
S 6 februarie 1908 - s-a 
născut la Ploiești Geo Bogza, 
un maestru al reportajului 
literar. A debutat în anul 1928 
cu un volum de versuri, 
principala sa lucrare fiind 
"Cartea Oltului” (1945), o 
memorabilă descriere de locuri 
și fapte. Alte titluri din creația 
sa: "Tragedia poporului basc" 
(1937), “Pe urmele războiului
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PARLAMENTARI, SALARII, 
SFIDARE

După cum se știe, 
președintele Emil 
Constantinescu a refuzat să 

promulge actul normativ 
privind salarizarea parla
mentarilor și demnitarilor 
de stat, pe care l-a returnat 
Camerei Deputaților cu 
recomandări privind stabi
lirea unor salarii mai 
decente, mai aproape de 
criteriile stabilite pentru 
bugetari.

A fost un demers de bun 
simț politic, care chema la 
decență aleșii electoratului 
în stabilirea drepturilor 
salariale și avea menirea să 
demonstreze o solidaritate 
a celor care conduc trebu
rile țării cu marea masă a 
cetățenilor care se con
fruntă cu nenumărate greu

din Moldova" (1945), “Oameni 
și cărbuni în Valea Jiului” 
(1947), "Priveliști și senti
mente” (1972).

2 7 februarie 1478 - s-a
născut la Londra savantul 
umanist Thomas Morus (m. 
1535), unul dintre întemeietorii 

tăți în această tranziție ce 
pare a se fi împotmolit.

Spre surprinderea gene
rală, Comisia de Muncă și 
Ocrotire Socială a Camerei 
Deputaților a respins 
propunerile președintelui 
țării, menționând în moti
varea acestei atitudini 
faptul că parlamentarii și 
demnitarii de stat au răs
punderi în conducerea tre
burilor țării, care îi în
dreptățesc la salarii cores
punzătoare, mai mari decât 
cele stabilite prin grila 
pentru bugetari. Nu au lipsit 
nici ironiile, președintelui 
țării sugerându-i-se să nu- 
și ridice salariul dacă 
consideră că este prea 
mare.

socialismului utopic. în 1516 
publică celebra lucrare "Uto
pia”.

S 8 februarie 1907 - a 
izbucnit în nordul Moldovei, la 
Flămânzi, marea răscoală 
țărănească, care a cuprins apoi 
Muntenia și Oltenia.

în aceste condiții, actul 
normativ va fi dezbătut în 
Cameră și, dacă va fi votat 
în forma inițială, preșe
dintele nu mai poate refuza 
promulgarea.

Decizia comisiei parla
mentare de respingere a de
mersului prezidențial pune 
într-o lumină proastă între
gul legislativ, care apare în 
postura de a pune mai 
presus interesul material - 
personal decât grija față de 
ridicarea nivelului de viață a 
celor care le-au dat votul în 
alegerile din anul trecut. 
Este o adevărată sfidare ca 
acum, când populația 
privește cu teamă la criza 
guvernamentală, la înceti
nirea reformei, la explozia 
de prețuri, când frica de ziua

S 10 februarie 1890 - 
s-a născut Boris Pasternak, 
autor al celebrului roman 
"Doctor Jivago” și deținător 
al Premiului Nobeț pentru 
literatură în W58. în 1914 
apare primul său volum de 
versuri, poemele scrise 
având o puternică influență 
din lirica germană. în 30 mai 
1960 se stinge din viață 
lângă Moscova.

de mâine este mai mare ca 
oricând, parlamentarii să- 
și stabilească salarii mari, 
îngroșându-și pungile în 
timp ce alegătorilor li se 
repetă cu obstinație să 
strângă cureaua.

într-o situație de criză 
economică și politică, 
când întreaga țară o duce 
greu, parlamentarii și 
demnitarii de stat ar trebui 
să se mulțumească cu 
salarii decente. Acesta a 
fost în esență mesajul pre
ședintelui țării. Comisia 
parlamentară de specia
litate nu a fost de acord. 
Să sperăm că plenul 
Camerei Deputaților nu va 
cădea în aceeași greșeală.

Tiberiu iSTRATE

A treia Europa
Un grup de tineri 

universitari timișoreni, cei mai 
mulți sub treizeci de ani, con- 
stituiți în “grup de cercetare”, 
coordonați de scriitorii Cornel 
Ungureanu și Adriana Babeți,

investighează de câtva timp, 
cu rezultate întru totul nota
bile, problematica Europei 
Centrale. Recent, ei au reușit 
să-și publice o parte a cer
cetărilor în primul număr al 
unei noi reviste, A treia 
Europă. concepută la 
Timișoara, editată la lași, la 
“Polirom”, și apărută în cadrul 
programului cu același titlu al

t------------------------------------------------------------------------------------ »
j încă o categorie de
I „disponibilizări"
J Asistăm, vrând-nevrând, la 
I o serie de mutații de ordin 
| financiar - bancar, mai ales
■ după trecerea la converti- 
! bilitatea contului curent și după

■ emisiunea Titlurilor de stat, cu 
| o dobândă de 75 la sută pe an. 
| Potrivit aprecierilor specia- 
I liștilor, impactul noului regu- 
• lament valutar asupra 
I populației n-a fost de natură să 
| producă un șoc, în sensul că
■ depunătorii au încă încredere
■ în moneda națională. Acest 
I lucru a fost oarecum regizat și 
| de către Guvern, care pentru
■ a atrage numerarul existent la
■ populație a emis Titlurile de 
I stat, astfel făcându-se o 
| puternică concurență băncilor,
■ care și ele trebuie să ridice 
: dobânzile, precum și fondurilor 
I mutuale. Ca să nu se lase mai 
| prejos, iată că Banca Religiilor 
i acordă dobândă de 76 la sută 
! pe an la depunerile credin-

• cioșilor făcute pentru trei luni (1). 
I Important de știut ar fi în ce 
| va plasa statul banii obținuți pe 
j titluri pentru ca peste trei luni
• să returneze depunătorilor

Fundației Soros pentru o 
Societate Deschisă. Cu 
siguranță, atât finanțatorul 
cât și modul de abordare a 
problematicii sunt de natură 
a stârni la noi reacții 

adverse. Ele nu apar, cel 
puțin deocamdată, întrucât 
vajnicii noștri polemiști de 
sorginte național-comunistă 
nu citesc publicațiile de sub
stanță, cultura lor trăgându- 
și sevele din omniprezentele 
talk-show-uri televizate.

_______ Radu C/OBANU
(Continuare în pag. 8)

sumele promise. Or, va face ‘ 
alte și alte emisiuni de titluri, I 
dezvoltând astfel un fel de | 
Caritas. Rămâne să vedem i 
care va fi modalitatea de ! 

ieșire din situația prin care ■ 
statul începe să devină un | 
serios concurent al propriilor | 
bănci, deoarece privatizarea . 
acestora se tot prelungește. • 

în conjunctura actuală | 
devine tot mai grea viața | 
bișnițarilor, categorie de așa- ■ 
ziși liberi profesioniști care a ’ 
tot prosperat până acum. Prin | 
convertibilitatea contului | 
curent, aceștia își cam pierd > 
obiectul muncii, zecile și J 
sutele de bișnițari care I 
mișunau prin marile orașe | 
găsindu-și poate preocupări ■ 
numai în afara programului ' 
băncilor. I

Devenind o categorie de | 
“disponibilizați” destul de ■ 
numeroasă, vor invoca oare " 
și ei incidența ordonanțelor 9 I 
și 22? Oricum n-ar avea nici | 
o șansă, pentru că era i 
previzibilă dispariția acestei : 
“profesii". (N.T.) I
_______________________ I

FIECARE PICĂTURĂ DE SÂNGE DONAT 
REPREZINTĂ SALVAREA UNEI VIEȚI
Potrivit celor declarate de către 

dna doctor Victoria Tîmpeanu, 
directoarea Centrului de transfuzie 
sanguină Deva, numărul dona
torilor de sânge a scăzut cu 30 - 
40 la sută față de anii trecuți. Deși 
numărul donatorilor este tot mai 
mic în ultima perioadă, solicitările 
pentru sânge, care înseamnă viață, 
sunt în creștere, urmare a sporirii 
evenimentelor rutiere, precum și a 
altor accidente. în același timp, dna 
doctor ne-a mai precizat că a 

crescut complexitatea operațiilor 
din spital.

Având în vedere situația 
extremă creată de deficitul de 
sânge, conducerea Centrului de 
Transfuzii Deva face un apel către 
persoanele care sunt sănătoase și 
pot dona sânge să o facă la sediul 
centrelor de transfuzii sanguine cu 
gândul că fiecare picătură de 
sânge donat poate să reprezinte 
salvarea unei vieți.

Fotoreportaj de Eduard CHIROIU

“Noi alegem ca medic de familie pe 
doctorița noastră”

PUNCT FINAL ÎN DISPUTA VÂNĂTORILOR
Șl PESCARILOR

în drumul nostru spre 
dispensarul medical din comuna 
Lăpugiu de Jos ne-am oprit la 
Primărie și am stat de vorbă cu 
dl primar losif Pogan, losif 
Crișan, viceprimar, și dna Maria 
Câmpurean, secretar. Ne-am 
convins că și aici se cunoaște 
însemnătatea aplicării Legii 
asigurărilor sociale de sănătate, 
necesitatea ca până la 15 aprilie 
toți cetățenii din satele comunei 
să se înscrie pe listele 
pacienților. “Este de datoria 
primăriei să ajutăm și noi la 
aplicarea prevederilor Legii nr. 
145 din 1997 - ne spunea dl 
primar Pogan. Am și discutat că 
în deplasările noastre în satele 
comunei, în contactele ce le 
avem cu locuitorii comunei sau 
aici, la primărie, să amintim 

oamenilor că trebuie să se 
înscrie pe liste la dispensar, să 
le explicăm celor care nu știu 
despre ce este vorba, fiindcă, de 
ce să nu recunoaștem, sunt și 
asemenea cazuri.” 

MIBIfiUk 
W MMM

Când am plecat spre 
dispensar, s-a oferit să ne 
însoțească și dl losif Crișan. în 
sala de așteptare găsim 6 
persoane care își așteptau 
rândul să intre la consultații. 
Stăm de vorbă cu dr. Adriana 
Barbu și asistenta Silvia Jivan, 

ne interesăm îndeaproape 
despre modul în care decurge 
înscrierea pe liste. “După 
apariția Ordinului Ministerului 
Sănătății, ne-am deplasat în 
satele din comună - eu la 
Ohaba, dna asistentă Jivan, la 
Lăpugiu de Jos, iar moașa 
Silvia Cătă la Teiu pentru 
obișnuitele deplasări ce le 
avem planificate pe teren, dar 
și să folosim prilejul pentru a 
îndemna oamenii să citească 
în presă, să asculte la radio 
despre aplicarea prevederilor 
Legii asigurărilor sociale de 
sănătate și îndeosebi despre

Cristina CfNDA 
________ Sabin CERBU 

(Continuare in pag. 8)

între Asociația Indepen
dentă a Vânătorilor și Pesca
rilor Sportivi Hunedoara și 
Asociația Județeană a Vână
torilor și Pescarilor Sportivi 
Hunedoara-Deva, afiliată la 
AGVPS din România, există 
de mai multă vreme dispute 
aprige, acuzații reciproce, 
conflicte de interese. Ziarul 
"Cuvântul liber” le-a reflectat 
la timpul potrivit. Apoi s-a 
ajuns în instanță, AJVPS 
având câștig de cauză la 
Parchetul de pe lângă Curtea 
de Apel Brașov. Dar AIVPS 
Hunedoara nu s-a dat bătută. 
A introdus recurs la Curtea 
Supremă de Justiție.

Zilele trecute s-au 
prezentat la redacția noastră 
trei reprezentanți ai AIVPS 
Hunedoara. Ei ne-au lăsat 

câteva documente importante 
care atestă victoria lor finală și 
definitivă în lupta dintre cele 
două asociații și pe care ne- 
au rugat să le dăm publicității, 
pentru lămurirea exactă și 
legală a celor interesați.

O facem, cu conștiința că 
îi informăm pe cititorii noștri 
asupra unor stări de lucruri pe 
care trebuie să le știe, 
indiferent din ce domenii 
provin și despre ce activități 
este vorba.

Consemnăm în continuare 
textul Certificatului din 11 
ianuarie 1998, în Dosarul nr. 
E/2583/1997, certificat emis 
de către Curtea Supremă de 
Justiție.

“Se certifică de noi că prin 
decizia nr. 72 din 15 ianuarie 
1998, Curtea Supremă de 

Justiție - Secția Comercială - 
a pronunțat următoarea 
soluție în dosarul nr. E/2583/ 
1997:

A admis recursul de
clarat de pârâta “Asociația 
Independentă a Vânătorilor 
și Pescarilor Sportivi” Hune
doara împotriva deciziei 
civile nr. 51/Ap din 11 aprilie 
1997 a Curții de Apel 
Brașov, pe care o casează 
și, pe cale de consecință, a 
admis și apelul aceleiași 
părți în contra sentinței civile 
nr. 541/S din 1996 a Tribu
nalului Hunedoara, pe care 
a schimbat-o în sensul că a 
respins acțiunea introdusă 
de Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Alba lulia.

