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f
in perioada 13-29 

februarie a.c., o delegație a 
municipiului Deva și jude
țului Hunedoara efectuează 
o nouă vizită de lucru la 
Arras, oraș francez înfrățit 
cu orașul reședință a 
județului nostru.

în cursul dimineții de

Deva - Arras $i retur
astăzi, dnii Nicolae 
Segesvari - subprefectul 
județului ' Hunedoara, 
Gheorghe Barbu - pre
ședintele Consiliului jude
țean, Mircea Muntean - 

primarul municipiului Deva, 
Petre Muntean - șeful 
Biroului Relații Externe 
Mass Media, de la primăria 
Deva, Gheorghe Griin - 
directorul general al

\ 
Camerei de Comerț și 
Industrie a județului 
Hunedoara - au urcat în 
două autoturisme, cu doi 
șoferi la volan, și au 
demarat spre Arras, unde 
vor perfecta noi relații de 
cooperare în plan local și 
județean.

loan Petru Albu - noul 
secretar al Primăriei Deva
După cum ne-a informat dl 

Petre Muntean, șeful Biroului Relații 
Externe Mass Media, de la Primăria 
municipiului Deva, dl Iulian Avram, 
care a deținut funcția de secretar al 
instituției între 1 august 1993 - 19 
ianuarie 1998, s-a transferat într-un 

alt loc de muncă. Postul, rămas 
vacant, a fost ocupat vineri, 6 
februarie a.c., în urma examenului 
de competență susținut, de loan 
Petru Albu, fost până la data 
respectivă secretar la Primăria 
municipiului Hunedoara. (D.G.)
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IMAGINI OBSEDANTE

l CE SE MAI ȘTIE DESPRE l 
CUPOANELE AGRICOLE? !

RJtă urmărește o 
IVI imagine văzută nu 

de mult pe unui din canalele 
tv românești. Un sat pustiit, 
undeva prin nord, pe lângă 
Satu-Mare. Mai supra
viețuiește aici o mână de 
bătrâni. Drumul e desfundat, 
până ia reședința de comună 
sunt 12 km. Nu felcer, nu 
preot. Pe ușa “cooperativei" 
ruginește lacătul. Casete în 
paragină, în jur, cât vezi cu 
ochii, nemărginirea pustei. 
Și deodată, în prim-pian, doi 
bătrânei. Firavi, abia se mai 
țin. Iar eî, cu glas tremurând 
șl lacrimi în ochi, își 
clamează deznădejdea către 
camera de luat vederi: 
"Amu, că suntem doi, mai 
merge cum merge, da’când 
om rămânea numa’ unu ce- 
om face?” Și întrebarea se 
repercutează acuzator peste 
toată pustietatea aceea 
uitată de lume: Ce-om face, 

ce-om face, ce-om face ? Nu- 
i pasă nimănui ce-or face. 
Sunt în țara asta mii de 
bătrâni asemenea lor, sute 
de sate pustiite, zeci de sate 
care au pornit-o ia vaie 
năruind casele oamenilor, 
alte cine știe câte tocuri

năpădite de ape care ie-au 
nimicit truda de-o viață, fi 
pasă cuiva ? Cunoașteți vreo 
soluție concretă și eficientă 
care să fi fost adoptată 
prompt de guvernanții 
acestei patrii care se răsfață 
pretinzându-se tolerantă, 
generoasă, omenoasă cum 
aita pe lume nu-i?

Omenia ar trebui să dea 
pe dinafară în primul rând ia 
cei pe care țara i-a ales ca 

reprezentanți ai ei și care ar 
fi fost de așteptat să se 
comporte ca niște perso
nalități exponențiale. După 
alegerile din ’96 am exultat, 
bucurându-ne că s-a sfârșit 
cu reaua credință și 
incompetența predece

sorilor și că de-acum gata, 
s-a terminat cu generațiile de 
sacrificiu, căci, ia nevoie, 
doar guvernanții se vor 
sacrifica. în această idee, am 
acceptat cu stoicism previ
zibilele rigori ale reformei pe 
care majoritatea “populației" 
o dorea cât mai rapidă și mai 
radicală. Dar unde ni sunt 
specialiștii, unde compe
tența, unde reformatorii cei 
radicali? Unde sunt măcar 

cei capabili să dea o mână 
de ajutor celor uitați, celor 
aie căror case au iuat-o ia 
vaie, celor potopiți de ape ?

De vreo lună asistăm la 
deplorabilul spectacol al 
disputării ciolanului între 
cele două partide de frunte 
aie coaliției. Celelalte, prin 
jur, chibițează, doar, doar 
or apuca și ele o ciosvârtă 
cât de mică. Intre timp s- 
au produs viscole devas
tatoare, alunecări de teren, 
inundații; prețuri, impozite, 
taxe au explodat la cote 
insuportabile pentru orice 
om cinstit, în Bărăgan 
bântuie bande care jefu
iesc avutul oamenilor, 
deiincvența de toate 
soiurile tinde să devină 
sport național, procesele 
marilor bandiți se tără-

_______ Radu CIOBANU 
(Continuare în pag. 3) 

j După ce inițial s-a spus că 
I noile cupoane pentru 1998 ce 
| sunt destinate producătorilor
■ agricoli - respectiv proprietarilor 
! de terenuri agricole - vor fi 
I distribuite începând de la 1 
| februarie, ulterior data a fost
■ amânată pentru 10 februarie în 
J speranța că primăvara și
■ lucrările agricole vor mai 
I întârzia, deși o asemenea 
| motivație nu rezistă la
■ confruntarea cu timpul calen- 
■daristic. Nădejdea este că 
I întârzierea primirii și distribuirii 
| cupoanelor agricole n-o să fie
■ prea mare, întrucât campania 
: de primăvară este foarte 
I aproape, iar lucrările în câmp 
| sunt mult rămase în urmă.
■ Când vom primi date noi 
! referitoare la chestiunea în 
I discuție, îi vom informa pe 
| cititorii ziarului nostru.
| în altă ordine de idei, este
■ de consemnat faptul că - deși 
* până acum era ceva confuz - 
I distribuirea cupoanelor agri- 
| cole celor ce li se cuvin se
■ poate face până la 31 mai a.c., 
! iar utilizarea lor este stabilită să 
i aibă loc până la 30 noiembrie 
| a.c., urmând ca decontarea să 
i se facă ulterior la bănci.
' în același timp mai este de 
I reținut și faptul că, în cazul 
| locatorilor, se prevede prin nor- 
| mele metodologice să existe la
■ bază un contract scris între 
1 părți. Ca o problemă ce suscită 
I încă o seamă de discuții mai 
| amintim că utilizatorii - deci cei
■ care prestează lucrările 
j agricole pe terenul aflat în 
I locație, trebuie să țină seama 
| de valoarea cupoanelor pri- 
i mite, compensând în bani sau 
! produse partea convenită,
■ bineînțeles luând în calcul

evoluția prețurilor la corn- . 
bustibili, îngrășăminte, pes- I 
ticide, semințe sau la plata | 
lucrărilor agricole efectuate | 
mecanizat. ■

