utilă a imobilului: 2 366 mp. 
Prețul de pornire a licitației: 1 126 446 000

lei.
Cota cheltuielilor de participare:
— taxa de înscriere 500 000 lei se achită 

documentele de înscriere;
— cerere de înscriere Ia licitație;
— copia certificatului de înmatriculare la

la

* î 
t

•

I
*

I
I

tul zilei de 1 aprilie 1997.
Ordinea de zi a A ' Generale:
1. Raportul de gestiune al managerului.
2. Raportul cenzorilor privind gestiunea 

societății pe anul 1996.
3. Aprobarea Bilanțului contabil pe anul 

1996 și al contului de profit și pierdere.
4. Aprobarea repartizării profitului reali

zat în anul 1996.
In cazul in care la prima convocare nu 

vor 0 îndeplinite prevederile legale, adunarea 
generală se va reprograma în același loc pe 
data de 28. 06. 1997. ora 10.00.

La adunare pot participa toți acționarii 
înregistrați în Registrul acționarilor, personal 
sau prin reprezentanți pe bază de pro'ură spe 
cială, care va fi depusă Ia sediul societății.

Informații suplimentare la sediul societății 
sau la telefon 054 — 641640.

!

1

i♦1
J Registrul comerțului și codul fiscal, pentru î
2 persoanele juridice sau actul de identitate * 
j pentru persoanele fizice;
j — bonitatea pe_ hazfi *
J bancare.
] Înscrierile se primesc la secretariatul^
J comisiei, până cel mult cu 5 zile inainte de » 
j data licitației. î
I Relații suplimentare se pot obține la se-î 
I diul regiei, bdul Republicii, nr. 5 sau la te - ț 
Ilefon 712290. |

AGENȚIE DE PRESA
CAUTA JURNALIȘTI CORESPONDENȚI.
Informații și c.v. la adresa: Agenția 

Transilvania Expres, 2200, Brasov, str. Lungă, 
nr. 13, sau la teL 068/412123 068/411475,
068/413865.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA
Scoate la

■

ROMG0M 6-9 l_

* r7v t>«M onijput,

pvntru rețele de

CINEMA

APĂ, CANALIZARE Șl GAZ

Comercializează 
conducte și fitlngurl din PE șl PVC

la elemente 
de scurgere 

pe perioada 19 - 31 mai 1997

3400 Gluj-Napoca, str. Câmpina nr. S-1 
Tel.i 064-415566. Tel./Fax. 064-415499

• Un autoturism Aro 244 și un autoturism 
Dacia 1310, casate.

Licitația va avea loc în data de 18 iunie 
1997, ora 10,00, la sediul primăriei.

Informații la tel 2 —- 12388 sau camera 
26, Serviciul administrativ.

I
I

BORUSSIA DORTMUND — JUVENTUS 
TORINO 3—1 

de țări cu 
lîoane de 
Victoria a
3—1 Borussiei prin go 
lurile înscrise de Riedle 
(2) ți Riken. Pentru tta. 
Ueni a marcat Del Piere. j

• .PATRIA" DEVA: Evita (30—3 iunie); în 
căutarea lui Rihard (4—5 iunie) • „FLACARA11 
HUNEDOARA: Atacul marțienilor (30—5 iunie); • 
,PARANGUL“ PETROȘANI: Atacul marțienilor (30— 
2 iunie); Jerry Maguire (3—5 iunie); * „CULTURAL" 
LUpENI: Prieten și dușman (30—2 iunie); Un sărut 
de milioane (3—5 iunie); • „ZARAND" BRAD; 
Sabia magică (30—2); Prieten și dușman (3—5 iunie); 
• „PATRIA1* ORAȘTIE: Jerry Maguire (30—2 iunie); 
Sabia magică (3—5 iunie); • „LUCEAF.'-RUL** VUJ 
CAN: Războiul stelelor (30—2 iunie); • „DACIA11 
HAȚEG: înfruntarea (30—2 iunie); Răzbunătorul 
(3—5 iunie); • „MODERN1* HUNEDOARA: Fetele 
mortale (30—1 iunie); • „MUREȘUL** SIMERIA: 
Un licean periculos <30—1 iunie); • „RETEZAT11 
URICANI: Răscumpărarea (30—1 iunie); • 
MINA" ILIA: Un sărut de milioane (30—1 iunie).