(Continuare în pag. 8)
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10.00 Schi fond: 30 km, masculin 
(înreg.) 12.05 Pasiuni (s/r) 13.00 
Avocatul poporului (r) 14.10 Cristal (s/ 
r) 15.00 Opera Mundi (r) 15.30 Memo
ria exilului românesc (r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară 17.35 
Casă de piatră (s, ep. 77) 18.00 Arhive 
românești. O istorie a Transilvaniei 
(VIII) 18.30 Studio olimpic (rez. I) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 147) 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială 21.15 Baywatch 
(s, ep. 135) 22.15 Fețele schimbării 
(talkshow) 23.45 Jurnalul de noapte

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 JO: 
Biatlon 15 km feminin; Sanie masculin 
manșa a 2-a, Snowboard Slalom uriaș 
feminin (înreg.) 15.10 Limbi străine. 
Engleza 15.35 Dennis Pericol (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.50 Cristal (s, ep. 
210) 17.40 Tribuna partidelor
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei- 
Rap! 19.40 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! Medicul de familie (I) 
20.10 Pasiuni (s, ep. 31) 22.00 
Nisipuri înșelătoare (co. SUA 1997)

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Cape Canaveral (s/r) 11.00 Când 
voi găsi dragostea? (s/r) 12.40 
Orășelul fantastic (s/r) 13.10 O 
iubire de neuitat (s, ep. 67) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 între prieteni 
(r) 15.20 Rățoiul Huey (d.a) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 17.00 
Country Club 18.00 Cafea cu par
fum de femeie (s) 19.00 Obser
vator 19.45 Tratat de pace (co. 
Canada ’93) 21.30 Știri 21.40 
Viitorul începe azi (s, ep. 22) 
22.30 Dragoste ucigașă (thriller 
SUA 1993)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.35 
Urmărire generală 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 11.00 Cocoon II (f/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Din viața 
polițiștilor americani 13.30 Casă de 
gheață (f, p.l/r) 14.45 Lumea filmului (r) 
15.15 Maria (s) 16.15 Marimar (s, ep. 41) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Vărul din străinătate (s) 
18.25 Știrile PRO TV 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Fluturii sunt liberi (dramă SUA 1972) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, 
ep. 36) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Audiență națională (talkshow)

6.30 La prima oră (mag.) 9.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 11.00 Celebri 
și bogați (s/r) 12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.25 Flash - știri 13.30 
Lexic (cs/r) 14.30 Rocky Bullwinckle 
(d.a) 15.00 Pretutindeni cu tine (s, ep. 
38) 16.00 Frecvența radio 74,5 (s) 
16.55 Flash - știri 17.00 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.30 Celebri și bogați 
(s, ep. 38) 18.30 Lexic (cs) 19.00 Fo
cus 19: știri 19.30 Meșterul casei (s, 
ep. 38) 20.00 Un alt început (s, ep. 8) 
21.00 Christine Cromwell (f.p. SUA 
1990, p. II) 23.00 Focus 23: știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor 
Moon (d.a./r) 9.00 TVR Cluj-N. 10.00 
Schi alpin Slalom super-uriaș feminin 
(înreg.) 12.05 Pasiuni (s/r) 14.10 Docu
mente filmografice 14.40 Patinaj artis
tic Proba de perechi (d) 16.40 Em. în 
limba maghiară 17.10 Sailor Moon (d.a) 
17.35 Casă de piatră (s) 18.30 Studio 
olimpic (rez. I) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 148) 19.55 Doar o vorbă... 20.00 
Jurnal, meteo, ed. specială, sport 21.15 
Efectul razelor gamma asupra crăițelor 
(dramă SUA ’72) 23.00 Studio olimpic 
(rez. II) 23.30 Jurnalul de noapte (do) 
23.45 Universul cunoașterii (do) 0.30 
Canary Wharf (s, ep. 104)

6.30 TVM. Telematinal 8.00 
Euronews 9.55 Scena politică (r)
10.30 Gala regilor - Placido Domingo 
și invitații săi 11.30 Gigi Sfârlează 
(d.a) 12.00 JO: Schi fond 5 km 
feminin (înreg.)13.10 Doar o vorbă... 
(r) 13.15 Față în față cu autorul (r)
15.10 Limbi străine. Franceză 15.35 
Omer (d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 
JO: Patinaj viteză 500 m feminin 
(înreg.) 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! (cs)
19.10 Dosarele istoriei 20.10 Pasiuni 
(s, ep. 32) 21.00 JO: Patinaj artistic 
Proba de perechi (înreg.) 22.00 
Teatru TV prezintă: ,,Pavilionul cu 
umbre” 23.30 Pelerinaje

6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 
7.00 Dimineața devreme 10.10 
Viitorul începe azi (s/r) 11.00 Tratat 
de pace (f/r) 12.40 Rățoiul Huey 
(d.a) 13.10 O iubire de neuitat (s, 
ep. 68) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Mileniul III (r) 15.20 Rățoiul Huey 
(d.a) 16.00 Onyx - culorile muzicii 
17.00 Jazz Onyx 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 O chestiune de onoare 
(f.a.SUA ’88) 21.30 Știri 21.40 
Legea lui Burke (s. p, ep. 22)
22.30 Milionarii de la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Fluturii sunt liberi (f/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Audiența națională (r) 14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s, ep. 42) 17.00 Știrile PRO TV 
17.15 Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Vărul 
din străinătate (s) 18.25 Știrile PRO TV 
18.30 Riști și câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Spitalul de urgență (s, ep. 22) 21.15 De 
partea legii (s, ep. 18) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 37) 22.45 Știrile 
PRO TV 23.15 Profesiunea mea cultura 
0.45 Nemuritorul (s, ep. 80)

6.30 La prima oră (mag.) 9.'00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 10.00 
Frecvența radio 74,5 (s/r) 11.00 Celebri 
și bogați (s/r) 12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/r) 14.00 
Xuxa (emisiune pentru copii) 14.30 
Rocky Bullwinckle (d.a) 15.00
Pretutindeni cu tine (s, ep. 39) 17.00 
Prietenul nostru Jake (s) 17.30 Celebri 
și bogați (s, ep. 39) 18.30 Lexic (cs) 
19.00 Focus 19: emisiune de știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 39) 20.00 
Contralovitura (s, ep. 8) 21.00 Chal
lenger (dramă SUA ’89) 23.00 Focus 
23: emisiune de știri 23.30 Stare de 
veghe (talkshow)
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6.00 România: ora 6 fix! 7.00 JO: 
Sanie feminin, Biatlon masculin (d, 
alternativ); Sărituri cu schiurile - 
trambulina de 90 m (înreg.) 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 Pasiuni 
(s/r) 13.00 Dosarele istoriei (do/r) 14.10 
Cristal (s/r) 15.00 Tradiții 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 Medicina pt. toți. Cardiopatia 
ischemică 18.30 Studio olimpic (rez. I) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 149) 19.55 
Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială, sport 21.45 Teatru TV 
prezintă: ,,lona” 22.45 Studio olimpic 
(rez. II) 23.15 Jurnalul de noapte

6.30 TVM. Telematinal 8.00 
Euronews 8.30 Canary Wharf (r) 
10.15 Teleenciclopedia (r) 11.05 JO: 
Schi artistic Moguls, finalele masculin 
și feminin 13.30 Portret în oglindă (r) 
14.00 Em. în limba maghiară 15.10 
Limbi străine. Germană 15.35 Dennis 
Pericol (d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 
Cristal (s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Handbal 
Preliminariile CE feminin: România - 
Belarus (d) 19.40 Dreptul la adevăr. 
Cronica cenzurii românești 20.10 
Pasiuni (s, ep. 33) 22.00 Fotbal Meci 
din etapa a 20-a a Campionatului 
Italiei (d) 23.30 Opera Mundi

6.00 România: ora 6 fix! 7.30 JO: Schi
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fond 10 km feminin (înreg.); Patinaj 
viteză 1500 m masculin (d); Snowboard 
(înreg.). 12.05 Pasiuni (s/r) 13.00 
Sensul tranziției (r) 14.10 Ferestre spre 
lume. Siria - drumuri de legendă 15.00 
Dialog. Actualitatea editorială 15.30 
Pompierii vă informează! 15.45 Lege și 
fărădelege 16.00 Conviețuiri 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră 
(s) 18.00 Timpul Europei (mag. politic) 
18.30 Studio olimpic (rez. I) 19.00 Sun
set Beach (s) 20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială 21.15 Dr. Quinn (s, ep. 12) 
22.15 Cu ochii'n 4 (anchetă) 23.00 Stu
dio olimpic (rez. II) 23.30 Jurnalul de 
no;,pte
6.00 România: ora 6 fix! 7.00 JO: 

Sanie dublu (d); Schi alpin Slalom su
per-uriaș masculin (înreg.) 10.30 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 Pasiuni 
(s/r) 13.30 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 
De la lume adunate... 15.30 Em. în 
limba germană 17.10 Subprodus în 
oglindă 17.30 Studio olimpic (rez I) 
18.00 Ora Warner: Batman, Looney 
Tunes (d.a); Treptat-Treptat (s) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 151) 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială 21.15 Șansa 
(dramă SUA ’95) 22.45 Reflecții rutiere 
23.00 Studio olimpic (rez. II) 23.30 
Jurnalul de noapte
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7.00 Bună dimineața...-de la Timișoara 
și București! 9.05 Feriți-vă de măgăruș! 
(cs. pt. copii) 10.05 Viata ca în viată (s) 
10.55 Viță veche (dramă SUA 1990) 
13.00 JO: Patinaj artistic Program liber 
ales, masculin (d) 15.45 Povești din 
copilărie (d.a.) 16.10 Scena politică 
(rez. I) 17.00 Povestiri paranormale (s): 
..Mesaje de dincolo” 18.00 Povestirile 
lui Donald Rățoiul (d.a) 18.30 Hollyoaks 
(s) 19.00 Teleenciclopedia 20.00 
Jurnal, meteo, săpt. sportivă 21.00 
Efecte secundare (s,ep. 12) 21.50 De 
la o glumă la alta... muzicală 23.00 Box 
Meci pentru titlul WBO la categ. 
semigrea: Mihai Leu (România) - 
Leonard Towsend (SUA) (d)

6.30 TVM. Telematinal 8.00 
Euronews 8.30 Canary Wharf (s/r) 
8.55 Universul cunoașterii (r) 9.55 
Medicina pentru toți (r) 10.25 Fețele 
schimbării (r) 11.30 Desene animate 
(r) 12.00 JO: Schi fond 10 Km 
masculin (înreg.) 13.30 Dreptul la 
adevăr (r) 14.00 JO: Patinaj artistic 
Programul scurt masculin (d) 15.30 
Dennis Pericol (d.a) 16.00 Micaela (s, 
ep. 127) 16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul de la ora 
5... (div.) 19.10 Față în față cu autorul: 
Ion Mircea 20.20 Pasiuni (s, ep. 34) 
21.00 în fața dvs. 22.00 Miezul (f. ro
mantic Polonia 1995) 23.30 Time Out 
2Țnag;șgorțiv^^^^

6.30 TVM. Telematinal 7.40 JO: 
Hochei SUA - Suedia (d) 10.25 
Cultura în lume (r) 11.30 JO: Hochei - 
Canada - C1 (d); Patinaj artistic Proba 
de dans, exerciții impuse (d) 15.15 
Limbi străine pentru copii. Engleză și 
italiană 15.40 Dennis Pericol (d.a) 
16.05 Pelerinaje (r) 16.30 JO: 
Combinată nordică Proba de sărituri 
(înreg.) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Pentru dvs., 
Doamnă! 19.55 Clepsidra cu imagini 
20.10 Pasiuni (s, ep. 35) 21.40 
Vânare de vânt (div.) 22.30 Lumea 
sportului 23.00 Berlin Alexanderplatz 
(s, ep. 13)

8.00 JO: Schi fond 15 km masculin 
(înreg.) 11.40 JO: Hochei Canada - 
Suedia (d) 14.15 Căderea vulturilor (s, 
ep. 2): ,,Prințesa engleză” 15.10 
Tradiții: ,,E vremea șezătorilor'1 15.35 
Dennis Pericol (d.a) 16.00 Micaela (s, 
ep. 122) 16.50 Cristal (s, ep. 212) 
17.35 Moment folcloric 17.45 Serata 
muzicală TV 19.45 Jurnal muzical 
20.00 Călătorie muzicală din Anzi 
până la Antarctica (do) 20.45 JO: 
Patinaj artistic Proba masculină 
(înreg.) 22.30 Foc în noapte (dramă 
SUA 1993) 24.00 Conviețuiri 0.30 
TVM Mesager

6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 
7.00 Dimineața devreme 10.10 
Legea lui Burke (s/r) 11.00 O 
chestiune de onoare (f/r) 12.40 
Rățoiul Huey (d.a) 13.10 O iubire 
de neuitat (s, ep. 69) 14.00 Știrile 
amiezii 15.20 Rățoiul Huey (d.a) 
16.00 Onyx - culorile muzicii 17.00 
Onyx Music - Muzica de vis 18.00 
Cafea cu parfum de femeie 
(s)19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Trei ași (f. p.SUA 
1991) 21.30 Știri 21.40 Doctor 
Bramwell (s, ep. 21) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 
7.00 Dimineața devreme 10.10 
Doctor Bramwell (s/r) 11.00 Trei 
ași (f/r) 12.40 Rățoiul Hușy (d.a) 
13.10 O iubire de neuitat (s, ep. 
70) 14.00 Știrile amiezii 14.20 Vise 
și oglinzi (s) 15.20 Rățoiul Huey 
(d.a) 16.00 Onyx - culorile muzicii 
18.00 Cafea cu parfum de femeie 
(s) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Agenția (thriller 
Canada ’81) 21.30 Știri 21.40 
Falsă identitate (s. Canada/Franța, 
ep. 1) 22.30 Milionarii de la miezul 
nopții

6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 7.00 
Dimineața devreme 10.10 Falsă 
identitate (s/r) 11.00 Agenția (f/r) 
12.40 Rățoiul Huey (d.a) 13.10 O 
iubire de neuitat (s, ep. 71) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Model Aca
demy (s) 14.50 Cartonașul galben 
(mag. sportiv) 16.30 Rățoiul Huey 
(d.a) 17.00 Onyx Music - pentru 
îndrăgostiți 18.00 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 
Ucenicia lui Duddy Kravitz (co. 
SUA ’74) 21.30 Știri 21.40 Puterea 
banilor (s, ep. 11) 22.30 Milionarii 
de la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r)10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Capcana timpului (s) 11.45 De partea 
legii (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Pasiunea mea, cultura (r) 14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s)17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Știi și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Trandafirul cățărător (co. SUA 
1991) 22.05 Știrile'PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep, 38) 22.45 Știrile PRO TV
23.15 Pro și contra cu O. Paler 0.15 
Nemuritorul (s, ep. 81)

6.30 La prima oră (mag.) 9.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 11.00 Celebri 
și bogați (s/r) 12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/r) 14.00 
Xuxa (show pentru copii) 14.30 Rocky 
Bullwinckle (d.a) 15.00 Pretutindeni cu 
tine (s, ep. 40) 16.00 Frecvența radio 
74,5 (s) 17.00 Prietenul nostru Jake (s)
17.30 Celebri și bogați (s, ep. 40) 18.30 
Lexic (cs) 19.00 Focus 19: știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 40) 20.00 
Atingerea îngerilor (s, ep. 9) 21.00 The 
Succesor (thriller SUA 1996) 23.00 
Focus 23: știri 23.30 Starea de veghe I 
(talkshow)
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6.45 JO: Hochei Rusia -Finlanda (d) 
9.15 Colț Alb (d.a) 9.40 Fetița cu pistrui 
(s) 10.05 Ala-Bala, Portocala! (em. pt. 
copii) 10.45 Biserica satului 11.00 Viața 
satului 12.30 Tezaur folcloric 13.00 Na
tional Geographic (do) 14.10 Atlas 
14.40 Video-Magazin. Studio olimpic 
(rez. I, ora 16.00) 18.00 Aladdin (d.a)
18.30 Hollyoaks (s, ep. 55) 18.550 
Robingo 19.40 Duminica sportivă 20.00 
Jurnal, meteo, 7 zile în România 20.55 
Tragerile LOTO 6-49 și Noroc 21.00 
Oameni de tinichea (co. SUA ’87) 22.55 
Studio olimpic (rez. II) 23.25 TVR Info
23.30 Pariul Trio - cursă hipică 
intrenațională 23.35 Portrete în 
acvaforte