Este de așteptat ca în j 
acest an să se utilizeze cu I 
mult discernământ aceste | 
cupoane, să fie folosite ■ 
pentru destinațiile și ! 
scopurile în care s-au emis, I 
inclusiv în vederea | 
îmbunătățirii pajiștilor natu- i 
rale, acestea găsindu-se j 
într-un grad avansat de I 
degradare în județul nostru, | 
ceea ce, evident, influen- | 
țează negativ și rezultatele . 
obținute în sectorul • 
zootehnic. I

Constatând asemenea | 
neajunsuri și dorind să ■ 
aducă necesarele corecturi, J 
Ministerul Agriculturii și I 
Alimentației gândește să | 
perfecționeze sistemul de i 
acordare, în sensul de a ! 
lega mai strâns cupoanele I 
de producția agricolă | 
efectivă, preîntâmpinând | 
astfel folosirea lor în alte > 
scopuri decât cele agricole. ■

O veste nu tocmai îmbu- I 
curătoare privind cupoanele | 
agricole este aceea ■ 
referitoare la suma totală ce 1 
o reprezintă acestea, care, I 
după cum a anunțat chiar | 
ministrul Gavrilescu, s-a ■ 
redus cu circa 400 milioane ! 
lei față de ceea ce s-a • 
anunțat inițial, resimțindu-se | 
cu acuitate și în acest caz | 
austeritatea bugetului de . 
stat pentru anul 1998 și, im- • 
plicit, diminuarea resurselor | 
financiare alocate agri- | 
culturii. •

Nicolae TÎRCOB J

SINDICATELE "SANITAS” AU 
DECLANȘAT IERI GREVA GENERALĂ PE 

DURATĂ NELIMITATĂ
Ieri, 12 februarie, la ora 

10.00 a.m., în toate unitățile 
sanitare din județ, unde 
personalul este organizat în 
sindicate “Sanitas”, a fost 
declanșată greva generală 
pe durată nelimitată.

La Deva, o treime din 
personalul mediu medical de 
la secțiile Spitalului județean 
a întrerupt ieri lucrul, 
începând cu ora 10.00, 
intrând în grevă generală. Se 
aflau în holul mare al unității 
spitalicești zeci de persoane 
în halate albe, manifestându- 
și în acest fel protestul față

in perioada 13-15 februarie a.c. la Vața-Băi 
Adunarea generală a Secției Naționale a 

LO<V> Deva - România
Prin strădania factorilor 

culturali din județul nostru, 
respectiv a Inspectoratului 
Județean pentru Cultură și a 
Centrului Județean Hunedoara 
al Creației Populare, România 
a devenit, cu câțiva ani în urmă, 
membru al Organizației 
Internaționale de Folclor cu 
sediul la Viena. în mod firesc, 
centrul Secției Naționale a I.O.V. 
se află la Deva, ceea ce, fără 

de atitudinea pasivă a 
Guvernului vizavi de do
leanțele exprimate până 
acum prin nenumărate 
alte forme.

“Colegiul medicilor - 
sublinia dna Lucia Vintilă, 
lider al Sindicatului 
“Sanitas” de la Spitalul 
județean - este alături de 
noi. Greva este organizată 
cu respectarea preve
derilor Legii conflictelor 
de muncă. în secțiile cu

Estera SÎNA
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îndoială, constituie un motiv de 
mândrie pentru noi toți. Oamenii 
de aici și ancestrala creație 
folclorică hunedoreană meritau 
această recompensă.

Tocmai acest lucru face ca în 
perioada 13-15 februarie a.c. 
Adunarea Generală a membrilor 
Secției Naționale a I.O.V. Deva - 
România să se desfășoare în 
județul nostru, mai precis în 
Stațiunea Vața-Băi. La această

MIHAI LEU, 
LA 29 DE ANI

Astăzi, 13 februarie 
1998, Mthai Leu iși ani
versează ziua de naș
tere. Este un minunat 
prilej pentru Redacția 
ziarului,, Cuvântul liber” 
să-l adreseze cunos
cutului boxer profe
sionist călduroase urări 
de bine, sănătate șl 
puterea de a reveni cât 
mal curând pe ring!

&

manifestare participă patru 
membri ai Secretariatului ge
neral al I.O.V., în frunte cu dl 
Alexander Veigl, prilej de 
analiză a fenomenului folcloric 
contemporan.

Cu acest prilej, se va 
semna și Contractul de lucru 
între Secretariatul general al 
I.O.V. și Secția Națională I.O.V. 
Deva - România. (M. BODEA)

ADRESABILITATE BUNĂ, DAR Șl 
PASIVITATE LA ÎNSCRIEREA PE LISTE

Cum prevede Legea 
asigurărilor sociale de sănă
tate nr. 145/1997, medic de 
familie poate fi medicul de 
medicină generală care 
optează pentru aceasta și are 
drept de practică în confor
mitate cu Legea nr. 74/1995.

A trecut aproximativ o lună 
de zile de când a început 
înscrierea pe listele proprii de 
pacienți.

Am încercat să aflăm cum 
se desfășoară această 
activitate, trecând marți, 10 
februarie, pe la câteva cabi
nete medicale din Deva.