S.C. „HAȚEGANA** S.A.
Organizează licitație pentru vânzarea de 

mijloace fixe în data de 30 iunie 1997, ora 
9,00, și apoi săptămânal in fiecare zi da luni, 
până la vânzarea mijloacelor fixe specificate 
in lista afișată la sediul societății din Hațeg, 
str. Progresului, nr. 29. (6008)

Abona ■ 1 • 1 meni la ziarul/X •  • •• »•••• ■■
C -J Vi UNTUL LIBERr V I ■ v u .

-Cuvântul liber” este cotidianul cel mai 
apropiat de dumneavoastră.

Abonamentul rămâne în continuare calea 
cea mai avantajoasă de procurare a ziarului. (

COSTUL UNUI ABONAMENT LA ZIA
RUL „CUVÂNTUL LIBER» ESTE, ÎNCEPÂND 
CU 1 IULIE A.C., DE 6000 DE LEI/LUNA plus 
taxele poștale.

Avantajul abonamentului este (vident 
de 9 exemplare primite gratuit pe lun3, 
față de cumpărarea cu bucata.

NU UITAU: REÎNNOITI VA 
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER”, 
dacă nu aveți abonament, solicitați 
rilor poștali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT I Abonamentele 
se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și 
la factorii poștali — numai cu bani în nume* 
rar —, iar la ROD1PET Deva — prin vira
ment. Relații la telefon 21 30 07.

rămâneți cu noi i

~~■—----------------- ■
■ - ■ ■ ■ ■ - -

ABONA- 
ia» 

facto-

NfNERI. 30 MAI 1997
ANUL 5X • NR. 1896 -
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scro t id ian$i n ae pe nd e n t;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: . CUVÂNTUL LIBER Jj
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D.M.P.S. — OFICIUL FORTE DE MUNCA 
ȘI ȘOMAJ HUNEDOARA — DEVA

SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA 
L/\ DATA DE 28. 05. 1997

Administrator 1, agenK comercial 43. agent 
asigurare 59. agent reclamă publicitară 30, arhitect 
clădiri 4. arhitect urbanism, peisagistică și amena. 
jarca teritoriului 1. artificier la lucrări de supra, 

medical generalist 1. barman 26. 
prețioase 1, bobinator aparataj e- 
7, bucătar 8, buldozerist 3, carman.

fată 1, asistent 
bijutier metale 
lectric 1, brutar

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

I 
I

* lectric 1, brutar 7, bucatar 8, buldozerist 3, carman. 
| gier 1. cofetar 5, confecționer tricotaje după comandă 

20, confecționer asamblor articole din textile 35, 
consilier economic 1. contabil 1. controlor calitate 1. 
croitor 60, croitor confecționer îmbrăcăminte după 
comandă 6, cusător piese din piele si înlocuitori II, 
cusător piese la încălțăminte 31. depanator de a • 

£ parate radio și TV. redresoare și amplificator 1, 
.. director general societate comercială 1, dispecer /l, 
Z duleher pentru construcții 8, economist în industrie 1 1, electrician de întreținere și reparații 6, electrician 

în construcții 1. electrician montare și reparații ca. 
bluri electrice subterane 1, electromecanic 19, elec 
ironist 3. faianțar 9, farmacist 1. fochist la căldări 
pentru încălziri centrale 1, gestionar depozit 1. in. 
piner calculatoare (soft) 1, inoiner construcții civile, 
industriale și agricole 2, infîiner electromecanic 2, 
inginer în industria alimentară 1, inginer mecanic 2.

1*
I 
h

asamblor articole din textile 35,
I
I
I
*

I

I
I
1 .... .......
• îngrijitoare de copii 1. îngrijitoare la domiciliu 1.