6.45 JO: Patinaj viteză 1000 m 
bărbați; Bob 2 persoane; Biatlon 7,5 
km feminin (d, alternativ) 9.30 
Ferestre deschise 10.35 TVR lași 
11.00 JO: Sărituri cu schiurile 
trambulină 120 m (înreg.) 13.30 
Patinaj artistic Dansuri, program origi
nal (d) 15.10 Din albumul celor mai 
frumoase melodii populare 15.35 
Dennis Pericol (d.a) 16.00 Micaela (s) 
16.50 Cristal (s) 17.50 TVR Info 18.00 
Alo, tu alegi! 19.00 în plină acțiune (s)
19.45 Debut: Opera ,,Post-ficțiunea” 
20.00 Ultimul tren. Totul despre 
întreprinderile mici și mijlocii 21.00 
Fotbal Meci din campionatul italian: 
Juventus - Sampdoria (d, Torino) 
24.00 Jazz alive

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din 
străinătate (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Trandafirul cățărător (f/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Pro și contra cu Octavian 
Paler (r) 14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 
Maria (s) 16.15 Marimar (s, ep. 44) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și neliniștit (s) 
18.00 Vărul din străinătate (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Riști și câștigi! (cs) 
19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Melrose Place (s, ep. 62) 
21.15 Doctor în Alaska (s, ep. 60) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 39) 
22.45 Știrile PRO TV 23.00 întâlnire cu 
presa (talkshow) 0.00 Prima pagină

6.30 La prima oră (mag.) 9.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 10.00 
Frecvența radio 74,5 (s/r) 11.00 Celebri 
și bogați (s/r) 12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/r) 14.00 
Xuxa (show pentru copii) 14.30 Rocky 
Bullwinckle (d.a) 15.00 Pretutindeni cu 
tine (s, ep. 41) 16.00 Frecvența radio 
74,5 (s) 17.00 Prietenul nostru Jake (s)
17.30 Celebri și bogați (s, ep. 41) 18.30 
Lexic (cs) 19.00 Focus 19: emisiune de 
știri 19.30 Meșterul casei (s, ep. 41)1 
20.00 911: Apel de urgență! (cs) 21.00 
Cadillac Ranch (co. SUA 1996) 23.00 
Focus 23: emisiune de știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Beverly Hills (s/r) 11.45 Melrose Place (s/ 
r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 întâlnire cu 
presa (r) 14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 
Maria (s) 16.15 Marimar (s) 17.00 Știrile 
PRO 17.15 Am întâlnit și români fericiți 
17.35 Urmărire generală 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile PRO TV 
18.30 Riști și câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Dosarele X (s, ep. 100) 21.15 Hudson 
Hawk (co. SUA ’91) 23.15 Știrile PRO IV 
23.45 La limita imposibilului (s) 0.30 
Zona Crepusculară (s) 1.00 Aventuri în 
casa morții (s)

7.00 Știri/Revista presei 8.00 O 
iubire de neuitat (s/r) 8.45 Rățoiul 
Huey (s/r) 9.20 Ultimele 5 minute 
(s) 13.00 Viață sălbatică (do)
13.30 Model Academy (s) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Viața de la 
zero (s) 14.50 Poveștile prietenilor 
mei 15.30 Onyx By Request 16.30 
între prieteni (em. pt. tineri) 17.30 
Club Hawaii (s) 18.00 Tarzan, 
stăpânul junglei (s, ep. 19) 19.45 
Trenul morții (f.a.SUA ’93) 21.30 
Știri 21.40 A treia planetă de la 
Soare (s) 22.00 Arliss (s, ep. 16)
22.30 Beavis & Butthead (s) 23.00 
Un adevăr dureros (thriller SUA 
1994)

7.00 Știri 7.10 Tarzan, stăpânul 
junglei (s/r) 8.30 A treia planetă de 
la Soare (s/r) 9.00 Connan (d.a) 
9.30 O echipă fantastică (d.a) 
10.00 Animal Show (s) 11.10 
Controverse istorice (do) 11.40 
Spirit și credință 12.10 Vedeta în 
papuci 12.50 Caleidoscop 14.00 
Descoperiri (do) 14.45 O femeie - 
un bărbat și jumătate 15.10 Onyx 
Music - voci de legendă 16.20 
Viața de la zero (s) 16.50 Club 
Hawaii (s) 18.15 Mileniul III 19.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 O 
femeie puternică (dramă Canada 
1994) 21.30 Sparks (s, ep. 1, seria 
a ll-a) 22.00 Cape Canaveral (s, 
ep. 16) 22.50 Infern la Osaka (f.p. 
SUA ’85)

7.00 PRO TV Junior: Aventurile lui 
Teddy Ruxpin (d.a); Agenția pentru 
distrugerea extratereștrilor (d.a); Poveste 
magică 9.00 Superboy (s) 9."J0 TINTIN - 
Templul soarelui (f.da. Fr.'69) 11.00 PRO 
Motor 11.30 Secretele bucătăriei 12.00 
Punctul pe I (talkshow) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Pauly (s, ep. 3) 13.30 Baby 
Boom (s) 14.00 Generația PRO 16.00 
Hercule (s) 17.00 Xena - prințesa 
războinică (s) 17.45 PRO Fashion - mag. 
de modă 18.15 Fete de bani gata (s) 
18.45 Te uiți și câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 2000 K-2 (f. Anglia 1992) 22.00 
Millennium (s, ep. 22) 23.00 Știrile PRO 
TV 23.30 NYPD Blue (s, ep. 21) 0.15 
Familiile mele (dramă SUA 1993)

7.00 D.a. 8.00 G.l. Joe (d.a) 8.30 
Connan, aventurierul (d.a) 9.00 Lassie (s)
9.30 Super Abracadabra 11.00 Se 
întâmplă în Waikiki (s) 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Pauly (s) 13.30 Baby Boom (s) 14.00 
Urmează-mă (co. p. Anglia 1972) 15.30 
Chestiunea zilei 16.00 Lumea filmului
16.30 Efecte speciale (s) 17.15 Al 
șaptelea cer (s) 18.00 Beverly Hills (s)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 O viață ca în 
filme (thriller SUA 1992) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Susan (s, ep. 22) 22.50 
Știrile PRO TV 23.20 Casa de gheață (f. 
Anglia 1997., p. II) 1.15 Știrile PRO TV

8.30 La prima oră (mag.) 9.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 10.00 
Frecvența radio 74,5 (s/r) 11.00 Celebri 
și bogați (s/r) 12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/r) 14.00 
Xuxa (show pentru copii) 14.30 Rocky 
Bullwinckle (d.a) 15.00 Pretutindeni cu 
tine (s, ep. 42) 16.00 Frecvența radio 
74.5 (s) 16.55 Flash - știri 17.00 
Prietenul nostru Jake (s) 17.30 Celebri 
și bogați (s, ep. 42) 18.30 Lexic (cs) 
19.00 Focus 19: emisiune de știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 42) 20.00 Christy 
(s, ep. 9) 21.00 Red Meat (f.a.SUA 
1997) 23.00 Focus 23: emisiune de 
știri 23.30 Starea de veghe (talkshow)

7.00 Flash - știri 7.30 Lumea lui Eric 
(s) 8.00 Prieteni la cataramă (d.a) 9.00 
Nemuritorul (d.a) 9.30 Gașca lui Betty 
(s) 10.00 Inspectorul Gadget (d.a)
10.30 Dragonii zburători (d.a) 11.00 
Micul inginer (em. pt. copii) 11.30 
Campionul (s) 12.30 Aventurile lui 
Rocko (d.a) 13.00 Formidabilii (s) 13.30 
1999 (s) 14.30 în căutarea dreptății (s)
15.30 Em. sportivă 17.30 Universul 
cunoașterii (do) 18.30 Lumea lui Dave 
(s) 19.00 Focus19: știri 19.30 Incursiuni 
în imprevizibil (s) 20.00 Misterele din 
New Orleans (s) 21.00 A Family of 
Spies (f.a.SUA 1990) 23.00 Focus 23: 
știri 23.30 Nightlife (horror SUA ’91)

7.00 Flash - știri 7.30 Lumea lui Eric 
(s) 8.00 Un cuplu irezistibil (d.a) 9.00 
Mic dejun cu Dan Andronic 11.00 
Incursiuni în imprevizibil (s/r) 11.30 
Misterele din New Orleans (s/r) 12.30 
Marea aventură (do) 13.30 Răzbunarea 
Sfântului (f.a.Anglia 1968) 15.30 
Vedetele dragostei (s) 16.00 Față în 
față la Hollywood (s) 16.30 Din culisele 
modei (s) 17.00 Videofashion (s) 17.30 
Exploratorii (do) 18.30 O lume nebună 
(do) 19.00 Focus 19: emisiune de știri
19.30 Nimeni nu e perfect (s, ep. 9) 
20.00 Călătorii în lumi paralele (s) 
21.00 Vukovar (dramă Iugoslavia 1995) 
23.00 Focus 23: emisiune de știri 23.30 
Gardă de corp (s, ep. 5)
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Deficitul bugetului consolidat 
pentru 1998 este estimat 

la 3,6% din PIB

MAMUȚIREA HEMV&m

Cornel Tirhoacă, consilier al 
ministrului Finanțelor, a declarat 
că deficitul bugetului consolidat 
pentru anul 1998 este estimat la 
3,6% din PIB.

Bugetul consolidat cuprinde 
bugetul de stat, bugetul asigu
rărilor sociale și bugetele locale.

Tirhoacă a precizat că pro
iectul de buget pentru acest an 
se află la nivelul Ministerului 
Finanțelor în fază finală. "Este 
pentru prima dată când se în
cearcă trecerea de la un buget 
de subzistență la un buget de 
creștere", a spus consilierul. El 
a remarcat că această creștere 
nu se va face simțită pe deplin 
în 1998, din cauza situației eco
nomice actuale din România.

Licitație pentru cadourile 
familiei Ceaușescu

Muzeul de Istorie al României 
intenționează să scoată la licitație 
obiectele primite cadou de familia 
Ceaușescu, relatează cotidianul 
"International Herald Tribune".

Dictatorul Nicolae Ceaușes
cu și soția sa, Elena, care au 
condus țara timp de aproape trei 
decenii, au primit drept cadouri 
porțelanuri fine sau kitsch-uri, 
valize sau geamantane. "Majori
tatea acestor obiecte sunt 
kitsch-uri grosolane", afirmă 
Nicolae Petrescu, director ad
junct al Muzeului de Istorie din 
București, în timp ce inspec
tează camera în care au fost 
depozitate darurile primite de 
familia Ceaușescu de la partide 
comuniste și demnitari străini. 
"Dorește cineva să bea din ser
viciul de ceai oferit de Brejnev 
lui Ceaușescu ?", întreabă reto
ric Petrescu.

în timpul dictaturii, aceste 
obiecte erau expuse în vitrinele

[ PREȘEDINTELE KWASNIEWSKI FACE RECLAMĂ LA MOBILĂ 'j
| Comentatorii politici polo-
■ nezi au rămas consternați,
• după ce ziarele au reprodus un 
| afiș publicitar al unui fabricant
■ de mobilă, societatea Forte, în
* care apare portretul 
I președintelui Aleksander 
| Kwasniewski, relatează AFP.

Efigia unui Kwasniewski su- 
I râzător domină un grup de chi- 
| nezi, pe fondul emblemei so- 
. cietății și al unei inscripții în 
I chineză. Sloganul reclamei este 
k

Cornel Tirhoacă a subliniat 
că reducerea cheltuielilor în 
acest an va fi "severă". "Se va 
strânge cureaua pe seama chel
tuielilor administrației publice 
locale", a spus el. Consilierul a 
mai declarat că și în acest an 
cheltuielile bugetare în domeniul 
protecției sociale vor fi "sem
nificative". "în termeni absoluți, 
sumele alocate pentru protecție 
socială vor fi mai mari decât în 
1997", a precizat Tirhoacă. El a 
spus că recentele măriri sala- 
riale ale personalului bugetar 
"se înscriu în prevederile buge
tului pe 1998".

"Intențiile actuale ale Minis
terului Finanțelor sunt ca până 
la rectificarea bugetului să nu se 

muzeului, iar elevii vizitau acest 
loc pentru a afla despre popu
laritatea internațională a preșe
dintelui. După revoluția din de
cembrie 1989, când Ceaușescu 
a fost executat, muzeul a deza
fectat vitrinele și intenționează 
să scoată acum obiectele la 
licitație, din lipsă de bani și 
spațiu de depozitare.

"Toate aceste lucruri au ve
nit la noi încă de la început", 
adaugă Petrescu. El a făcut 
parte din delegația oficială a 
muzeului în perioada în care 
Ceaușescu a venit să-și viziteze 
cadourile, afirmă publicația cita
tă. "Majoritatea cadourilor primi
te din străinătate au fost selec
tate de dictator și de soția sa și 
păstrate în palatele lor", a adău
gat directorul. Petrescu nu știe 
însă nimic de soarta cadourilor 
de valoare, printre care se aflau 
și tapiserii franțuzești.

"International Herald Tri

"Președintele trebuie să fie mul
țumit".

Potrivit unui responsabil al 
biroului de presă al președinției 
poloneze, reclama a fost reali
zată cu acordul șefului statului și 
vrea să promoveze în acest fel 
societățile poloneze care por
nesc în cucerirea piețelor asia
tice. Kwasniewski a fost de a- 
cord să facă reclama "gratuit", a 
precizat acesta.

Presa din Polonia s-a grăbit 

mai umble la modificarea ac
tualelor taxe și impozite", a de
clarat consilierul ministrului Fi
nanțelor.

Tirhoacă a arătat că pon
derea veniturilor în PIB este mai 
mare decât în 1997. în bugetul 
pe 1998 nu sunt prevăzute even
tuale preluări la datoria publică 
ale pierderilor regiilor autonome.

în bugetul pentru acest an 
sunt prevăzute sume pentru 
sprijinirea întreprinderilor mici și 
mijlocii, a agriculturii, a expor
tului, prin Eximbank. Se do
rește, de asemenea, capitali
zarea acestei bănci, dar pentru 
acest lucru este nevoie de apa
riția unei legi, a spus Cornel 
Tirhoacă.

bune" afirma că Nicolae Ceau
șescu a fost unul dintre cei mai 
duri dictatori din Europa de Est, 
dar, întrucât se afla în relații 
destul de rezervate cu Uniunea 
Sovietică, statele occidentale au 
păstrat o atitudine relativ priete
noasă față de România. Acest 
fapt este demonstrat și de cado
urile primite din SUA: modele de 
farfurii zburătoare de la Admi
nistrația Națională Aeronautică 
și Spațială, cheia orașului New 
York sau o pălărie de cowboy 
din Texas.