La Dispensarul medical nr. 
4 din strada Avram lancu, 
oarecare aglomerație. Cum 
aveam să aflăm, aceasta este 
datorată faptului că în paralel 
cu înscrierile se acordă și 
consultațiile, doar o singură 
asistentă ajutând medicii de la 
cele două cabinete. "Până 
acum - spunea dna Adriana 
Mermezan, medic primar, s-a 
reușit înscrierea numărului 
minim, prin solicitarea directă 
a pacienților. Există o evidență 
pe grupe de vârstă, așa cum 
s-a cerut prin ordinul 
Ministerului Sănătății”.

Dna dr. Gabriela Gros de 
la cabinetul alăturat considera 
că “lumea nu este încă 
lămurită privind avantajele 
acestui sistem. Noi spunem 

că va fi foarte bine din punctul 
de vedere al pacienților. însă 
numărul pacienților pentru un 
medic, vehiculat la minister, 
este enorm. Pentru o 
asistență de calitate este 
nevoie de mai puțini pacienți. 
Ideal pentru medic și pacient

MIBIQllk 
DE EĂMILIE
ar fi un număr de 700-800 
pentru a te putea ocupa de ei. 
“Medicul va fi consilierul 
familiei” - spunea ministrul 
sănătății; îmi place ideea, să 
facem adică medicina nu doar 
a bolnavului ci și a omului 
sănătos".

La Dispensarul III 
comasat adulți - pediatrie, din 
strada Eminescu, în tura de 
după-amiază, consultațiile și 
înscrierile se desfășurau în 
ritm normal. „Oamenii în 
general au știut, au venit și 
s-a înscris fiecare la cine a 
vrut, după preferințe - afirma 
dl dr. Traian Cîrlan, medic 
primar. Nu veți întâlni nici un 
afiș de-al meu; cine te 
apreciază și te simpatizează 
vine de unul singur”. Pe listele 
dumnealui se înscriseseră 
până acum în jur de 800 de 

pacienți. Afirma că lumea 
încă nu știe, este 
neîncrezătoare. Unii cred 
că vor plăti, dar avantajul 
este că au dreptul la 
medicamente compensate 
și gratuite ca și la internarea 
în spital. "Cine va rămâne în 
afara asigurărilor sociale, 
va trebui să plătească 
medicamentele și interna
rea în spital”.

S-au înscris mulți până 
acum și la dna Roxana 
Morar, de la același dis
pensar. “în general, merge 
bine - spunea - deoarece 
aici a fost arondată o 
populație numeroasă. Se 
înscriu în general pensio
narii și cei cu probleme 
deosebite, bolnavii cronici. 
Cei între 25-40 de ani nu 
prea sunt interesați".

Aglomerație la cabinetul 
dnei Cordea Valerica, 
doctor în științe medicale 
(dispensarul din zona gării). 
Din dialogul cu dumneaei și 
cu dna Silvia Novac, medic 
specialist medicină gene
rală, a reieșit că oamenii nu 
sunt bine informați. Ce 
trebuie să se știe este că 
pot apela la oricare medic

Estera SÎNA
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9.00 JO: Hochei Canada - SUA 
(înreg.); Patinaj viteză 1500 m feminin 
(înreg.) 12.05 Pasiuni (s/r) 13.00 
Avocatul poporului (r) 14.10 JO:
Patinaj artistic Proba de dans, program 
liber ales (d) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 O istorie a Transilvaniei (VIII)
18.30 Studio olimpic (rez. I) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 152) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială 21.15 Baywatch 
(s, ep. 136) 22.15 Fețele schimbării 
(talkshow) 23.15 Studio olimpic (rez. II)
23.45 Jurnalul de noapte 

O 6.00 România: ora 6 fix! 8.30 JO: Schi 
alpin; Biatlon; Sărituri de la trambulină
11.15 TVR Timișoara 12.05 Pasiuni (s/ 
r) 13.00 Credo (r) 14.10 Cristal (s/r) 
15.00 Em. pentru persoane cu handi
cap 16.00 Em. în limba maghiară 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră 
(s) 18.00 în flagrant (do) 18.30 Studio 
olimpic (rez. I) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 153) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială, sport 21.15 Hotel de lux (f. 
România ’92) 23.45 Jurnalul de noapte

11.30 JO: Hochei Cehia - Rusia (d).
14.15 Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Engleză 15.35 Dennis Pericol 
(d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 Cristal 
(s, ep. 214) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei- 
Rap! Emisiune cu liceeni 19.10 O altă 
putere 19.40 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! 20.10 Pasiuni (s, ep. 36) 
21.00 Patinaj artistic Dansuri, pro
gram liber ales (înreg.) 22.45 
Pasiunea de a ucide (thriller SUA 
1995) 0.15 Ecoturism (mag. turistic)

6.30 TVM. Telematinal 8.00 
Euronews 8.55 Baywatch (s/r) 9.55 
Scena politică (r) 10.15 Efecte 
secundare (s/r) 11.00 JO: Hochei 
Finala turneului feminin (d) 14.00 JO: 
Patinaj viteză Pe pistă redusă: 1000 
m masculin și ștafetă 3000 m feminin 
(d) 15.30 Dennis Pericol (d.a) 16.00 
Micaela (s) 16.50 Cristal (s, ep. 215) 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 19.10 
Dosarele istoriei 20.10 Pasiuni (s, ep. 
37) 21.00 Sensul tranziției 22.00 
Teatru liric: Generații de cântăreți 
români 23.30 Pelerinaje

6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 
7.00 Dimineața devreme 10.10 
Omul cu o mie de fețe (s/r) 11.00 
Pe viață și pe moarte (f/r) .12.40 
Rățoiul Huey (d.a) 13.10 O iubire 
de neuitat (s, ep. 73) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Mileniul III (r) 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 Scandal în cercuri înalte 
(thriller SUA ’89) 21.30 Știri 21.40 
Legea lui Burke (s.p, ep. 23) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 
7.00 Dimineața devreme 10.10 
Cape Canaveral (s/r) 11.00 O 
femeie puternică (f/r) 12.40 
Orășelul fantastic (s/r) 13.10 O 
iubire de neuitat (s, ep. 72) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 între prieteni 
(r) 15.20 Rățoiul Huey (d.a) 16.00 
Onyx-culorile muzicii 18.00 Cafea 
cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator 19.45 Pe viată și pe 
moarte (f.a.SUA 1988) 2T30 Știri 
21.40 Omul cu o mie de fețe (s, 
ep. 1, seria a ll-a) 22.30 Seducție 
(thriller SUA 1992)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Am 
întâlnit și români fericiți (r) 9.35 Urmărire 
generală 10.00 Vărul din străinătate (s/r)
10.30 M.A.S.H. (s) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Din viața polițiștilor americani
14.45 Lumea filmului (r) 16.15 Marimar 
(s, ep. 46) 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 Lucas (dramă SUA 1986) 22.00 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 40)
22.45 Știrile PRO TV 23.15 Audiența 
națională (talkshow) 0.15 Nemuritorul (s) 