în^riîitor clădiri 6. instalator apă. canal 5, instalator 
s

I w
I
I

I
g| covoare
1 tiniclupi 
î

% 
I
4*
1
i

I 
I
«

I
I
I
Imucu nun iui 

' sc. I, ap. 19,

I
*
I
% 

muncitor necalificat 12, ooerator calculator electro . I 
nir si relele 2. bsnătar (chelner) 47, parchetar — li •

I*
I*
I

friPotehnist 2. jurisconsult .3, lăcătuș mecanic 14. 
lăcătuș mecanic de întreținere și ivoaratii universale 
1, maistru în industria textilă — pielărie 2, maistru 
mecanic 1, mașinist la instalațiile hidraulice 1. me . 
canic auto 1, mecanic montator inst. cu cablu în silvi
cultură și exploat. 1. modeller lemn 2, mozaicar 3,

nic și rețele 2. ospătar (chelner) 47, parchetar —_ .. ■ 
nolist 1, paznic 21. pictor pe sticlă și ceramică 5, 
prim’tor distribuitor produse forestiere l, secretar 
școală 1. secretar 1, șofer autobuz 1. șofer autoca . 
mion 2, spălător vehicule 1. strungar universal 5. 
sudor autugen 3, sudor electric 3. tehnician proiec. 
tant. construcții 2, țesător restaurator manual de 
covoare 18. tâmplar manual 8. tâmplar universal 7, 
_....... ,irhu carosier 3, tractorist 2. vânzător 52. van. |
zator ambulant de produse alimentare 1. vânzător • 
ambulant de produse nealimentarc 3, vopsitor auto | 
2. vulcanizator de produse industriale din cauciuc 
i zidar rusar — tencuitor 23, zugrav, vopsitor 4.

TOTAL LOCURI DE MUNCA VACANTE — 696

I
%

I
Hi

I
I

DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCȚII
Sb*. M. Emines'-u. nr. (fost IPL) 

Telefon 232715
Ol'.TRTA SĂPTĂMÂNII

O Ciment, var, cuie, ipsos, aracet, ciment 
plăci azbociment, bitum, plasă gard, sâr- 

ghimpată, plasă rabitz, vopsea, sârmă >a- 
pa nouri cofrag, vonsea lavabilă, cherestea, 

tămplărie PVC. laminate.
PRETURI FARA CONCURENȚA I ASI-

GIRAM TRANSPORTUL MATERIALELOR.
> Lucrări de renovări, reparații capitale 

si extinderi locuințe, CU PLAT \ ÎN RATE . 
numai prin CLASS PROIECT SRL TEVA. I 

(4888)

alb. 
mă 
k, 
hii

I
«

I
«

I
«

I
*

I
I 
I
■

I%
II*

I%
| Informații tel. : 220149. I
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FLASH!
• Concursul Național 

de interpretate instru. 
m utală și arte plastice, 
ediția a IX a, se des. 
fășoarâ în perioada 30 
mai — 1 iunie, în orga, 
nizarca 
vățamântului, 1 
râtului Școlar

i Liceului de
și Arte Plastice .Sigis., 
mu nd Toduță" Dqva. 

Concursul, care reunește 
elevi de la licee de 
muzică din toată țara, 
se deschide ,.și se desfă. 
foară la liceul devean 
de profil, cu excepția 
galei laureaților, găz. 
duilă duminică de Sala 
festivă 
(V.R.)

• Est 
.Casa de Copii Nr.

Ministerului în..
Inspecto.
Județean

Muzică

a Prefecturii.

și :iua lor.
2

T

-----------LO-LI

»
Deva așteaptă, alături de î 
toți copiii lumii, ca 
IUNIE să fie. o zi 
păcii și prieteniei» plină» 
de bucurii*.* Pentru ca[ 
Ziua Copilului să — . 
cu adevărat fericită, așa |* 
cum- visează ei, copiii a 
cestei, case speră că spon„* 
sori generoși fac donații * 
în contul 50077705734, 
deschis la Trezoreria De- I 
va. (V-.R.)

• Evoluție ' reușită, ț 
Ansamblul de cântece» 
și dansuri „Bucura" aii 
Casei de Cultură Hațeg j, 
a participat recent la I 
„Festivalul primăverii — j 
Novaci 
unde a 
reușită, 
gazdele 
(V.R.)

17

cal 
fie I

1997“, din Gorj, *
avut o evoluție» 

apreciată de l 
manifestării. .

I
It

I*
I
4
I+

FI ASII!

». i—i. j

Vând calculatoare 586. 
PENTIUM, în orice 

configurație, sau compo
nente. soft instalat. la 
prețuri minime. Tel. 
215729. (5287)

• Vând apartament trei
camere, ultraamenajat, 2 
boxe. Liliacului. Telefon 
221030. (5288)

• Vând Dacia 1310 —
1990. preț convenabil. Tel. 
621762, până la 16. tel. 
216963. (5650)

• Vând apartament cen
tral, 3 camere, decoman
date. multiple îmbunătă
țiri. Tel. 224618.