Guvernul francez a fost și 
mai generos, comentează publi
cația americană. Ceaușescu a 
primit din partea autorităților 
franceze vaze de Sevres având 
pictate pe părțile laterale chipu
rile celor doi soți. Nici sovieticii 
nu au fost zgârciți. Serviciul de 
ceai în alb și roșu oferit de Leo
nid Brejnev numără aproximativ 
100 de piese.

să sublinieze că participarea | 
șefului statului într-o reclamă ■ 
comercială ar fi de neconceput • 
în țările occidentale. "îl sfătuim | 
pe Kwasniewski să-și schimbe , 
consilierii pentru a i se explica 1 
faptul că un președinte al Repu- I 
blicii are datoria de a promova l 
Imaginea țării și nu pe cea a * 
unei fabrici de mobilă", scrie I 
Adam Michnik, directorul celui | 
mai popular cotidian polonez, . 
"Gazeta Wyborcza". 1

y

După un scurt popas la 
Humulești pentru câteva 
"Amintiri din copilărie", am ținut 
valea Nemțișorului printr-o ma
re de brazi, pajiști și izvoare 
către mănăstirea Neamțului. 
Pentru a ajunge în curtea cen
trală a mănăstirii a trebuit să 
trecem pe lângă clădirile cele 
noi ale seminarului și tipogra
fiei, pe sub zidul chiliilor, și pe 
sub turnul-clopotniță care aici 
are o înălțime de 4 etaje.

Liniștea ireală ce ne încon
jura a fost tulburată doar de 
vocea șoptită a bătrânului că
lugăr care urma să fie gazda 
noastră pe parcursul vizitei. 
Pașii săi, neauziți, ne-au purtat 

să admirăm impresionați cea 
mai veche dintre mănăstirile 
Moldovei. Figura "fratelui" Ma- 
carie devenea luminoasă, iar 
ochii săi sclipeau ca două dia
mante atunci când ne explica

“DECIZIILE STATELOR UNITE NU 
SUNT AFECTATE DE EVENIMENTE

SPORTIVE"
întrebat fiind de ziariști 

dacă Washingtonul va ține 
cont de desfășurarea, în pe
rioada 7-22 februarie, a Jo
curilor Olimpice de la Na
gano, când va lua decizia 
finală în privința Irakului, 
purtătorul de cuvânt al pre
ședintelui SUA, Michael 
McCurry, a declarat că, după 
câte știe, "deciziile Statelor 
Uite nu sunt afectate de eve
nimentele sportive", trans
mite AFP.

Conform unui obicei mai 
vechi, în perioada în care se 
desfășoară o olimpiadă se 
instaurează o încetare a fo

înspre trecutul și prezentul 
schitului. Am aflat astfel că se 
presupune că mănăstirea a 
fost înființată de niște călugări 
veniți din părțile Dunării, dis
cipoli ai lui Nicodim, organi
zatorul vieții mănăstirești în 
Țara Românească. Primul do
cument scris se păstrează de 
pe vremea lui Alexandru cel 
Bun care a zidit prima biserică 
de piatră, apoi din timpul lui 
Ștefan cel Mare care a întărit 
privilegiile mănăstirii înzes- 
trând-o cu un clopot la 1485 și 
ridicând încă o biserică.

Spre deosebire de cele vi
zitate până acum, biserica im
presionează prin exteriorul 

impunător, cu fațete din cără
midă frumos decorate în ce
ramică cu smalț, colorată în 
galben și verde. Interiorul bise
ricii se diferențiază la rândul 
său prin elemente noi: prid

cului pe timp determinat, dar 
decizia americană privind un 
eventual atac militar contra 
Bagdadului ar urma să fie 
luată tocmai în perioada O- 
limpiadei de la Nagano.

De curând, președintele 
american a avut o convor
bire telefonică de 20 de mi
nute cu președintele rus, 
referitoare la criza irakiană. 
Bill Clinton a afirmat, în tim
pul acestei convorbiri, că 
"vremea diplomației a tre
cut" și că este nevoie, mai 
mult ca oricând, de unitate 
între membrii Consiliului de 
Securitate al ONU, făcând 

vorul - situat în fața intrării, sala 
mormintelor și... tonul general 
de simplitate. Aici se odihnesc 
pe vecie Micotă, pârcălab de 
Neamț, Calinic Miclescu, Ște
fan al ll-lea și Paisie 
Velicicovscki. Perioada exe
cutării picturii interioare nu se 
cunoaște decât cu aproxima
ție: o parte în timpul domniei lui 
Ștefan cel Mare și altă parte în 
timpul lui Petru Rareș sau 
chiar mai târziu.

în ansamblul ei, biserica 
mănăstirii reprezintă monu
mentul cel mai reprezentativ al 
epocii lui Ștefan cel Mare.

Fiind o mănăstire de călu
gări, am putut vizita doar bi
blioteca și colecția cu obiecte 
de valoare istorică. De la înce
putul sec. al XVIII-lea, biblio
teca cuprinde cărți de referință 
din domeniul gramaticii, geo
grafiei și începuturile literaturii 
moderne. Colecția păstrează 
doar o parte din sculpturile de 
lemn ferecate în argint care au 
constituit bogăția mănăstirii, 
dar și icoane de Grigorescu și 
chiar icoana Maicii Domnului 
dăruită lui Alexandru cel Bun 
de către loan al VI ll-lea, Paleo- 
logul, împăratul Bizanțului, la 
1424. Colecția mai păstrează 
tipografia veche, de lemn și 
altele, din fontă, folosite în 
tipografia veche a mănăstirii.

Am lăsat viața monahală 
să se scurgă tihnită și senină 
alături de marginea codrilor 
vechi și de poalele munților și 
ne-am continuat călătoria spre 
Mănăstirea SECU.

Ina JURCONE
.—, — 

aluzie la opoziția Moscovei 
față de eventualitatea unui 
atac militar contra Bag
dadului.

Tot luni, șeful Adminis
trației americane a mai avut 
și o întrevedere de 90 de 
minute cu principalii săi con
silieri de politică externă, 
ocazie cu care s-au analizat 
rezultatele misiunii secre
tarului american de stat, 
Madeleine Albright, în Golf. 
Luni, Albright își exprimase, 
la rândul ei, scepticismul în 
privința reușitei demersurilor 
diplomatice în rezolvarea 
crizei.

—

Forțele Luhii, aflată în dife
rite faze și semne zodiacale, 
influențează diversele regiuni 
și organe ale corpului uman 
astfel: în Berbec, organele zo
nei capului; în Taur, maxilarele 
și gâtul; în Gemeni umerii, bra
țele și mâinile; în Rac de la 
plămâni la vezica biliară; în 
Leu inima și circulația sân
gelui; în Fecioară organele 
digestive; în Balanță șoldurile 
și rinichii; în Scorpion organele 
sexuale; în Săgetător coap
sele; în Capricorn genunchii, 
oasele și pielea; în Vărsător 
gamba; în Pești laba piciorului.

Efectele principalelor in
fluențe ale Lunii, în trecerea ei 
lunară prin cele 12 semne zo
diace (constelații mai sus ară
tate), timp de 2-3 zile în fie
care, constatate din antichitate 
și care au rezistat ca adevăruri 
timp de milenii, s-ar putea re
zuma la următoarele:

Luna în faza de descreș
tere sau Lună nouă acționea
ză prin sporirea ritmului de

[anil sănătății (jfâ)f f

purificare și de dezintoxicare 
a organismului și de folosire 
a energiei. Măsurile preven
tive și curative luate în acest 
interval au efecte mult spo
rite. Vindecarea operațiilor și 
a rănilor este mai rapidă;

Luna în faza de creștere 
sau Luna plină sporește pute
rea de regenerare a organis
mului și de stocare a energiei. 
Absorbția vitaminelor și a săru

rilor minerale este mai ușoară 
și mai eficientă. Vindecarea 
operațiilor și a rănilor este însă 
mai dificilă;

Toate măsurile preventive 
și curative ce se iau pentru 
asigurarea sănătății sub sem
nul zodiacal prin care trece 
Luna timp de 2-3 zile, privind 
organul vizat, sunt mult mai 
eficiente. în schimb, tot ce in
fluențează negativ acele or

gane patronate de semnul zo
diacal prin care trece Luna, în 
aceste zile, are efecte mai ne
favorabile.

încrederea menținerii să
nătății prin forțe proprii: 
dezintoxicarea organismului 
și întărirea sistemului imu- 
nitar; optimism și sentimente 
de dragoste pentru oameni și 
natură; convingerea că tru
pul, spiritul și sufletul corn-

11 < 
pun o unitate inseparabilă în 
sine și cu tot ce ne în
conjoară și că multe boli 
apar datorită gândurilor 
noastre pesimiste care 
tulbură echilibrul între 
numeroasele elemente ale 
vieții.

Va fi meritul medicilor de a 
reține ceea ce este folositor din 
medicina antichității, care a 
rezistat probei aspre a timpului 
și care ar putea fi adaptată 
cunoștințelor medicale mo
derne.

Ing. Traian IACOB - 
Orăștie
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- Die căpitan Valeriu 
luhas, coordonați activi
tatea Biroului de combatere 
a criminalității economico- 
financiare a Poliției muni
cipiului Hunedoara. Ce a 
însemnat anul 1997 pentru 
lucrătorii din subordine?

- Anul 1997 a însemnat 
pentru ofițerii acestui birou o 
ofensivă împotriva fenome
nului infracțional, a protejării 
agenților economici și per
soanelor fizice. Pentru o 
imagine mai reală a activității 
noastre aș dori să vă spun că 
în competența noastră figu
rează cinci sectoare econo
mice cu 42 agenți economici 
cu capital majoritar de stat, 
1650 societăți private, 625 
asociații familiale și persoane 
fizice autorizate conform 
Decretului lege 54/1990, 
precum și cinci Ijnii de muncă. 
In cursul anului trecut au fost 
constatate 257 de infracțiuni 
cuprinzând aproape toate 
genurile de infracțiuni econo
mice. Au fost aplicate 173 de 
contravenții în valoare totală

de 71,5 milioane de lei. S-au 
confiscat bunuri materiale în 
valoare de 4,5 milioane lei, 
precum și numerar în sumă de 
13,2 milioane de lei, bijuterii 
etc.

- Ce infracțiuni mai 
aparte s-au depistat în 1997 
față de anul 1996?

- în primul rând aș vrea să

multiple cazuri complexe și 
totodată mai aparte. Vă rog 
să ne prezentați câteva mai 
semnificative.

- Un caz mai interesant l-a 
reprezentat cel privind pe 
Maria Slavu, lucrătoare în 
cadrul Primăriei Hunedoara, la 
Administrația piețelor care 
într-o perioadă scurtă de timp

Infracțiunile 
economico-financiare 

cresc de la an la an!
vă spun că asistăm în 1997 
față de anul precedent la_o 
creștere cu 28 de cazuri. în 
schimb, la infracțiunile de 
corupție s-a constatat o scă
dere a cazurilor de la 104 la 
64, în categoria acestora 
intrând darea de mită, traficul 
de influență și primirea de 
foloase necuvenite.

- Fără îndoială anul 1997 
a însemnat și o perioadă cu

mai '96 - ianuarie '97 și-a 
însușit din încasările efectuate 
pentru chirii spații comerciale 
și terenuri suma de 94,2 
milioane lei.

Semnificativ rămâne și 
cazul lui Călinescu Isidor, 
administrator la S.C. Sidoran 
Alimpex SRL Hunedoara care 
în perioada iunie-iulie '97 a 
emis trei file CEC fără

disponibil în cont în valoare 
de 168 milioane de lei. 
După emiterea filelor CEC, 
acesta s-a sustras urmăririi 
penale, în final fiind reținut 
de către Poliția din Oțelul 
Roșu. Având în vedere 
acest caz aș face un apel la 
agenții economici de a fi 
mai precauți la efectuarea 
de plăți ce vizează 
derularea unor afaceri 
comerciale, în sensul de a 
le verifica bonitatea.

- Ce gânduri aveți 
pentru 1998?

- Dorim să muncim mai 
bine și mai eficient pentru a 
stăvili fenomenul infrac
țiunilor economice, care ia 
amploare de la an la an. 
Sperăm într-o colaborare la 
fel de bună cu toate 
organele abilitate pentru a 
proteja oamenii cinstiți de 
acest gen de infracțiuni 
care se amplifică de la o zi 
la alta.

z
^NOUTĂȚI PRIVIND

ADMITEREA LA 
FÂCULTATEA DE INGINERIE

HUNEDOARA
Din discuția pe care am 

avut-o cu dl Simion Jitian, 
decanul Facultății de 
Inginerie Hunedoara, am re
ținut că în stabilirea rezul
tatelor finale ale concursului 
se va lua în considerare și 
media de la bacalaureat.

Media finală se va calcula 
cu o pondere de 40 la sută la 
prima probă, 40 la sută la a 
doua probă și 20 la sută 
media de la bacalaureat. 
Prima probă este matematică 
I (elemente de analiză mate
matică și algebră) iar proba a 
doua este la alegere mate
matică II (geometrie analitică

și trigonometrie) sau fizică.
în privința locurilor 

pentru anul universitar 
1998-1999 pentru spe
cializarea electromecanică 
s-au aprobat de senat două 
grupe în loc de una, iar la 
celelalte specializări nu
mărul de locuri a rămas 
același.

Deși s-au purtat mai 
multe discuții privind redu
cerea numărului de spe
cializări, până în prezent, la 
Facultatea de Inginerie din 
Hunedoara nu s-a pus o 
asemenea problemă.

CASA DE MODA
Acum câteva ziie un 

eveniment inedit a atras 
atenția lumii feminine din 
Hunedoara. Pe strada G. 
Enescu, ia parterul blocului 
11, s-a deschis Casa de 
modă “Luisa".

ideea de a înființa o casă 
de modă, prima de altfel din 
oraș, a aparținut doamnei 
Lenuța Vasiliu și s-a dorit a 
fi o șansă în plus pentru 
hunedorence în materie de 
îmbrăcăminte. Casa de

modă "Luisa” oferă o 
gamă interesantă de cos
tume pentru femei, taioa- 
re, rochii, compieuri, ro
chii de mireasă, 
cosmetice etc.