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Lucas (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. 47) 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 Chicago 
Hope (s, ep. 1, seria 3) 21.15 De partea 
legii (s, ep. 19) 22.00 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 41) 22.45 Știrile 
PRO TV 23.15 Profesiunea mea - cultura 
0.45 Nemuritorul (s)

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) 14.00 Xuxa (emisiune 
pentru copii) 14.30 Rocky Bullwinckle 
(d.a) 15.00 Pretutindeni cu tine (s, ep. 
43) 16.00 Frecvența radio 74,5 (s)
16.55 Flash - știri 17.00 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.30 Celebri și bogați 
(s, ep. 43) 18.30 Lexic (cs) 19.00 Știri
19.30 Meșterul casei (s, ep. 43) 20.00 
Un alt început (s, ep. 9) 21.00 Christine 
Cromwell (f.a.SUA 1990, p. III) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe (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) 13.30 Lexic (cs/r) 14.00 
Xuxa (emisiune pentru copii) 14.30 
Rocky Bullwinckle (d.a) 15.00
Pretutindeni cu tine (s, ep. 44) 16.00 
Frecvența radio 74,5 (s) 17.00 
Prietenul nostru Jake (s) 17.30 Celebri 
și bogați (s, ep. 44) 18.30 Lexic (cs) 
19.00 Știri 19.30 Meșterul casei (s, ep. 
44) 20.00 Contralovitura (s, ep. 9) 
21.00 Sleeping Together (co. romantică 
SUA 1997) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)
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6.00 România: ora 6 fix! 10.15 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 pentru toți 18.30 Studio 
olimpic (rez. I) 19.00 Sunset Beach (s)
19.55 Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială 21.45 Teatru TV 
prezintă: „Trandafirul și coroana" 22.55 
Studio olimpic (rez. II) 23.25 Jurnalul 
de noapte 23.40 JO: Patinaj artistic 
Program scurt feminin (înreg.)

6.30 TVM. Telematinal 8.00 
Euronews 8.30 Canary Wharf (r) 8.55 
Cu ochii’n 4 (r) 10.15 Teleenciclopedia 
(r) 11.40 JO: Hochei Sferturi de finală; 
Patinaj artistic Program scurt feminin 
(d, alternativ) 15.30 Dennis Pericol 
(d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 Cristal 
(s, ep. 216) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 JO: Schi fond 
ștafetă 4X10 km masculin; Schi artis
tic Sărituri masculin și feminin (înreg.)
20.30 Pasiuni (s, ep. 38) 21.15 
Avocatul poporului 22.15 în căutarea 
dreptății (f.p. SUA 1994) 23.45 
Meridianele dansului

6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 7.00 
Dimineața devreme 10.10 Legea 
lui Burke (s/r) 11.00 Scandal în 
cercuri înalte (f/r) 12.40 Rățoiul 
Huey (d.a) 13.10 O iubire de 
neuitat (s, ep. 74) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Clubul ,,Hai 
România” (r) 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 Fidelitate (dramă 
SUA 1978) 21.30 Știri 21.40 Doctor 
Bramwell (s, 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 
Capcana timpului (s) 11.45 De partea 
legii (s) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea - cultura (r) 14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s) 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 Sweet Hearts Dance (co. 
SUA 1988) 22.10 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 42) 22.45 Știrile PRO TV
23.15 Pro și contra cu O. Paler

6.30 La primă 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. 40) 16.00 Frecvența radio
74,5 (s) 17.00 Prietenul nostru Jake (s)
17.30 Celebri și bogați (s) 18.30 Lexic 
(cs) 19.00 Știri 19.30 Meșterul casei (s, 
ep. 45) 20.00 Atingerea îngerilor (s, ep. 
10) 21.00 The Innocent Sleep (thriller 
SUA 1995) 23.00 Știri 23.30 Starea dț 
veghe (talkshow)
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a. 9.00 
TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Pasiuni (s/r) 13.00 
Sensul tranziției (r) 14.10 Cristal (s/r) 
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 Sunset Beach (s) 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială 21.15 Dr. Quinn (s, 
ep. 13) 22.15 Cu ochii’n 4 (anchetă) 
23.00 Studio olimpic (rez. II) 23.30 
Jurnalul de noapte 0.20 Canary Wharf 
(s, ep. 107) 
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6.00 România: ora 6 fix! 6.30 JO: 
Combinată nordică Proba pe echipe; 
Hochei Semifinala I (d) 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Pasiuni (s/r) 13.00 JO: 
Patinaj artistic 15.30 Em. în limba 
germană 17.30 Studio olimpic (rez. I) 
18.00 Ora Warner: Batman, Looney 
Tunes (d.a) 19.00 Sunset Beach (s) 
20.00 Jurnal, meteo, ed. specială, sport
21.15 Celălalt Capone (f. p. SUA ’90)
22.50 Studio olimpic (rez. II) 23.20 
Jurnalul de noapte 23.35 Planeta Ci
nema. Lumea e o scenă, oamenii 
actori...