(5645)
• Vând casă, Deva, apă, 

gaz și apartament 3 ca
mere. Tel. 229150.

(5643)
• Vând (schimb) apar

tament trei camere, Dacia, 
Aleea Romanilor, bl

, cu două 
mere plus diferență, 
formații tel. 623162

• Vând urgent, conve
nabil. teren intravilan. în 
Cristur .Tel 671676. 671533, 
16—22

26, 
ca» 
In»

(5644)
• Vând VW Passat. în

matriculat. stare foarte 
bună fabricație 197.7, 1600 
cmc. Tel. 219428; ora 
20—22

(5639)

• Vând legume Im
port. Tel. 057/280024, 
057/281229.

• Vând Fiat
1,8 t. izotermă 
limentc. Tel. 218392.

(5552)
• Vând clădire (două 

etaje), spațiu comercial 
la parter în funcțiune. 
Hunedoara. 711435.

(0184635)
• Vând Oltcit Club 11

FM, stare bună, tel. 
660146. 18-' '

• Vând motor și cutie 
viteză Saviem, reparație 
capitală. Tel. 649119.

(4345) 
veche, 

14 milioane, ne
tei.

(5452)

Ducato, 
pentru a-

• Vând casă 
Sereca 
gociabil. Informații 
641364.

• Vând urgent apartal 
ment 4 camere, zona Mi
cro ÎI, preț foarte conve
nabil, Orăștie, tel. 647138.

(5452)
• Vând apartament 3 

camere, Orăștie, și casă 
Valea Buciumului (pen
tru creșterea animalelor). 
Informații tel. 642478

(5454) 
gră- 

rate lu- 
169.

(9356) 
grădină. 

Tel.

chioșc alimentar, cu te
ren. 300 mp. Tel. 711955. 

(5081) 
r Vând ford Fj-s*a, 

neînmatriculat. 1300 mărci, 
negociabil. Tel. 729245.

(50
• Vând 2 case, la curte, 

gaz, grădină. Sighișoara, 
ladă frigorifică, diverse 
aDarate foto. Informații 
Hunedoara, tel. 054/714157.

(5079)
• Vând Peugeot 205,

Diesel. 4 uși carte iden. 
titate, numere noi, fabri
cație 1992; 6300 mărci.
Tel. 714833 (5085)

• Vând apartament trei
came»?. două băi, par

chetat Simeria, str. Fa
bricii. bl. 8. ap. 8, sc. 
A. etaj 3. (5577)

• Vând tobe Tacton. 
Tel. 216418 (seara). (5574)

• Vând urgent mașină
de înghețată, masă tenis, 
dotări spațiu nomerrla» 
Tel 215883. (5564)

■ Vând Dacia 1410, 
break si remorcă 500 kg 
fabricație 1994. Tel. 615680.

(5565)
• Cumpăr firmă din

.1994. fără activitate. Tel. 
225044 (5584)

• Vând Renault 21 
injecție benzină 6,5 1/100 
km, stare perfectă; vând 
SC cu abator în func
țiune. vând spațiu 90 mp 
și curte aferente, str. Ho
rea. complex Viile Noi: 
vând apartament două 
camere central. Tel. 8—14— 
232214. după 16 — 2U443.

(5565)
• Cumpăr garsonieră 

parter Brad, zonă cen . 
trală. Tel. Deva,- 612826.

(5559)
• Vând fân dc grădină

necosit 80 ari preț convena
bil. Malea Nicolae, sat 
Căinelu de Jos, nr. 24. 
corn. Șoimu.ș. (5557)

• Vând casă. anexe,
grădină în Nojag. Tel 
617590, 233228. (5555)

• Vând apartament trei
camere zonă centrală. Tel. 
226300 (5556)

■ Vând urgent în O..,
răștie casă 4 camere, ga. 
raj, anexe, grădină, apă, 
gaz. Tel. 620041. orele 
17—22. (5604)

• Vând casă cu gră
dină 1700 mp, str. Călu. 
găreni, nr. 82. Tel. 614508.