Dacă într-o primă fază 
casa de modă din Hune
doara oferă, în principal, 
produse numai pentru 
femei, în scurt timp se 
intenționează deschide
rea unui salon specializat 
și pentru bărbați.

Primarii la sfat
Astăzi, cu începere de la 

ora 10, la Cinciș, are loc prima 
ședință din acest an a prima
rilor din județul Hunedoara.

Problematica pusă în 
discuție, la Cinciș, se anunță

interesantă și se dorește a fi 
un schimb util de experiență 
în privința activității edilitar- 
gospodărești, a celei sociale 
și nu în ultimul rând a rolului 
primarului în viața urbei.

Noile tarife pentru 1
.xxxxt

taximetnști
Ședința Consiliului local 

al municipiului Hunedoara, 
din 29 ianuarie a.c., a adus 
o veste bună pentru 
taximetriști. Noua hotărâre 
a CL Hunedoara vizează o 
reducere cu 25 la sută a 
impozitului forfetar trimes
trial datorat de persoanele 
fizice autorizate potrivit 
Decretului Lege nr. 54/1990, 
precum și pentru colabo
ratorii societăților comer
ciale. Până in prezent,

această categorie de pres
tatori de servicii plătea o 
taxă forfetară de 400.000 
de lei pe trimestru. După 
aprobarea noii hotărâri, 
taximetriștii vor plăti 
pentru aceeași perioadă 
de timp - de trei luni - doar 
300.000 de lei.

Se vor ieftini taxiurile 
în Hunedoara după a- 
ceastă facilitate aprobată?

Viața demonstrează, 
totuși, contrariul!

AUTORIZAȚII DE 
CONSTRUIRE

Tot în cadrul aceleiași ședințe 
au mai fost emise șase autorizații 
de construire:

Karman Francisc - construire 
garaj și atelier auto, str. Tomis, nr. 
44; Parohia ortodoxă Sf. Nicolae 
- construire biserică ortodoxă și 
casă de carte, str. B.Șt. 
Delavrancea; S.C. Roland Diana 
SRL - transformare apartament în 
spațiu comercial, str. Cerbului, 

r —

10/5; Cursan loan - construire 
locuință cu spațiu comercial la 
parter, str. Parângului, nr. 15; 
Mogoșan Viorel - construire 
locuință cu spațiu comercial la 
parter, str. Cerbului, 10/5; S.C. 
Europlocat București - con
struire panouri pentru reclame, 
str. E. Mărgineanu, bdul Repu
blicii, Traian, Dacia și str. I. 
Creangă.

Expoziție de artă plastică
Sala Concordia a Casei 

de Cultură din municipiu va 
găzdui în a doua decadă a 
lunii februarie o expoziție de 
artă plastică ce cuprinde 
lucrări ale pictorilor 
hunedoreni participant! la 
tabăra de la Cinciș ce a avut

loc în această localitate în 
toamna anului trecut.

Manifestarea se anunță 
interesantă prin temele ce 
vor fi expuse și reprezintă un 
excelent prilej pentru 
afirmarea artiștilor din acest 
domeniu.

Prețuri... “fărâ TVA”
în această săptămână în Piața 

Obor din Hunedoara prețurile la 
câteva produse oscilau în jurul 
următoarelor valori pe kilogram: 
făină albă - 3000 lei; fasole - 5000 
lei; cartofi - 2500-3000 lei; morcovi 
- 2000 lei; usturoi - 18.000 lei; roșii 
-18.000 lei; ceapă - 6500 lei; mere 
-1500-3000 lei; ouă -1200 lei/buc; 
lapte - 3500 lei/litru; brânză de oaie 

25.000 lei/kg. Florile se vindeau

încă după vechiul preț: frezii - 
5000 lei/fir; cale - 4000 lei/frr iar 
garoafele între 3200-3500 lei/fir.

Vânzătorii de flori spun că nu 
au introdus noul TVA în prețul 
acestora, iar după aplicarea 
noului procent al taxei pe 
valoarea adăugată prețul de 
vânzare va crește cu 500-1000 
de lei/fir în cazurile cele mai 
fericite. J

Ansamblul folcloric “Flațegana” în Ungaria

Ansamblul folcloric 
“Hațegana” al Casei de 
Cultură din Hunedoara va 
participa în perioada 12-16 
martie a.c. la Festivalul

Internațional de Folclor din 
Szomhathely, Ungaria.

Invitația pentru festival 
a fost comunicată oficial la 
începutul acestei săptămâni.

“Noapte de Crăciun”
Este titlul unui spectacol 

cultural-artistic pe care 
Teatrul de Estradă din Deva 
îl prezintă în Hunedoara în 
această săptămână, joi și

vineri, la casa de Cultură din 
localitate cu începere de la 
orele 10 și 17. Prin tematica 
sa spectacolul se adresează în 
principal tineretului școlar.

NOUA PERMISE 
SUSPENDATE

în doar șapte zile 26 
Ianuarie -1 februarie, pe raza 
municipiului Hunedoara s-au 
ridicat în vederea suspendării 
nouă permise de conducere.

Din acest total, șapte s-au 
reținut pentru neacordare de 
prioritate la trecerile de 
pietoni, iar două pentru 
consum de alcool.

Surprinzător este faptul 
că din cel doi conducători 
auto aflați la volan - Tomescu 
Florin Adrian cu auto HD 03 
GEI șl Parnlca Mihael Con
stantin cu auto HD 02 HIV -, 
ultimul a fost reperat la ora 
6,30 dimineața.

I

CERTIFICATE DE
URBANISM

în ședința de avizare din 3 februarie a.c. au fost avizate 
și emise de primar următoarele certificate de urbanism:

Ungvari Imre, str. Avram lancu, 14/2 - construire 
locuință, str. Rovine; S.C. Aicom Europa SRL - construire 
chioșc comercial, P-ța Obor; Lupu Vasile - construcție casă 
de vacanță, localitatea Groș; Pătruț Vasile - transformare 
apartament în spațiu comercial, bdul Corvin, 4/14; Pătruț 
Vasile - transformare apartament în spațiu comercial, bdul 
Corvln, 8/2; Pascal Elena - construire anexă 
gospodărească, str. Lătureni; Wagner Dan - transformare 
apartament în spațiu comercial, Bdul Corvin, 3/14.

Slhellll Hai
Ihuiiredloaurail

Marți, 10 februarie a.c., 
pe agenda de ședințe a 
Consiliului local Hunedoara 
figurează la ordinea de zi un 
punct important nu numai 
pentru municipiu dar și 
pentru posesorii de mașini. 
Se va lua în dezbatere 
asocierea Consiliului local 
cu firma Shell pentru 
construirea unei stații de 
benzină pe raza Hunedoa
rei. Dacă proiectul de aso
ciere va trece de Consiliul 
local, din acest an locuitorii

zonei vor beneficia de 
servicii și produse la 
standarde europene și im
plicit de o benzină mai 
bună.

Câțiva dintre consilierii 
cu care am stat de vorbă 
exclud din start un vot 
nefavorabil la acest punct, 
care, de altfel, nu face 
altceva decât să deschidă 
și la Hunedoara calea spre 
o concurență reală, spre 
produse de o foarte bună 
calitate.

Pagină realizată de Corne! POENAR
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Filonul poeziei autenticeNICOLAE UȚICĂ

După cât am cunoștință, 
Nicolae Uțică se află la al treilea 
volum de versuri într-un interval 
de numai doi ani. în condițiile de 
azi, este impresionant, zic eu, 
fără să mă hazardez în a re
curge la explicații care, în mod 
firesc, trebuie să existe. Nu are 
relevanță în contextul acestor 
rânduri. Ceea ce ne interesează 
ca subiect de discuție este crea
ția și, poate, consecvența poe
tului aflat parcă într-un război cu 
sine și cu timpul, deoarece: 
"Zilnic / fiecare om / ajuns la 
maturitate / radiază în jurul său 
/ o cantitate de iubire / echi
valentă cu / porția de căldură 
sufletească / de care s-a bucu
rat în copilărie." // (Flash 31, p. 
43). Implicat într-un existențial 
cu ramificații imprevizibile, dar 
fără a face întru totul abstracție 
de (același) timp, Uțică pro

clamă ultimativ: "Istorie - / Cio
buri de oglindă spartă / lartă- 
mă! / Cât timp îți va trebui / să 
înțelegi că doar / Dumnezeu 
oficiază / căsătoria ta cu eter
nitatea." // (Cronos și istoria, p. 
23). Dar nu e drept să continuu 
analiza fără a mă opri puțin asu
pra unei laturi destul de impor-

Nicolae Utică: Memoria de rezervă
9

Editura Helicon, Timișoara
l ■ —a

tante - ca idee și cantitate, a 
liricii poetului. Este un "ceva" 
care îl refugiază în zona unui 
anume patetism alunecând, mă
car accidental, spre o aparentă 
desuetudine: "Vin ochii din 
vechime / cu lacrimi să ne-ntre- 
be / în lumi de țintirime / de ce- 
am zdrobit vertebre / de ce-am 
uitat clemența / de ce-am uitat 
de noi / de ce-am trădat absența 
/ țărânei din noroi." // (Ochii din 
vechime, p. 27). însă, acest 
teren, nesigur pentru poet, este 
repede abandonat și astfel lu
crurile reintră într-un normal al 
lor, un fel de frumusețe aspră, 
prozaică, însă mai apropiată de 
noi, chiar mai contaminantă, 
precum în versurile: "Când sea

ra își trimite / brancardierii la / 
primul ajutor prin / caznele 
vântului poștaș / trec înlănțuite 
părerile de rău / spre a participa 
la condamnarea în / regim de 
urgență a adevărului / milenii 
orbecăie fără lumina ochilor / 
orbul / se dovedește printr-o 
rugă / știută pe dinafară de toți."

// (Flash 61, p. 73). Să cădem 
de acord că fiecare citat ni-l 
apropie pe Nicolae Uțică; fie
care citat este o treaptă care ne 
urcă spre un ținut unde poetul, 
pe post de Demiurg, modelează 
lumea și o re-creează după și
nele său. Astfel receptarea exis
tențialului devine la el un feno
men complex conectat sau, mai 
bine-zis, absorbit de arderile 
sale interioare: "într-o seară / 
aflată sub pavilion eminescian / 
navigând la suprafața / apelor 
internaționale ale Thaliei / având 
la bord / Basarabia / travestită în 
"Frumoasa lumii" / Radă a por
tului românesc / pasageri / mari
nari erau / strânși la piept și / 
sărutați de / trădata noastră

soră al cărei / păr bălai se întin
de până la /1940........1812.......
în vremea când / Dumnezeu 
execută impecabilul marș trium
fal pe Pământ." // (Martor ocular, 
p. 15). lată o splendidă fișă 
istoriografică pe care Uțică o 
convertește într-un poem real
mente emoționant. De altfel, 
este locul și momentul să spun 
că el își probează cu acest nou 
volum maturitatea artistică și 
parcă se conturează o voce 
poetică distinctă, cel puțin în 
peisajul liricii hunedorene. Poe
tul a evoluat cu oarecare ac
cente de spectaculozitate spre 
individualitatea necesară ori
cărui artist cu pretenții. Afirmația 
poate părea ușor forțată, dar nu 
e. Să vedem: "Porțile de fier / / 
Ecouri amintiri / Dunărea / între 
ovalul bucuriilor și / amontele 
frontierei de sânge / veghează / 
barajul de acumulare al 
lacrimilor hidrocentralei." // 
(Permisia de vigilență, p. 22). 
Lăsând la o parte faptul că 
trebuie urmărită evoluția acestui 
talent indiscutabil care este 
Nicolae Uțică, pe care îl 
bănuiesc, cu plăcere, să nu-și fi 
epuizat filonul poeziei autentice. 
Personal, îl aștept cu interes...

Dumitru HURUBĂ

A mai plecat o carte de la mine: 
încă o pagină din cer s-a rupt.
Cuvinte aripi, dulci ruine, 
Plutind pe răul ne-ntrerupt.

Dar în adânc, sub lespezi translucide,
Sub luminos lințoliu în apus, 
Iscat din prundul stelelor livide, 
E unul, decât mine, mai presus...

Ah, viață tălmăcită în foneme 
Pietrificată lacrimă-n tumult!
Dumnezeiescul freamăt din poeme, 
Prin scrâșnetele zilei îl ascult.

La țărmul de cenușă înfloritoare 
Stă veacul, în talazuri încrustat.
Acolo, sub întrezărită zare,
E unul, decât mine, mai curat...

Un cer ca o gigantică lentilă 
Scrutată de arhaice lumini 
Răsare peste tâmpla mea umilă 
Să-mi îndulcească rănile de spini.

A mai plecat o carte de la mine. 
Coperțile în iarnă s-au închis 
Ca un mormânt ce-ascunde-n sine, 
Tot mai adâncă, taina unui vis.

loan EVU

a "Pentru lume poetul e cineva care face versuri, precum generalul 
e cineva în uniformă aurită care stă călare pe un cal frumos." 
a "Nu poți apropia două lucruri din lume care par depărtate celorlalți 
fără să nu țâșnească din atingerea lor albastra flacără a poeziei." 
ti "Scrie-ți cărțile așa, încât fiecare cititor să poată crede că le-ai 
scris pentru el."
s* "Poezia să îmbătrânească ?! De mii de ani cântă ciocârlia același 
cântec la răsăritul soarelui, și lumea nu se satură să-l asculte!"
a "Cea mai mare licență poetică ea te crede un poet chiar când ești." 
i "Poet înseamnă acel care creează. Ce n-a mai fost creat. Restul, 

scripcari!"
ti "Cel ce aude glasurile ce nu se aud și tălcuiește lucrurile ce nu 
se înțeleg, acela e poetul."
ti "Un gând sfânt în haina poeziei ecao icoană îmbrăcată cu argint."