6.00 Schi alpin - Slalom masculin, 
manșa a 2-a; Biatlon - ștafetă 4x7,5 
km; Gala laureaților la patinaj artis- 
tic.10.05 Viața ca în viață (SUA, 1989)
10.50 Sailor Moon (d.a) 11.15 Kansas 
Pacific (f. SUA 1953) 12.35 Mork și 
Mindy (ep. 36) 13.00 Ecranul 13.30 
Mapamond 14.10 Video-magazin 
...aproape sportiv 15.30 Studio olimpic: 
Rugby: Anglia-Țara Galilor, în turneul 
celor 5 Națiuni (ora 16,00) 17.35 Scena 
politică 18.00 Povestirile lui Donald 
Rățoiul (d.a) 18.30 Hollyoaks (s, ep. 56) 
19.00 Teleenciclopedia 19.55 Doar o 
vorbă să-ți mai spun! 20.00 Jurnal, 
Meteo 20.45 Studio olimpic (rez. II)
21.15 Efecte secundare (ep. 13) 22.00 
Patinaj artistic 23.05 Dna King, agent 
secret (s, ep. 8) 24.00 Arena As

6.30 Hochei: Finala. Transmisiune 
directă Schi fond 50 km - masculin 9.15 
Lumină din lumină 9.45 Fetița cu pistrui 
(s, Suedia, 1977, ep. 8) 10.10 Ala-Bala, 
Portocala 11.00 J.O.Ceremonia de 
închidere 12.30 Moștenitorii (tezaur 
folcloric) 13.00 National Geographic; 
Lumea invizibilă 14.10 Atlas 14.40 
Video- magazin: D.a.; Muzică populară; 
Umor 18.00 Aladdin (d.a) 18.30 
Hollyoaks (Anglia, 1995, ep. 57) 19.40 
Duminica sportivă 19.55 Doar o vorbă 
,,săț-i” mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
7 zile în România 21.00 Un domn 
distins (f, SUA, 1992) 23.05 Pop-show 
nocturn 24.00 Portrete în acvaforte: 
Pictorul Constantin Piliuță

6.30 TVM. Telematinal 7.00 JO: 
Combinată nordică Sărituri, proba pe 
echipe de 1000 m (înreg.) 9.55 
Medicina pentru toți (r) 11.30 D.a. (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 13.15 Doar 
o vorbă... (r) 13.30 Dreptul la ade.văr. 
Cronica cenzurii românești 14.00 
Emisiune în limba germană 15.10 
Limbi străine: spaniolă 15.35 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
20.10 Pasiuni (s, ep. 39) 22.00 Numai 
o noapte (melodramă Suedia 1939)
23.30 Time out (mag. sportiv)

6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 
7.00 Dimineața devreme 10.10 
Doctor Bramwell (s/r) 11.00 
Fidelitate (f/r) 12.40 Rățoiul Huey 
(d.a) 13.10 O iubire de neuitat (s, 
ep. 75) 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 Frăția 
dreptății (dramă SUA ’86) 21.30 
Știri 21.40 Falsă identitate (s, ep. 
2) 22.30 Milionarii de la miezul 
nopții

6.30 TVM. Telematinal 8.00 
Euronews 8.30 Canary Wharf (s/r)
8.55 Dr. Quinn (s/r) 10.25 Cultura în 
lume (r) 11.40 JO: Hochei a doua 
semifinală (d) 14.15 La izvoare 
teleormănene 14.30 TVR Cluj-Napoca
15.10 Limbi străine pentru copii. 
Engleză și italiană 15.35 Dennis 
Pericol (d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 
Cristal (s, ep. 217) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 19.55 
Clepsidra cu imagini 20.10 Pasiuni (d, 
ep. 40) 21.00 JO: Patinaj artistic Pro
gram liber ales feminin (înreg.) 23.30 
Berlin Alexanderplatz (s, ep. 14)

8.00 JO: Hochei: finala pentru 
medaliile de bronz 11.00 Johnny 
Răducanu - un mit al jazzului 11.20 
TVR Info 11.30 TVR Cluj-Napoca 
întâlnirea de sâmbătă 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 Bob 4 
persoane (Jocurile Olimpice Nagano)
15.30 Micaela (ep. 135) 16.15 Cristal 
(ep. 218) 17.00 Serata muzicală TV
18.15 JO: Patinaj viteză pe pistă 
redusă - finale (înreg.) 20.00 Un loc 
periculos (f. SUA, 1994) 21.40 Stop- 
Cadru 21.50 Obsesie ucigașă (f. SUA, 
1996) 23.20 Conviețuiri 23.50 Duete 
celebre din opere 0.30 Rugby: Scoția 
- Franța, în turneul celor 5 Națiuni

8.00 Euronews 8.30 Sporturi extreme
8.55 Arată-mi orașul tău! Ciudad de 
Mexico, Barcelona 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Ferestre deschise
10.30 TVR Info 10.35 Documente 
culturale 11.35 TVR lași 13.30 Memo
ria exilului românesc 14.00 Serial: 
Căderea vulturilor (BBC, 1974, ep. 3) 
15.00 TVR Info 15.10 Muzică populară 
15.35 Degețica (d.a, SUA, 1995) 
16.00 Micaela (s, ep. 136) 16.50 
Cristal (ep. 219) 17.35 Cântece de 
neuitat 18.00 Hochei: finala (înreg.) 
20.00 JO: Ceremonia de închidere
21.30 Repriza a treia Fotbal: A.C. 
Parma - Vicenza 24.00 Jazz Alive: 
Concert extraordinar Paco de Lucia 

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Falsă identitate (s/r) 11.00 Frăția 
dreptății (f/r) 12.40 Rățoiul Huey 
(d.a) 13.10 O iubire de neuitat (s, 
ep. 76) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Model Academy (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 Cheia succesului 
(co. Irlanda 1987) 21.30 Știri 21.40 
Puterea banilor (s, ep. 12) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

7.00 Știri/Revista presei 7.10 
Puterea banilor (ep. 12/r) 8.00 O 
iubire de neuitat (r) 8.45 Rățoiul 
Huey (d.a/r) 10.50 Cartonașul 
galben (r) 13.00 Viață sălbatică 
(do., ep. 31) 13.30 Model Aca
demy (ep. 79) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Viața de la zero (ep. 10)
15.30 Onyx by Request 16.30 între 
prieteni (emisiune pentru tineret)
17.30 Club Hawaii (ep. 78) 18.00
Cafea cu parfum de femeie (ep. 
240 și 241) 19.45 Diamantul (f. 
acțiune, SUA, 1992) 21.30 Știri 
21.40 A treia planetă de la Soare 
(s a ll-a, ep. 23) 22.05 Arliss (ep. 
16) 22.30 Beavis și Butt-Head (ep. 
54) 23.00 Un adevăr dureros (f. 
polițist SUA 1994)_____________