(5623)
• Vând ciment 28000 

lei sacul, var 15340 lei 
sacul, vopsea Italia import 
15 litri cu 176410 lei. 
Prețurile includ TVA. De-

e Vând casă, . curte, 
două camere, dependințe, 
gaz. grădină, garaj. In
formații Deva. Călugăreni, 
63. Tel. 613927 sau Bu. 
curești, tel. 2503578.

(4668)
• Vând garsonieră par.-

ter. Deva, str. Mârăști,
tel. 231471. (5585)

• Vând apartament De.
va (Băleescu), str. I.
GorVin, Bl. K. ap. 21. Tel. 
613346. După ora 19

(5888)
• SG Coop Favior SRu 

Orăștie vinde la licitație, 
în fiecare zi de luni, până 
la adjudecare, microbuz, 
Renault, .rafie, 1100 DT. 
Informații la tel. 647493, 
între ofrele 9—17. (5453)

OFERTE 
DE SERVICII

Efectuam tran^pojl marla 
cu camioane închise 

de 2 -13 tone, 
la cele mai mici prețui ■ 

Telefon: 054 647523
o IMPORTATOR DI

RECT în județul Hune
doara selecționează 30 
tineri dinamici pentru a-i 
forma în vânzări directe 
plus management. Expe
riență non necesară. Sa
lariu avantajos. Telefon 
615390.

(5649)
o Contract muncă Ita

lia, dansatoare, tel. 233038, 
orele 12—18 (5080)

• Firmă privată e. 
xecută la comandă 
rolete din lemn de 
tei. Informații tel. 
647381. între orele 
16—22 (4350)

o înscriu o mașină mai 
veche de 8 ani, scutită 
de vamă. 054/723651.

(5078) 
o NOU! Punct farma

ceutic veterinar în Sta
ția CFR Ilia, program 8,30 
— 15, 16—20.

(5260)

inginer Virgil Moroșanu 
și familiei, multă sănătate, 
fericire, numai gânduri 
bune. „La mulți anll“ Să 
vă dea Dumnezeu sănă. 
tate, familia Pleșiu.

(5089)

PIERDERI

• Pierdut certificat în- 
’matriculare Trabant 2 
Hd 9100, Bîrcean Romu. 
lus. îl declar nul. (184633)

-» Pierdut certificat ac
ționar SG Casial Deva, 
pe numele Alimpesc Le, 
tiția, serie certificat 
3651458, 850 acțiuni. 11 de 
clar nul. (0784675)

• Pierdut certificat ac
ționar SC Casial Deva pe 
numele Roșian Maria, serie 
certificat 3651464 — 829 
acțiuni. îl declar nul.

(0184674)

• Pierdut certificat ac
ționar SC Casial Deva 
pe numele Alimpesc 
Gheorghe, serie certificat 
3651457 — 850 acțiuni. îl 
declar nul. (0784673)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere
spațiu comercial în su. 
prafață de 170 mp com
partimentat pentru ali
mentara, produse textile 
sau industriale șl bar 
'alimentație publică cu 
dotări în gara Simeria, 
vad excepțional. Tel. 
660655 — 10—16, 220676,
20—23. (5631)

• închiriez rochii pen. 
tru mirese, modele deo
sebite și accesorii. Orăș. 
tie, Primăverii, 19. (4313)

■ Caut să închiriez ru. 
Iotă pentru comerț, ur
gent. Tel. 730302. (5587)

COMEMORĂRI

ANIVERSARI

• Vând casă șl 
' dină, 75 ari, în 

nare. Măccu, nr.’

• Vând casă, 
Mesteacăn, Brad.
655383. între orele- 19—21.

(4116) 
apartament 2 

Deva, 
tel.

• Vând 
camere, 
Informații 
219306.

• Vând Fiat

parter.
716568, 

(5086)
Regata

Diesel, stare perfectă, fa
bricație 1884. Tel. 724669.

(5088)
• Vând teren pentru 

cabană, pe Râul Mare — 
Retezat. Tel. 724203.

(5087)
• Vând bar de -bere, 

kebab, ' m-iș’riă măoinat 
cafea, mașină tăiat me
zeluri, vitrine frigorifice,

—L-

615951. după ora 16.

va, str. E. Văcârescu,
nr 44, tel. 6145 54.