Selecție de Hie LEAHU

I
II
I
I
I

POȘTA
REDACȚUEIII

Gavrll Nanu(?), Simeria. 
Treceți pe la redacție să discu-' 
tăm. De publicat nici nu poate fi

I 
I 
I ■ I 
I

| vorba. Nici măcar dvs. nu v-ar I 
I folosi. Dimpotrivă. ‘

Vaslle R., Lăpugiu. Nu. I 
| "Poșta redacției" nu e o rampă | 
■ de lansare pentru oricine însăi- ■ 
! lează două-trei rândulețe - a- j 
I ceasta, mai ales, din respect I
| pentru cititorii ziarului. j
I Laleaua Verde, loco, l-auzi! ■

Dar să lăsăm pseudonimul și să I 
| cităm din ...opera dvs.:"Am visat | 
■ că eram pasărea Phoenix/ și ■ 
J lătram la lună...". Ferească-ne ! 
I Dumnezeu! Măcar găsiți-vă alt I 
| pseudonim, mai potrivit creației. | 
■ Și mai vedeți de semnele de ■ 
• punctuație... 1
| C.R., Deva. Nu pariați, fiind- |
| că s-ar putea să vă publicăm și- | 
. atunci unde-o să locuiți dacă j
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CITIND DIN ESENIN $

• pierdeți apartamentul... '

D. VARViGEANU
K J

Desen de Dorina iTUL CRÂNG

/

z

Mă învăluie un tropot de cai... Ești 
prizonierul poeziei! - îmi strigă un mujic 
dintr-o sanie, în zgomot de zurgălăi... în 
a treia zi de Crăciun, al unui an... 
Serghei Esenin a scris cu sângele său 
pe-un petic de hârtie:

"La revedere prieten drag, adio...
Fără cuvinte...
Nu fi trist și nu-ncrunta sprânceana 
Nu e nou să mori în lumea asta
Dar nici să trăiești nu-i lucru mare..."
Și de câte ori privesc luna în 

splendoarea ei, îmi apare în imagine și- 
n gând poetul cu soarele-n păr recitând 
"Cântecul cățelei":

"Spre ziuă, sub căpița de secară,
Pe auriul snopilor plecați,
Cățeaua, în vifornița' de afară,
Fătase șapte cățeluși vărgați

Apoi când se-nturna șovăitoare 
Și singură înspre culcușul ei, 
Deasupra casei apăru pe zare 
în locul lunii unul din căței." 
Serghei! - ți-am împodobit un brad, 

cu cele mai frumoase cuvinte de sin
ceritate nemărginită...Sub ramurile lui 
am pus o călimară cu cerneală... Să-ți 
lași sângele să clocotească...

înainte de a Intra la "Ieslea lui 
Pepos" și a te găzdui la hotelul 
"Angleterre" - de unde ți-ai luat drumul 
spre"... un liman de tihnă și-mpăcare...“ 
vino să bem un vin... Să amânăm clipa... 
Și să cântăm la armonică și la ghitară... 
"O dragi mestecenii, gingași și subțiri! Și 
tu, pământ!... Și voi câmpii ca Marea...!"

N. PANAITESCU

A
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□ definiție
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descriptivă a inteligenței
Unii psihologi spun că inteli

gența reprezintă sinteza fericită 
a patru tipuri de aptitudini inte
lectuale: viteză a percepției, 
precizie în gândire, analiză criti
că și spirit de inventivitate. Alții 
însă cred că inteligența presu
pune mai degrabă un nivel su
perior de organizare și activare 
a funcțiilor cognitive, precum 
observația, înțelegerea, memo
ria, atenția și altele.

Au mai fost date și alte defi
niții și au mai fost exprimate și 
alte puncte de vedere, dar toate 
la un loc au evidențiat până 
acum doar componentele ope
raționale directe ale inteligenței, 
adică acele virtuți logico-mate- 

matice care îl ajută pe om să 
iasă cu ușurință dintr-o situație 
aparent insolubilă sau, cum 
spune Bergson, ,,să găsească 
cea mai bună soluție la o difi
cultate practică".

Există însă și o dimensiune 
etică a inteligenței, exprimată 
printr-o anume stare perpetuă 
de veghe a bunului simț, care 
girează și reglează comporta
mentele umane, aducându-le și 
menținându-le pe treapta cea 
mai de sus a demnității și onoa- 
rei civice. Căci, la drept vor
bind, nici o imagine din spectrul 
atât de larg al vieții noastre 
zilnice nu este mai încântătoare 
ca dovezile sale de echilibru și 

de măsură în orice faptă între
prinsă și în orice gând exprimat.

Omul inteligent, bunăoară, 
preferă să nu vorbească nicio
dată despre sine din convin
gerea intimă că meritul adevă
rat este cel care se ascunde și 
nu cel care se afișează. El își 
caută afirmarea prin efort dis
cret și sistematic și nu prin 
strigăt răspicat, înțelegând că 
recunoașterea trebuie să vină 
de la alții, că ea se va arăta cu 
siguranță, chiar dacă se va 
întâmpla să apară mai târziu. în 
anturajul și climatul său profe
sional el se recomandă ușor, 
căci poartă pe chip însemnele 
galante ale neliniștii și frămân

tării interioare, ale ambițiilor și 
dorințelor mereu neîmplinite. 
Laudele nu îl încântă, dimpo
trivă, el pune adesea la îndoială 
sinceritatea și buna lor credință, 
știind că rareori în asemenea 
gesturi există acord deplin între 
vorbă și gând. într-o conversație 
oarecare omul inteligent evită 
întotdeauna să spună interlo
cutorului său că nu are dreptate. 
Cu judecata și respectul celui 
care înțelege și admite diver
sitatea punctelor de vedere și 
sprijinindu-se numai pe adevăr, 
el știe să împingă demonstrația 
și argumentarea până la posi
bilitatea ultimă de rezistență a 
părerii adverse.

Curiozitatea omului inteli
gent este imensă și nestăpâ
nită, dar acesta nu se cațără 
niciodată pe garduri să vadă ce 
se întâmplă în curtea altuia. 
Mobilul și sensul ei rămân me
reu aceleași, anume nevoia de 
cunoaștere și lupta continuă cu 
ideile și cadrele stereotipe ale 
existenței imediate.

Dacă acceptă să primeas
că o răspundere oarecare, ati
tudinea și reacția omului inteli
gent sunt întotdeauna de reți
nere și de circumspecție, de 
seriozitate gravă și de anga
jament prudent, făcând mereu 
balanța între capacitățile sale și 
pretențiile domeniului de pre

ocupări. El nu se închipuie mai 
bun decât predecesorii și con
sideră că aprecierea muncii 
sale trebuie să vină exclusiv de 
la oamenii cu care lucrează. Iar 
în privința celor de după el, îi 
este cu totul indiferent dacă 
aceștia vor lăsa pe o margine 
de amintire semnele discrete 
ale vreunei aprecieri. Poate că 
din acest punct de vedere i se 
potrivesc pe de-a-ntregul cu
vintele pe care omul de stat 
roman Cato cel Bătrân i le-a 
spus unui prieten: ,.Prefer ca 
lumea să se întrebe de ce nu 
are Cato statuie la Roma decât 
de ce are".

Sabin SELAGEA



COMEMORĂRI

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând pământ în Lăpușnic. 
Tel. 283295 (40246)

• Vând un ha pădure, Hon- 
dol, mașină de cusut Singer. 
Deva tel. 212339 (24000)

• Vând apartament 3 camere, 
etaj I, Gojdu. Tel. 211198. (40986)

• Vând teren intravilan, even
tual parcelat, Geoagiu Băi. Tel. 
216590, după ora 20 (40955)

• Vând casă, zonă centrală, 
Orăștie,loc de casă 3300 mp. 
Tel. 241073 (40951)

• Vând casă mare cu depozit, 
gaz, apă, grădină. Tâmpa, tel. 
261626 (40970)

• Vând spațiu comercial 
ultracentral 172 mp în Deva. 
Informații la tel. 219320 sau 
092373178 (40972)

• Vând apartament 2 camere, 
str. Minerului, bl.79, ap.48, etaj 
1. Deva tel. 218697 (40971)

• Vând casă, grădină, garaj, 
preț negociabil. Fizeș, nr. 119 
(Băița). (40245)

• Vând apartament patru 
camere. Călan, str.Eminescu, 
bl.3, sc.3, et.1, ap.13 (40977)

• Vând apartament două 
camere,etaj 2, 47.000.000, 
multiple îmbunătățiri. Tel. 
229867 (40729)

• Vând apartament două 
camere, 50 milioane lei. Tel. 
217885 (40728)

• Ofertă unică! Apartament 
trei camere, etaj 3, 48.000.000. 
Tel. 211418 (40727)

• Vând urgent apartament 
două camere, Simeria. Tel. 
261631 (40734)

• Vând camion Saviem Mer
cedes 280 (sau talon). Tel. 
261365 (40191)

• Vând autocamion Saviem, 
carosat, capacitate 8 tone, 
negociabil. Tel. 242532, 
241364 (40979)

• Vând tractor cu plug și 
remorcă auto. Informații la fa
milia Streian, localitatea Rusca 
Montană, jud.Caraș Severin, 
tel.27 (40725)

• Vând Opel Rekord Cara
van, 2,3 Diesel, an fabricație 
1986, avariat, preț convenabil. 
Tel. 623873 (40984)

• Vând Dacia 1310, fără 
talon, caroserie avariată, pentru 
piese de schimb, motor cutie 
viteză (stare perfectă). Informații 
tel. 231311 (3678)

• Vând SRL import-export, 
fără activitate. Informații tel. 390 
Geoagiu Sat. (0493)

• Vând foarte convenabil, 
negociabil, circular 220 V/2,2 kW 
tel 651584 (0321)

• Vând convenabil mașini 
industriale de cusut și tricotat. 
Tel. 729808 (0428)

I ÎNCHIRIERI

• Cu adâncă durere anunțăm 
împlinirea unui an de la moartea 
unchiului nostru

• Caut de închiriat apar
tament, garsonieră, mobilate, 
ofer 250.000. Tel. 626724, joi, 
sâmbătă, luni (40968)

• închiriez spațiu comercial 
cu multiple funcționalități. Tel. 
214348 (40985)

OFERTE DE
SERVICII

k,

SECUI EMILIAN
Slujba de pomenire va avea 

loc în ziua de 8 februarie 1998, 
la Biserica Ortodoxă "Sf. Nicolae" 
Orăștie. Dumnezeu să-l odih
nească! Nepoții. (0495)

• Pios omagiu la împlinirea 
a șapte ani de la trecerea în 
neființă a celui care a fost

prof. SILVIU OLOS
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace! Familia (0320)

• Anunțăm cu durere tre
cerea în neființă a celui care a 
fost om de aleasă omenie

TUMELI RUDOLF

în vârstă de 84 ani. înmor
mântarea va avea loc sâm
bătă 7 februarie 1998,ora 13, 
de la Casa Mortuară Deva. 
Familiile Deoancă și Mol
dovan. (40981)

• Colectivul Laboratorului 
de analize medicale a Spita
lului Deva este profund îndu
rerat de dispariția prematură 
a celei ce a fost o minunată 
colegă

ADRIANA BODEA

• Dr. Ligia Bochișiu și 
dr.Gheorghe Mării sunt alături 
de Angelica și Mircea Bodea 
în marea nenorocire a pier
derii mamei și soției lor dragi

ADRIANA

<
z,‘

• Vând îmbrăcăminte se
cond hand, import Suedia, 
foarte convenabil. Tel. 
092721467 (40223)

• Vând societate comercială 
scutită de impozit pe profit 2 ani, 
preț negociabil. Tel. 730675 
(40249)

• Vând motocultor cu plug, 
freză și remorcă, Germania. 
Tel. 212463 (40722)

• Vând SRL fără activitate, 
comerț, industrie, import-export. 
Tel. 260283 (40975)

• Vând antenă parabolică 
Goldstar, completă, Ford Taunus. 
Deva tel. 225036 (40980)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace, 01/6376273, 092/ 
342628 (OP)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90.000 lei), 
video, satelit. 092/368868

Societate comercial 
româno-israeliană

Angajează in condiții avantajoase:
O contabil
O gestionar activitate producție
O cofetar
Condiții: domiciliul stabil în Deva, 

experiență în domeniu, minimum studii 
medii

O agcnți vânzări
3 supervizor vânzări (distribuție)
Condiții: vârsta maximum 35 de ani, 

minimum studii medii, persoană dinamică, 
organizator, perseverență.

Trimiteți curriculum vitae însoțit de foto pe 
adresa: Deva, str. Călugăreni, nr.14, până la data de 
9 februarie 1998. y

—

S.C.APRDTERRA SA Simeria
• Meditez engleză, germană, 

franceză, orice nivel. Tel. 
626382, 233420 (40716)

• Efectuez reparații pentru 
Oltcit, asigur calitate și profe
sionalism. Tel. 216135, 211649. 
(40977)

• S.C. CONF IMPEX FLO- 
RENȚA SRL Deva angajează 
muncitori pentru cusut haine 
de piele (croitori). Doritorii să 
se prezinte la atelierul din 
incinta SC Dacia Service SA 
Deva, zilnic între orele 10-14, 
până în data de 16.02.1998 
(exceptând sâmbăta și dumi
nica). Informații suplimentare 
la tel. 722634, fam. Mălai, 
623958, fam. Galu. (1354)

• Executăm instalații sanitare 
încălzire centrală, montări gre
sie, faianță. Tel. 092/725860 
(0431)

• Dr. Bercea Maria - medic 
specialist medicină generală 
pediatrie, împreună cu dr. 
Budău P. Gheorghe - medic 
specialist medicină generală 
adulți, fac înscrieri pentru medic 
de familie la sediul Crucii Roșii, 
lângâ Școala Generală din 
Gojdu. (40959)

• Familia Budac anunță 
împlinirea a 6 săptămâni de 
la decesul celui care a fost

dr. TĂNASE BUDAC

Comemorarea va avea loc 
sâmbătă, 7 februarie, ora 10 
la Biserica din str.Libertății 
Deva. (40982)’

z

• Numitul Tănase lliuță, cu 
domiciliul în Hunedoara, str. 
Batiz, nr.15, ap.29, este citat pe 
data de 10 februarie 1998, la 
Judecătoria Hunedoara, pentru 
divorț, dosar 191/97. (0430)

exprimându-și întreaga lor 
compasiune.

în orice ocazie, 
publicitate prin 

“Cuvântul 
liber”!

Informează că la Simeria s-a creat un depozit 
de îngrășăminte chimice al Fabricii de îngrășă
minte chimice din Tărgu Mureș, cu îngrășăminte 
complexe și azotat de amoniu.

Se vor face livrări atât cu ridicata cât și cu 
amănuntul, cu plata în lei și cu cupoane.

Informații și programări pentru livrare la tele
foanele: 054/260424, 260966.

—

fldiNȚIILE DE PflBUCIWI
uCUVÂNTUL LIBER*

Pentru a economisi timp și bani puteți publica 
anunțuri de mică și mare publicitate în ziarul 
nostru, apelând ia agențiile publicitare din:

* DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din str. 1r
Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului 
Județean); - ia chioșcul din CENTRUL MUNI
CIPIULUI, lângă magazinul “Comtim“; - la 
chioșcul din CARTIERUL MICRO 15 (stația de 
autobuz “Orizont');

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia 
(tei. 716926);

* BRAD, strada Republicii (tel. 
650968), la sediul S.C.”MERCUR“;

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă maga
zinul “Palia";

* HAȚEG, pe str.Progresului, nr.1 (în 
spațiul secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promp
titudine a tuturor anunțurilor de mică și mare 
publicitate.