7.00 Știri 10.00 Animal show (ep. 
39) 10.30 Orășelul fantastic 
(ultimul episod) 11.10 Controverse 
istorice 11.40 Spirit și credință 
12.10 Vedeta în papuci 12.50 Ca
leidoscop 14.00 Descoperiri insu
lele uitate (ep. 7) 14.45 O femeie- 
un bărbat și jumătate 15.10 Onyx 
Music - voci de legendă 16.25 
Mileniul III - Spaime, iluzii, soluții 
18.00 Cafea cu parfum de femeie 
(ep. 242 și 243) 19.00 Observator/ 
Sinteză de știri 19.45 O femeie 
puternică (aventuri, Canada)
21.30 SPARK (seria a doua - ep. 
2) 22.00 Cape Canaveral - Eroii 
spațiului (ep. 17) 22.50 în numele 
prieteniei (f. polițist, SUA, 1994)

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 
Sweet Heart Dance (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/r) 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. 63) 21.15 Doctor în 
Alaska (s, ep. 61) 22.00 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld js, ep. 43) 22.45 Știrile 
PRO TV 23.00 întâlnire cu presa 

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 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, ep. 50) 17.00 Știrile 
PRO TV 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. 101) 21.15 Natural Born Killers 
(f.a.SUA ’94) 23.15 Știrile PRO TV 23.45 
La limita imposibilului (s)

7.00 PRO TV Junior 9.00 Superboy (ep. 
28) 9.30 Aventurile lui PEEWEE 
(f.a.SUA, 1985) 11.30 Secretele
bucătăriei - emisiune prezentată de 
Valentin Uritescu 12.00 Punctul pe I
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Pauly (ep. 5)
13.30 Baby Boom (ep. 8) 14.00 
Generația PRO 15.30 Baschet: NBA Ac
tion 16.00 Gillette - lumea sportului 16.30 
Hercule (ep. 51) 17.15 Xena, prințesa 
războinică (ep. 50) 18.00 Fashion - 
magazin de modă, lifestyle și atitudine
18.30 Fete de bani gata (ep. 17) 19.00 Te 
uiți și câștigi! 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Buffy și vampirii (comedie/horror, SUA 
1992) 21.55 Știrile PRO TV 22.00 Millen
nium (ep. 23) 23.00 Știrile PRO TV 23.30
N. Y.P.D. Blue - viață de polițist (ep. 22)
O. 15 Moarte în doze mici (f, SUA, 1995)

7.00 Desene animate 8.00 G.l. Joe (ep. 
17) 8.30 Connan(d.a., ep. 17) 9.00 
Lassie (ep. 16) 9.30 Superabracadabra 
11.00 Se întâmplă în Waikiki (ep. 6) 
12.00 Profeții despre trecut 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Pauly (ep. 6) 13.30 Baby 
Boom (ep. 9) 14.00 Copilul problemă (f, 
SUA, 1991) 15.30 Chestiunea zilei cu 
Florin Căiinescu 16.00 Lumea filmului
16.30 Buffy și vampirii (ep. 25) 17.15 Al 
șaptelea cer (ep. 12) 18.00 Beverly Hills 
(ep. 110) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Salutări din Hollywood (dramă, comedie, 
SUA; 1990) 21.55 Știrile PRO TV 22.00 
Cybil (ep. 1) 22.30 Știrile PRO TV 23.45 
Procesul etapei 1.15 Știrile PRO TV

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. 46) 16.00 Frecvența radio
74,5 (s) 17.00 Prietenul nostru Jake (s)
17.30 Celebri și bogați (s, ep. 46)
18.30 Lexic (cs) 19.00 Știri 19.39 
Meșterul casei (s, ep. 46) 20.00 911: 
Apel de urgență! (s) 21.00 Tender Lov
ing Care (thriller SUA 1997) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe (talkshow)

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. 47) 16.00 Frecventa radio
74,5 (s) 16.55 Flash - știri' 17.00 
Prietenul nostru Jake (s) 17.30 Celebri 
și bogați (s, ep. 47) 18.30 Lexic (cs) 
19.00 Știri 19.30 Meșterul casei (s, ep., 
47) 20.00 Christy (s, ep. 10) 21.00 
PCH -1 (dramă SUA 1995) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe (talkshow)

6.30 Videoclipuri muzicale 7.00 Show 
pentru copii 7.30 Lumea lui Eric (ep. 
28) 8.00 Bailey Kipper (ep. 10) 8.30 
Justițiarii (d.a., ep. 10) 9.30 Inspectorul 
Gadget (ep.8) 10.00 Campionul (ep.
4) 11.00 Un cuplu irezistibil (d.a., ep, 
12) 11.30 Daria (d.a) 12.00 Gașca lui 
Betty (f. ep. 9) 12.25 Flash - știri 12.30 
Adună-ți gândurile (ep. 4) 13.30 1999 
(f, ep. 8) 14.30 în căutarea dreptății 
(ep. 1) 15.25 Flash - știri 15.30 Amori
17.30 Universul cunoașterii (do) 18.30 
Lumea lui Dave (ep. 10) 19.00 Știri
19.30 Incursiuni în imprevizibil (ep. 10) 
20.00 Misterele din New Orleans (s, 
ep. 10) 21.00 Dispărut în misiune 
(aventură SUA, 1982) 23.00 Știri 23.30 
Răzbunarea lui Hawk (ficțiune SUA, 
1991)

7.30 Povestiri din biblie (ep. 10) 8.00
Prințul Valiant (d.a, ep. 3) 8.30 Echipa 
de fotbal (d.a., ep. 9) 11.30 Misterele 
din New Orleans (ep. 10/r) 12.25 
Flash-știri 12.30 Marea aventură 13.30 
Domnul Jerico (Marea Britanie, 1969) 
15.25 Flash-știri 15.30 Vedetele 
dragostei (ep. 10) 16.00 Față în față la 
Hollywood (ep. 10) 16.30 Secretele 
bărbaților irezistibili (ep. 4) 17.00 
Videofashion (ep. 10) 17.30
Exploratorii (do) 18.30 Nimeni nu e 
perfect (ep. 10) 20.00 Călătorii în lumi 
paralele (ep. 10)21.00 Singuraticul 
(comedie, SUA, 1984) 23.00 Știri
23.30 Gardă de corp (ep. 6)
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LUNI,
16 FEBRUARIE