(5610)
• Vând brățară aur

6,5 grame, 80 000 gramul.

(4652)
• Vând grâu și porumb

Lungu Nic. Abucea, com. 
Dobra, tel. 633246. (4657)

• Vând mașină d<: pă .
urit Bosch cu percuție 
nouă preț 2 000 000 lei. 
Tel. 212876. (4651)

• Vând sau schimb 
apartament 4 camere e- 
taj 2 central cu două 
camere decomandate, etaj 
1 sau 2. Tel. 612481.

(5621)
• Vând apartament două

camere, Dacia, bl. 14. sc. 
3, ap. 10. (4667)

• Vând apartament două
camere, central, decoman
date. Informații la adresa 
str. I. Creangă ,bl. 26, 
ap. 7. (4672)

• Vând două case, ga
raj ultracentral, cumpăr 
două camere. Tel, 216885.

(4671)
• Vând casă de va

canță cu grădină drumul 
Goziei Tel. 224668. (4670)

• Vând loo de casă,
str. Gării, nr. E0, Călan. 
Tel. 730359. (4669)

• Familiei Avram loan 
și Florica, Deva, cu oca
zia împlinirii a 60 de 
ani de la căsătorie, nepo
ții urează La mulți ani, 
multă sănătate. (5646)

• SC Sidermct SA Că-
lan dorește domnului in
giner Virgil Moroșan, fost 
manager al societății, cu 
ocazia pensionării și a 
sărbătoririi zilei de naș
tere, gânduri bune, feri
cire, sănătate, „La mulți 
ani!" (5089)

• Cu ocazia zilei de
naștere șl a pensionării, 
Serviciul administrativ din 
cadrul SG Sidermet SA 
Călan dorește dlui ingi
ner Virgil Moroșanu viață 
lungă, fericire, alături de 
familie. „La mulți ani!**. 
Să vă dea Dumnezeu să
nătate! (5889)

• Salariații din cadrul
cantinei — restaurant a 
SG Sidermet SA Gălan 
doresa fostului lor mana
ger ing, Virgil Moroșanu, 
cu ocazia importantelor 
evenimente din viață, 
multă sănătate, fericire, 
pensie lungă și „La mulți 
anii**. (5089)

• AS Victoria’ '90 Că
lan dorește dlui inginer 
Virgil Moroșanu, cu oca
zia Ieșirii la pensie șl a 
zilei de naștere, multă 
sănătate, fericire, împli
nirea tuturor dorințelor, 
alături de cel dragi. „La 
mulți anii". (5089)

• Cu ocazia sărbătoririi 
zilei de naștere șl a ie
șirii la pensie, dorim dlui

• Pios omagiu la 6 luni 
de la despărțirea de 

PETRU ISFAN 
bun soț, tată, bunic. Pa
rastasul — duminică 1 
iunie la Biserica Leșnic. 
Neștearsă rămâne aminti
rea Iui pentru cel care 

-1. au cunoscut. Dumnezeu 
săj odihnească. Familia.

(5553)

• Soția și copiii rea
mintesc celor care 
L_au cunoscut că se 
împlinesc șase luni 
de. Ia dispariția ful
gerătoare, la numai 44 
de ani, a celui eare 
a fost
CORNELIU LUNGU 
Comemorarea — sâm
bătă 31 mai 1997, ora 
11, la Cimitirul Be- 
jan. . (5575)

• Se împlinește un an 
la 1 iunie de când o 
moarte fulgerătoare l-a 
răpit dintre noi la numai 
23 ani. pe dragul nostru 
CONSTANTIN (CRTST1) 

TANASIE 
Amintirea sufletului său 
bun va rămâne veșnic în 
inimile noastre nemângâ. 
iatc. Comemorarea sâm. 
bătă, 31 mai, ora 11, la 
cimitirul Bejan. Lacrimi 
și flori pe mormântul tău. 
Dumnezeu să te odihnească 
în pace! Familia. (5582)

• Copiii cu jirofundâ 
durere anunță Împlinirea 
a 7 ani de Ia decesul 
scumpei mame

ZINA CATAN.!
Parastasul va avea loc 
sâmbătă, 31 mai 1997, ora 
10, Ia Biserica Popa Șapcă 
Hunedoara. (5084)
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