DIRECȚIA GENERALĂ DE MUNCĂ 
Șl PROIECȚIE SOCIALĂ A 
JUDEȚULUII HUNEDOARA»

organizează un concurs in data de 27.02.1998, 
ora 9,00, pentru ocuparea următoarelor 

posturi vacante:
® 2 analiști programatori. Condiții de ocupare: 

studii superioare și o vechime în specialitate de 3 
ani;

® 1 inspector de specialitate I pentru funcția de 
șef birou Camera de Muncă. Condiții de ocupare: 
studii superioare și o vechime în muncă 12 ani, din 

I care 4 ani in activitate de personal;
® 1 inspector salarizare IA. Condiții de ocupare: 

I studii medii și o vechime în muncă de 10 ani, din 
care în specialitate de 2 ani;

® 1 contabil IA. Condiții de ocupare: studii medii 
și o vechime în muncă de 10 ani, din care în 
specialitate de 4 ani;

® 1 referent. Condiții de ocupare: studii medii;
® 1 dactilograf I. Condiții de ocupare: vechime 

în specialitate 5 ani;
® 1 conducător auto: categoriile B și C.

Inspecția pentni prevenirea incendiilor 
avertizează

Inspecția pentru prevenirea incendiilor din cadrul Grupului de 
Pompieri" lancu de Hunedoara" a realizat în luna ianuarie a.c. 87 acțiuni 
de control și îndrumare. Au fost depistate 850 nereguli la normele de p.s.i. 
S-a constatat apoi că nu peste tot conducătorii de instituții și utilizatorii 
urmăresc aplicarea în practică a măsurilor ce rezultă din Ordonanța 
Guvernuluinr.60din28august 1997,devenită Legeanr.212/16.12.1997.

De asemenea, au fost situații în care nu s-a urmărit cu atenție 
îndeplinirea măsurilor stabilite în procesele verbale de control din anii 
anteriori sau din documentele de avizare și autorizare.

Pentru astfel de nereguli în luna ianuarie au fost aplicate 33 de 
sancțiuni contravenționale în valoare totală de 183.900.000 lei, precum și 
un număr important de avertismente.

Din statistica din perioadele anterioare rezultă că cele mai frecvente 
cauze ale incendiilor sunt:

© folosirea sistemelor de încălzire improvizate, cu defecțiuni și 
nesupravegheate;

© suprasolicitarea instalațiilor electrice sau folosirea acestora cu 
defecțiuni și improvizații;

© imprudența fumătorilor și a greșelilor în mânuirea focului deschis 
de către oamenii în vârstă sau cu handicap;

nerespectarea normelor de prevenire în realizarea lucrărilor de

ȘTIAI CA ?
OȘI’C-â =* EȘTI TÂNĂR, DINAMIC

* Al STUDII MEDII SAU SUPERIOARE 
* Al APTITUDINI ÎN "PUBLIC RELATIONS"

dorește ca TU i u
>
■

O

' V f I ■sa fu

© 
sudură;

©
©

nerespectarea normelor de p.s.i. în procesele tehnologice; 
folosirea focului deschis în apropierea substanțelor 

combustibile lichide sau gazoase/ VA/.)

REPREZENTANTUL El ZONAL
Nu ezita și trimite acum un CURRICULUM VITAE 

la fax: 064-197968 sau la adresa str. Barițiu 24, 3400 Cluj-Napoca
Informații suplimentare la tel.: 064-190383*

VEI FI MÂNDRU SĂ FII UNUL DE AL NOSTRU I



COMPANIA DE DISTRIBUȚIES.C. APROTERRA S JI. Simeria
Importator unic în partea de Vest a țării 

pentru anvelope MATADOR, asigură în perma
nență întreaga gamă de anvelope pentru autotu
risme și autocamioane, la cele mai mici prețuri 
practicate pentru anvelopele din import.

Se acordă termen de garanție 2 ani și termen 
de utilizare 5 ani.

I Re lății la tel.: 0.54/260424, 260966.________ J

/ ~
S.C. Siderurgica S.A. 

Hunedoara
□ MAJOREAZĂ PREȚURILE PRODUSE
LOR SALE începând cu -> 01 martie 1998
□ Conform Legii 21/1996 art. 4
□ • Indicele maxim de creștere este 10% față 
de prețurile practicate din data de 01.12.1997. 
Indicele global de creștere rezultat se aplică la 
prețul de vânzare determinat conform D. 232/ 
82 și al Baremului MET 2/81.
□ Anexa cu indicii de creștere a princi
palelor produse se pune la dispoziția tuturor 
'•eneficiarilor prin intermediul Serviciului 
Desfacere - Biroul Facturări.

Tel. (054) - 716121, 716131,716521,712783, int. 
,1247, 1806.
V_____________________________________ >

=----------- -------------"----------------------=-
Consiliul Local Deva 
Biroul Administrarea 

Domeniului Public și Privat

Organizează licitație publică în data de 26 II 
1998. ora 9,00, la sediul Primăriei Deva - Sala de 
ședințe, în vederea închirierii de spații pentru 
realizarea obiectivelor prevăzute în documenta
țiile de urbanism, aprobate în condițiile Legii nr. 
50/1991, art. 10-15, după cum urmează:

1.încheierea prin licitație publică a spațiului 
situat în Cristur nr. 14 (fosta Baie comunală) în 
suprafață de 44,80 mp TANC = 22.000 lei/mp/an

Durata închirierii = 5 ani
Profilul - Punct Farmaceutic
închirierea acestui spațiu a fost aprobată de 

către Consiliul Local al municipiului Deva prin 
\ Hotărârea nr. 65/15. VII.1997

Regia Autonomă 
de Gospodărie Comunală 

și Locativă Brad
cu sediul în municipiul Brad, str. Vânătorilor, 

nr. 49, jud. Hunedoara, organizează:
CONCURS^)

pentru ocuparea postului de dispecer în 
cadrul secției apă, canal, termoficare.

Concursul va avea loc în data de 18 
februarie 1998, ora 9.00, la sediul unității.

Condiții: studii tehnice superioare și 
vechime minimum 3 ani în funcții tehnice.

Informații suplimentare la biroul personal 
din cadrul unității, telefoane 651843 și 650932.

' ' */ O Gresie import 33x33 = 
^rJCTp 72.000 lei/mp

O Faianță import 20x25 = 
72.000 lei/mp

O Adezivi gresie și faianță = 52.000 
lei/25kg
OAracet universal import = 12.000 
lei/kg
OPIasă rabitz = 14.000 lei
O Plasă gard, sârmă ghimpată, cuie, 
cherestea, vopsele lavabile, cărămizi 
sticlă, ciment alb și multe alte materiale 
de construcții, la prețuri ce sfidează 
orice concurență. Prețurile includ TVA.

SC Class Proiect SRL Deva, 
str. Eminescu, nr. 48 - fostul IPL 

Deva. Tel. 232715

,ZS.C. METALICA (VESA) DEVĂ)
D.N. 7 (lângă Fabrica de mătase) | 

! ANGAJEAZĂ cu probă de lucru j
, E> 2 lăcătuși confecții metalice. |
< [*> 2 sudori. >

SOCIETATEA COMERCIALĂ AGROCOM SA
cu sediul în Hațeg

organizează licitație publică deschisă cu strigare conform Legii nr. 58/1991, 
cu modificările și completările ulterioare, pentru vânzarea următoarelor 

active:

ADEPT
unic distribuitor pe județul Hunedoara al 
produselor :

HOLLAND, UNIREA, FINETTI, 
PELLITO, ULKER, FALA 

Angajează:
- Agențî de vânzări 

Condiții:r

- minimum studii medii
- vârsta maximă 35 de ani
- carnet de conducere categ. B
- autoturism propriu (constituie un avantaj)
Persoanele interesate sunt rugate să depună 

un C.V. la sediul societății situate în Deva, str. 22 
Decembrie nr. 182, până la data de 15/02/1998.

Informații suplimentare la tel. 054/221059,054/ 
233278.

/ \
Managerul SC Suinprod SA Orăștie

cu sediul în Orăștie, str. Luncii, nr. 1
Convoacă:

Adunarea Generală a Acționarilor în data de 
12.02.1998, ora 10,00, la Sala ASTRA din Orăștie.

în cazul în care prima adunare nu se poate ține, 
conform prevederilor legale, a doua adunare se va ține a 
doua zi la aceeași oră și în același loc.

Informații suplimentare la tel. 241640. y
Managerul SC Combor SA 
________Orăștie________  

cu sediul in str. Luncii, nr. 3
Convoacă:

Adunarea Generală a Acționarilor în (lata de 
Îl.02.1998, ora 12,00, la Sala ASTRA din Orăștie.

In cazul în care prima adunare nu se poate ține, 
conform prevederilor legale, a doua adunare se va 
ține a doua zi la aceeași oră și în același loc.

Informații suplimentare la telelon 2423.50.
................................. ............................. —

MQDEX’ CEL MAI MARE DISTRIBUITOR 
DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT 

DINȚARĂ

Vă oferă

> ÎMBRĂCĂMINTE SORTATĂ - pe 
sezon de calitate excepțională
* ambalat în saci de 25 kg cu 
conținut mixt
* prețuri de introducere pe piață

> ÎMBRĂCĂMINTE NESORTATĂ - 
din colectare originală

Pentru, clienții noștri fideli 
acordăm reduceri până la 12%

Informații: 064 - 193493
018 - 623482

Orar depozit: Zilnic 08-20 
Sâmbătă 8-16

Denumirea activului Obiectul de activitate Adresa activului Prețul de pornire 
- Fermă zootehnică - creșterea animalelor Rîu - Alb 600.000.000

- cult, vegetală

La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul, suportat de către cumpărător.
Licitația va avea loc pe data de 27.02.1998, ora 10, la sediul societății.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de a doua ședință 

a licitației pe data de 10.03.1998.
Dosarele de prezentare a activelor pot Fi procurate, contra cost, zilnic de 

la sediul societății comerciale, între orele 7-1.5.
Alte relații privind activele ce urmează a li vândute la.telelon 770403 sau 

777160 - ing. Badea Puiu-Adrian.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul societății, până 

în ziua licitației, ora 9, documentele prevăzute de legislația în vigoare.
Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau în contul nr. 

40270100, deschis la BASA Hațeg, taxa de participare de 1.000.000,00 lei și 
vor face dovada consemnării la dispoziția societății comerciale vânzătoare a 
garanției de 3% din prețul de pornire a licitației.

Valoarea terenului aferent activului nu este inclusă, urmând ca acesta să lie 
vândut cumpărătorului activului conform prevederilor în vigoare.

— ------------- — ——-
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A treia
(Urmare din pag. 1)

In sobra eleganță a 
prezentării ei grafice, A treia 
Europă este o revistă se
mestrială, format carte, de o 
mare densitate, cuprinzând 
un larg evantai de genuri, de 
la studiul academic până la 
interviu, eseu și beletristică, 
iar nume de mare prestigiu 
din țară și din aria investigată 
îi conferă o pondere exem
plară. Fiecare pagină se 
constituie într-o pledoarie 
pentru adevărul că nu gâl
ceava publicistică suburbană, 
nu hârâiala din jurul ciola
nului, ci doar dezbaterea de 
idei poate genera idei eficien
te social, politic, cultural. 
Publicația se dovedește apoi 
exemplară prin contrast cu 
mentalitatea noastră geronto- 
cratică, demonstrând înaltele 
cote valorice pe care le poate 
atinge o întreprindere atunci 
când este încredințată unor 
oameni tineri, cu studii se
rioase, făcute după 1989, 
deci scăpate de sub influența 
nefastă a învățământului 
ceaușist. Primele generații cu 
studiile desăvârșite în liber
tate încep să-și dea roadele, 
în amplul și variatul lor

“Noi alegem ca medic de familie pe doctorița noastră”
(Urmare din pag. 1) 

importanța înscrierii pe liste a 
pacienților" - ne-a declarat dna 
dr. Barbu. Ni se explică cum se 
procedează la înscriere, 
problemele cu care se confruntă. 
Și aici, natalitatea e în scădere 
alarmantă. Cu o excepție: la 
Lăpugiu de Sus este o grădiniță 
cu 27 de copii, iar 93 de copii 
frecventează școala unde 
funcționează 3 clase de elevi, 
ceea ce e mult față de Lăpugiu 
de Jos cu doar 5 copii în clasele 
l-IV!

La data vizitei noastre, din 
cei aproape 1800 de locuitori, 
lista pacienților depășea 120 de 
înscrieri, dar numărul înscrișilor 
putea fi mai mare. Cetățenii au 
venit să se înscrie pe lista 
pacienților, dar 29 nu aveau 
trecut în buletinele de identitate 
codul numeric personal. Ajutorul 
pentru ieșirea din impas a venit 
din partea șefului postului de 
poliție din Comună, plutonierul 
major Dumitru Prigoreanu, care

VINERI 
6 FEBRUARIE 

_ Jr/RiOI
6.00 România: ora 6 fix! 8.30 

Sailor Moon (d.a/r) 9.00 TVR 
C!uj-N. 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Pasiuni (s/r) 
13.00 Conviețuiri 13.30 
Sănătate, că-i mal bună decât 
toatei (r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 
De la lume adunate... 15.30 Em. 
în limba germană 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.00 Ora Warner: 
Batman, Looney Tunes (d.a); 
Treptat-Treptat (s) 19.00 Sunset 
Beach (s) 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială, sport 21.15 Stark 
(f. p. SUA 1986) 23.05 Jurnalul 
de noapte 23.20 Planeta Cinema 
0.10 Despărțire la Las Vegas 
(dramă SUA ’95) 2.00 Jocurile 
Olimpice de Iarnă, Nagano ‘98

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 8.30

Europa
demers, tinerii cercetători de 
la A treia Europă au început 
de fapt o luptă intelectuală 
organizată împotriva mentali
tăților retardate care grevează 
conceptul de Europă 
Centrală. “Ne-am propus - 
spun ei - să redescoperim “ 
cea de a treia Europă", pusă 
în umbră de superstiții poli
tice. culturale, literare, ocul- 
tată de fanaticii naționa- 
lismelor de pretutindeni. E 
greu să descoperi realitățile 
adevărate, reale, profunde 
care s-au creat în spațiul 
Europei Centrale în ultimele 
două secole: dar si mai greu 
este să studiezi aceste relații 
din unghiul de vedere al unui 
spațiu deseori considerat 
unilateral - spațiul Banatului, 
al Transilvaniei, al României 
(...) Deci nu numai studiu pur 
si simplu, ci o încercare de a 
interveni în agitata lume de 
azi cu o propunere de Model: 
o încercare de a defini și de a 
fixa un sir de repere".