9.00 Info Channel 13.30 
Casper (d.a/r) 14.00 Dragoste 
și putere (s/r) 15.00 Marile 
bătălii ale celui de-al ll-lea 
răzb. mond. (r) 16.00 Fotbal 
(rez.) 17.00 Antonella (s) 18.00 
Marielena (s, 2 ep.) 19.30 
Casper (d.a.) 20.00 Dragoste 
și putere (s) 21.00 Războiul 
conjugal (s) 21.45 Nimic per
sonal (s) 22.45 Cinemateca de 
acasă: Sand Pebbles (f.a.SUA 
1966) 1.45 Fotbal (rez.)l

MARȚI,
17 FEBRUARIE

9.00 Info Channel 13.30 
Casper (d.a/r) 14.00 Dragoste 
și putere (s/r) 15.0 Cinemateca 
de acasă: Sand Pebbles (f/r) 
17.00 Antonella (s) 18.00 
Marielena (s, 2 ep.) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Războiul con
jugal (s) 21.45 Nimic personal 
(s) 22.45 Cinemateca de 
acasă: Monsieur Klein (dramă 
Franța/ltalia 1976)

> MIERCURI,
18 FEBRUARIE

9.00 Info Channel 12.30 
Casper (d.a/r) 13.00 Dragoste 
și putere (s/r) 14.00 Cine
mateca de acasă: Monsieur 
Klein (f/r) 17.00 Antonella (s) 
18.00 Marielena (s, 2 ep.)
19.30 Casper (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Războiul conjugal (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 The 
Offence (dramă SUA 1973)

JOI,
19 FEBRUARIE

9.00 Info Channel 12.30 
Casper (d.a/r) 13.00 Dragoste 
și putere (s/r) 14.00 The Of
fence (f/r) 17.00 Antonella (s) 
18.00 Marielena (s, 2 ep.)
19.30 Casper (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Războiul conjugal (s) 21.45 
Nimic personal (s) 22.45 Bla
zing Saddles (co. SUA 1974)

VINERI,
20 FEBRUARIE

9.00 Info Channel 12.30 
Casper (d.a/r) 13.00 Dragoste 
și putere (s/r) 14.00 Blazing 
Saddles (f/r) 17.00 Antonella 
(s) 18.00 Marielena (s) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Războiul con
jugal (s) 21.45 Nimic personal 
(s) 22.45 Septembrie (f. 
România)

SÂMBĂTĂ,
21 FEBRUARIE

6.45 Antonella (r) 7.30 
Marielena (r) 9.00 Nimic per
sonal (ep. 11-15/r) 13.00 
Septembrie (f/r) 14.30 Omul 
mării (ep. 7, 8 șl 9) 17.00 
Antonella (ep. 18) 18.00 Mari
elena (ep. 35 și 36)19.30 
Casper (d.a., ep. 20) 20.00 
Perseverență (comedie, SUA, 
1952) 21.45 Marile povești de 
dragoste ale sec. XX: Grace 
Kelly - Prince of Monaco (ep.
5) ; Clementine - Churchill (ep.
6) 22.30 Calea spre fericire 
(ep. 2) 23.15 Omul mării (ep. 
7, 8 și 9/r)

DUMINICĂ,
22 FEBRUARIE

9.00 Sport la minut - știri 
sportive 9.45 Sport extrem 
10.00 Motor sport Magazin
10.30 Serbările zăpezii - 
Predeal 1998 11.00 Fotbal 
american - SuperBowl XXXII
11.30 Baschet NBA (r) 14.00 
Ghetele de aur - Poveștile lui 
Gary Lineker 14.30 Fifa 
Magazin 15.00 Italia în 7 zile
15.50 Fotbal: II Calclo-repriza 
I (live) 16.45 Sport la minut - 
știri sportive 16.55 Fotbal: II 
Calcio - repriza a ll-a 17.45 
NBA Action 18.15 Golăzo - 
Topgol Europa 18.45 Retros
pectiva sportivă a săptămânii
19.15 Sport la minut - știri 
sportive 19.30 Casper (d.a., 
ep. 21) 20.00 Arhiva neagră 
(ep. 3) 20.45 Incoruptibilii (ep. 
3) 21.30 Marile bătălii ale celui 
de-al ll-lea război mondial (ep. 
3) 22.30 Calea spre fericire 
(ultimul episod)

„AUTORITATEA DOMNULUI 
CIORBEA ESTE UNA DE FORMĂ”

IMAGINI 
OBSEDANTE

Cu aceste cuvinte a 
început dl Sorin Cercea, 
vicepreședintele organizației 
județene a Partidului România 
Mare, conferința de presă de 
miercuri, 11 februarie a.c., 
aducând în prim-plan câteva 
dintre nemulțumirile acestui 
partid referitoare la situația 
generală din țară. ,,Există o 
criză de autoritate a guver
nului, criză care se manifestă 
atât în plan politic, cât și în plan 
economic și social", a spus dl 
Sorin Cercea. O dată cu 
scăderea autorității dlui Victor 
Ciorbea, crește tendința 
autoritaristă a unor persoane 
din fruntea țării sau a unor 
grupuri care urmăresc să-și 
impună propriile idei și 
interese. PRM este ferm 
împotriva unor tertipuri ca cele 
practicate de actuala con
ducere a țârii care vizează 
constituirea unor organisme 
neconstituționale care să 
anihileze activitatea Parla
mentului și a opoziției. Este 
vorba despre recent înființatele 
consilii de coordonare politică 
și respectiv de coordonare 
parlamentară, care au drept

"Pisica” este în 
curtea altuia

De curând am primit la 
redacție scrisoarea unui pen
sionar din Deva. Sub protecția 
anonimatului, domnia sa ne 
atrage atenția asupra unui 
fenomen îngrijorător. Este 
vorba despre comportamentul 
elevilor de la unele dintre 
liceele situate pe strada 
Minerului. Aceștia, în pauze 
sau atunci când chiulesc de la 
ore, se " refugiază” în spatele 
blocurilor din apropiere, unde 
fumează, fac gălăgie și 
mizerie, îmbrâncindu-i tot
odată pe cei care încearcă să 
le atragă în vreun fel atenția.