Problematica "Mitteleu- 
ropei" este vastă și complexă, 
iar revista A treia Europă o 
abordează din varii unghiuri, 
fără a-i ocoli nici subiectele

a preluat buletinele și le-a dus la 
Deva pentru înscrierea codului 
numeric personal. “Ne-a fost de 
mare ajutor inițiativa șefului de 
post - a subliniat dna doctor. Un 
bilet de transport până la Deva 
dus-întors costă mai mult de 
16.000 lei. în satele noastre sunt 
mulți oameni săraci, fără venituri, 
îndeosebi la Lăpugiu de Sus, 
pentru care o problemă va fi și 
achitarea contribuțiilor bănești ce 
trebuie să le suporte conform 
legii asigurărilor. Noi salutăm 
inițiativa șefului de post care îi 
ajută în acest fel și pe cetățeni și 
pe noi, cadrele medicale.’’

Ne-am notat și câțiva dintre 
cei ce s-au înscris printre primii 
pe liste la dispensar: loan Crișan 
din Lăpugiu de Jos s-a înscris pe 
lista pacienților împreună cu soția 
sa Silvia și soacra Elena Ancuța, 
tot cu câte 3 persoane s-a înscris 
și familia Doru Dănilă din Teiu și 
cu 6 persoane familia Buble loan 
Nicolae din satul Ohaba. în

Canary Wharf (s/r) 8.55 Dr. Quinn 
(s/r) 9.55 în flagrant (r) 10.25 
Cultura în lume (r) 10.55 
Ecoturism (r) 11.30 D.a. 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Timpul 
Europei (r) 14.30 TVR CluJ- 
Napoca 15.10 Limbi străine 
pentru copil. Engleză și italiană 
15.35 Omer (d.a) 16.00 Mlcaela 
(s) 16.50 Cristal (s, ep. 207) 17.40 
Tribuna partidelor parlamentare 
19.55 Clepsidra în imagini 20.10 
Pasiuni (s, ep. 30) 21.50 Vănare 
de vânt (dlv.) 22.30 Lumea 
sportului 23.00 Berlin 
Alexanderplatz (s, ep. 12) 0.00 
Varietăți internaționale

ANTENA!
6.30 Onyx - culorile muzicii

7.30 Dragoste cu năbădăl (s) 
8.00 Sfântul (s/r) 9.00 Rățoiul 
Huey (d.a) 9.40 Cronici
paranormale (s/r) 10.30 Moon 44 
(f/r) 12.20 O Iubire de neuitat (s) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 Model 
Academy (s) 16.30 Rățoiul Huey 

cele mai delicate sau chiar 
incendiare, cum ar fi, bună
oară, la noi, chestiunea 
federalizării Europei Cen
trale. Ceea ce ignoră cei mai 
mulți este că de această 
alternativă “sensibilă” s-au 
ocupat în termeni strict ana
litici, științifici, nume vene
ra bile, de la Aurel C. Popo- 
vici sau Vaida Voievod până 
la, în zilele noastre, Eugen 
lonescu și Radu Enescu, 
care numai de lipsă de pa
triotism nu pot fi suspectate. 
Chestiunea nu poate fi re
zolvată prin struțească igno
rare sau vopsind băncile în 
trei culori, ci prin dezbatere 
deschisă, argumentată, civi
lizată, ea reprezentând, atât 
în lumea de ieri cât și în cea 
de azi, o virtualitate capabilă 
să sperie doar ignoranții. 
Europa Centrală oferă mo
delul unui spațiu de con
viețuire la care va trebui să 
fim receptivi dacă nu vrem 
să rămânem în afara lumii 
civilizate. în acest sens se 
concentrează și demersul 
revistei A treia Europă, 
publicație excelentă, animată 
de acel spirit tânăr, cu gândire 
independentă, eliberată de 
prejudecăți, atât de necesar 
dinamizării societății românești 
ce vegetează sub povara 
sechelelor totalitarismului.

legătură cu modul în care își pot 
exprima opțiunea, cei 
intervievați ne-au afirmat că le 
este la îndemână să se înscrie 
la dispensarul comunal unde 
“doctorița’’ Adriana Barbu și 
asistenta Silvia Jivan le-au 
acordat întotdeauna asistența 
medicală necesară; se cunosc 
reciproc, le știu și bolile și 
necazurile. O femeie în vârstă 
ne-a spus: “Noi alegem ca 
medic de familie pe doctorița 
noastră.” Oricum, puțini ar fi 
care și-ar permite să-și aleagă 
un medic de familie la mare 
distanță de domiciliu. 
Transportul costă! Legat de 
deplasarea medicului la bolnavii 
netransportabili la Lăpugiu se 
face cu ajutorul unei șarete. 
Numai că vizitiul are numai 
jumătate de normă. Ceea ce 
influențează asupra deplasă
rilor la pacienți.Dar cum va fi 
după aplicarea Legii asigurărilor 
sociale de sănătate?

(d.a) 17.00 Onyx music - pentru 
îndrăgostiți 18.00 Cafea cu 
parfum de femele (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 The Buddy Factor (co. SUA 
1995) 21.30 Știri 22.30 Georgia 
(dramă SUA 1995)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineațal

9.15 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.00 
Vărul din străinătate (s/r) 10.30 
M.A.S.H. (s) 11.00 Beverly Hills 
(s/r) 12.00 Melrose Place (s/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
întâlnire cu presa (r) 14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s)
16.15 Marlmar (s, ep. 41) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Am întâlnit 
șl români fericiți 17.35 Urmărire 
generală 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Riști și câștigi! (cs) 
19.00 Roata norocului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Dosarele X 
(s, ep. 99) 21.15 Jucăria 3 (hor- 
ror SUA 1992) 23.15 Știrile PRO

PUNCT FINAL ÎN DISPUTĂ
(Urmare din pag. 1)

A respins apelurile 
declarate de Parchetul de pe 
lângă Curtea de Apel Alba 
lulia și de “Asociația Generală 
a Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi” din România și de 
“Asociația Județeană a Vână
torilor și Pescarilor Sportivi" 
Hunedoara-Deva.

Irevocabilă.
Am eliberat prezentul cer

tificat la cererea petiționarei - 
“Asociația Independentă a 
Vânătorilor și Pescarilor 
Sportivi” Hunedoara 
anulându-se timbrul legal de 
2000 lei și timbrul judiciar de 
1500 lei.

Semnează prim grefier L. 
Burducea.

Printr-un alt document, 
Ministerul Apelor, Pădurilor și 
Protecției Mediului emite o 
adresă către Inspectoratul 
General de Poliție - Direcția 
Arme, Muniții, Explozibili și 
Substanțe Toxice (în atenția 
dlui director, colonel Lucian 
Fuică) - din care, de data 
aceasta, spicuim:

întrucât, potrivit art. 14, lit. 
c, din Legea nr. 17/1996, 
arme de vânătoare pot obține 
numai membrii asociațiilor de 
vânătoare legal constituite... 
precizăm următoarele:

a. Orice organizație vână- 
torească se constituie în baza 
art. 5 din Legea nr. 103/1996 și

CONDUCțM NOUĂ LA PUNR
Duminică, 1 februarie a.c., la 

Casa de Cultură din Deva s-a 
desfășurat adunarea generală de 
dare de seamă și alegeri a Subfi
lialei municipale Deva a PUNR. A 
fost prezentată și analizată 
activitatea subfilialei pe perioada 
1995 - prezent, a organelor sale 
de conducere, rezultatele obținute 
în alegerile locale și parlamentare, 
acțiunea de întărire a prezenței 
PUNR în viața social-politică 
locală.

Cei care au luat cuvântul au 
relevat îngrijorarea lor față de 
situația social-economică actuală, 
condamnând măsurile Guvernului 
Ciorbea de reducere a nivelului 
producției industriale, de lichidare 
și închidere a unor unități 
economice, de disponibilizare îh 
masă a unor salariați din industria 
minieră, din industria de apărare și 
din armată, privatizarea în folosul 
investitorilor străini, creșterea TVA 
și creșterea aberantă a prețurilor, 
nivelul scăzut al pensiilor și al 
salariilor din sectorul bugetar cu 
tot angrenajul lor de consecințe

TV 23.45 La limita imposibilului 
(s) 0.30 Zona Crepusculară (s)

PRIMA TV
6.30 Show-ul de dimineață 

9.00 Pretutindeni cu tine (s/r) 
10.00 Frecvența radio 74,5 (s/r) 
11.00 Celebri șl bogați (s Ir) 
12.00 Starea de veghe 
(talkshow/r) 13.30 Lexic (cs/ 
r)14.00 Lumea lui Erie (s, ep. 29)
14.30 Xuxa (show pentru copil) 
15.00 Rocky Bullwinckle (d.a)
15.30 Pretutindeni cu tine (s, ep. 
37) 16.30 Frecvența radio 74,5 
(s) 17.30 Celebri și bogați (s, ep. 
37) 18.30 Lexic (cs) Prezentator 
S. Biriș 19.00 Focus 19: știri
19.30 Meșterul casei (s, ep. 
37)20.00 Cristy (s, ep. 8) 21.00 
The Ice Runner (thriller SUA 
1992) 22.45 Zonă periculoasă 
(do) 23.00 Focus 23: știri 23.30 
Ceremony (horror SUA ’95) 1.30 
Concert Paul McCartney 

a dispozițiilor Legii nr. 21/ 
1924.

b. Acordarea persona
lității juridice pentru orice 
organizație vânătorească se 
face de instanța judecă
torească abilitată de lege...

în conformitate cu 
aceste prevederi legale, au 
solicitat și au obținut avizul 
nostru pentru acordarea 
personalității juridice numai 
organizațiile vânătorești cu
prinse în anexa la această 
scrisoare.

Celelalte organizații 
vânătorești, în afara celor 
nominalizate de noi, inclusiv 
fostele filiale ale AGVPS, nu 
mai au, în prezent, baza 
legală de funcționare... și în 
consecință membrii aces
tora nu mai pot deține, în 
mod legal, arme de 
vânătoare.

N.R. Pe lista-anexă cu 
organizațiile vânătorești 
care au solicitat și au obținut 
aviz de funcționare potrivit 
art. 3 din Legea nr. 21/1924, 
din județul Hunedoara figu
rează numai AIVPS “Cerbul" 
Hațeg și AIVPS Hunedoara.

Adresa și lista-anexă sunt 
semnate de Secretarul de 

Stat de la MAPPM, loan 
Seceleanu

negative, pe care le-au resimțit și 
le resimt puternic și locuitorii 
Devei.

Apreciind că organizația 
locală Deva a PUNR este una 
dintre cele mai puternice din 
județ, participant și-au exprimat 
preocuparea pentru creșterea 
numerică și calitativă în con
tinuare a organizației, pentru 
menținerea și întărirea unității 
organizațiilor teritoriale din județ 
ale partidului, pentru prezența 
activă a membrilor PUNR în viața 
politică, economică și socială a 
județului Hunedoara.

Au fost alese noile structuri de 
conducere a subfilialei în 
conformitate cu Statutul PUNR 
aprobat în martie 1997 la Confe
rința Națională Extraordinară a 
PUNR de la București, respectiv 
Consiliul și Biroul Executiv. Preșe
dinte al Organizației municipale a 
PUNR Deva a fost ales domnul ing. 
Lucian Albu, iar secretar executiv, 
domnul Emil Rotea, economist.

Biroul executiv a!
subfilialei

ANTENA 1- DEVA1
08.00-08.15 Știri (r)
09.30-10.15 Actualitatea (r)
10.15- 10.30 Muzică, pu

blicitate
17.30- 17.45 7 zile fără

comentarii
17.45-18.00 Știri
19.30- 19.45 Știri (r)

PRO TV - DEVA
06.00-06.45 Program co

mercial PRO TV Deva
06.45-07.00 Știri locale (r)
10.00-10.30 Program co

mercial PRO TV Deva
17.00-18.25 „Ghici cine bate 

la ușăl?” - talk show cu Alin 
Bena

23.15- 23.30 Știri locale

netescep
Vineri, 6 februarie

O BERBEC
(21.III-20.IV)
Sunteți plin de energie și 

doriți sa acționați decisiv. 
Șansa nu vă prea surâde, 
așa că exersați-vă răbdarea 
în așteptarea unei zile 
favorabile.

O TAUR
(21.IV-21.V)
Ocazii de a cunoaște 

persoane interesante, care 
vă vor face propuneri 
atrăgătoare. Puteți demara 
o afacere deosebită; capa
citate mare de concentrare.

O GEMEN!
(22.V - 22.VI)
Persoana iubită se simte 

neglijată din pricină că vă 
îndreptați atenția către acti
vitățile sociale și profe
sionale. Probleme cu 
sănătatea, sau cineva de la 
drum este bolnav.

O RAC
(23.VI - 23.VII)
Atenție la priorități pentru 

a nu va pierde în lucrurile 
mărunte. Sunteți cam 
împrăștiat și veți rătăci un 
obiect important.

3 LEU
(24.VII - 23.VIII)
Sunteți sensibil la pro

blemele celor din jur. Ați 
putea încerca să-i ajutați, 
dar veți avea mai mult 
succes în rezolvarea unor 
probleme personale

O FECIOARĂ
(24.VIII - 22.IX)
Foarte multe drumuri, dar 

nu vă vor obosi deloc. 
Sunteți iritat de unele 
nereallzări și ar fi bine să vă 
abțineți de a-i contrazice pe 
alții.

O BALANȚĂ
(23.IX - 23.X)
Veți primi niște bani, ceea 

ce va va da posibilitatea de 
a face cheltuieli nesăbuite. 
Veți profita din plin de 
această zi favorabilă.

O SCORPION
(24.X - 2l.XI)
Vi se solicită ajutorul într- 

o problemă delicată la 
serviciu. Puteți câștiga 
bani. Relația cu copiii s-ar 
putea deteriora dacă nu veți 
fi mai indulgent.

O SĂGETĂTOR
(22.XI - 20.XII)
O problemă de sănătate o 

să vă sâcâie. Cineva din 
familie vă dă niște sfaturi 
utile. Trebuie să vă odihniți 
câteva ore.

5 CAPRICORN
(21.XII- 19.1)
Veți primi bani de la un 

prieten. Stare psihică și 
fizică excelentă; vă puteți 
lansa în activități deosebite. 
Un telefon întârzie și 
sunteți puțin agitat.

O VĂRSĂTOR
(20.1 - 18.11)
Consumați energie fizică 

și mentală pentru a face 
față unei situații dificile. 
Popularitatea dv este în 
creștere, meritele vă vor fi 
recunoscute.

Z> PEȘTI
(19.11-20. III)
Inspirația este punctul dv 

forte pe ziua de azi. Vă 
petreceți timpul făcându-vă 
planuri de viitor.
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