Pentru a ne lămuri dacă 
într-adevăr așa stau lucrurile, 
am discutat cu unii dintre 
locatarii blocurilor respective și 
cu directorii a două dintre 
liceele în cauză. Dl. Simțea 
Nicolae ne-a spus că tatăl 
domniei sale, pensionar în 
vârstă de 90 de ani, a fost 
îmbrâncit într-o zi pe când in
tra în scara blocului unde 
locuiește. Pe deasupra, a fost 
înjurat și scuipat de cei care 
s-au dovedit a fi elevi de liceu. 
Situația corespunde cu cele 
descrise de pensionarul care 
ne-a sesizat. De altfel, oricine 
face o plimbare prin zonă, 
poate constata că situația este 
reală. în pauze, și nu numai, 
elevii se revarsă spre 
adăposturile mai ferite din 
spatele blocurilor, departe de 
ochii “profilor”. Este de la sine 
înțeles că aici se fumează, se 
face gălăgie și mizerie, ba 
chiar, așa după cum am 
observat, se consumă și 
băuturi alcoolice. Halal elevi, 
vai de bieții profesori, căci asta 
numai școală nu mai este!

Am fost martori ai situației 
descrise și am dorit să aflăm 
cu exactitate căror licee aparțin 
elevii respectivi. Din păcate, 
este foarte greu de aflat. Ei nu 
spun de unde sunt, iar 
directorii liceelor cu pricina își 
aruncă unul altuia " pisica” în 
curte. Dl. Robert Singer, 
directorul Liceului Teoretic 
“Traian”, ne-a asigurat că este 

scop reglementarea rapor
turilor între membrii coaliției de 
putere. Pe de altă parte, 
reprezentanții PRM se pro
nunță împotriva adoptării 
oricăror măsuri care pot duce 
la îngrădirea dreptului la liberă 
exprimare și a dreptului la 
informare a cetățenilor.

în ceea ce privește 
problemele județului, dl Mircea

Nedelcu, vicepreședinte cu 
problemele organizatorice al 
filialei hunedorene a PRM, s-a 
referit mai ales la situația 
siderurgiei, ținând să precizeze 
că au început să se vehiculeze 
tot felul de scenarii, care de 
care mai pesimiste, referitoare 
la restructurarea din acest sec
tor. Se preconizează închi
derea Fluxului nr. 1 care 
asigură 90% din producția de 
oțel de la ,,Siderurgica” 
Hunedoara. Deși există un 
plan de restructurare a

foarte mică probabilitatea ca 
elevii respectivi să provină 
de la liceul pe care îl con
duce. Motivația dlui director 
a fost aceea că la “Traian” 
majoritatea o reprezintă 
fetele, despre care se 
presupune că sunt cuminți. 
Așa o fi! La Grupul Școlar 
Construcții - Montaj , dna 
directoare Mihaela Teodor 
recunoaște că unii dintre cei 
în cauză ar putea fi elevi ai 
acestui liceu. Dânsa ne 
precizează însă că aici există 
reglementări foarte stricte în 
ceea ce privește compor
tamentul elevilor:” în fiecare 
zi profesorul de serviciu 
controlează toate zonele 
“fierbinți” din apropiere, 
sancționându-i pe cei care 
sunt prinși că chiulesc". 
Suntem convinși că dna 
Teodor are dreptate. însă 
problema rămâne în con
tinuare nerezolvată. De unde 
sunt acești elevi? Răspunsul 
vine din partea dnei Mariana 
Lupu, directoarea adjunctă a 
aceluiași liceu. Dânsa ne 
îndrumă spre una din cele
lalte instituții de învățământ 
din apropiere: “ pot fi de 
oriunde; fie de la “Traian", fie 
de la “Energetic" sau chiar și 
de la “Minier”. De ce nu ?”

Am renunțat să-i mai 
întrebăm și pe directorii de 
la celelalte licee, convinși 
fiind că am fi primit răs
punsuri asemănătoare. Con
cluzia nu poate fi, așadar, 
decât una singură, anume că 
este aproape imposibil să-i 
controlezi pe toți elevii. Deși 
există reguli foarte clare, ei 
vor găsi întotdeauna metode 
să le încalce. Din păcate, 
moralitatea și bunul simț le 
lipsește multora dintre cei în 
cauză. Or, asta nu se poate 
schimba așa de ușor. 
Profesorii pot face multe, 
însă nu îi pot înlocui pe 
părinții care aveau datoria de 
a-și învăța odraslele să se 
comporte civilizat.

Andrei NiSTOR 

societății, plan propus de 
către salariații de aici, el nu 
a fost luat în seamă de 
forurile superioare din gu
vernul României. Ba chiar, 
conform declarațiilor dlui 
Nedelcu, se pare că dl 
ministru Mircea Ciumara a 
respins categoric orice fel de 
planuri de restructurare, 
spunând că pentru dânsul 
ele nu există.

în cadrul conferinței de 
presă au fost abordate și alte 
probleme, cum ar fi cele 
privind rata tot mai mare a 
criminalității din județul 
nostru, restructurarea din 
minerit, situația din sistemul 
de sănătate și din 
învățământ. S-a vorbit, de 
asemenea, despre faptul că 
Partidul România Mare este 
în continuare de părere că 
trebuie organizate cât mai 
curând alegeri anticipate sau 
constituirea unui guvern din 
tehnocrați. Acestea sunt 
singurele căi pentru ieșirea 
din criza actuală.

Andrei N/STOR

ADRESABILITATE BUNĂ, DAR Șl PASIVITATE
(Urmare din pag. 1)

doresc, că înscrierea nu pre
supune vreo taxă. “Adresa
bilitatea este bună și sperăm 
să fie la fel - spunea dr. 
Cordea. Când se vor înființa 
casele de asigurări, foarte 
important va fi să avem bani 
pentru medicamente și mate
riale sanitare". Până când se 
va intra pe sistemul de 
asigurări populația se adre
sează medicilor la care au fost 
arondați până acum și trebuie 
să fie consultați și tratați chiar 
dacă au optat pentru alt medic 
de familie. Este vorba de 
deontologia profesională.

Dna Dorina Toma, medic 
primar la același dispensar, 
aprecia că în ianuarie s-a 
înregistrat un ritm bun de 
înscriere, dar acum a început 
să scadă, media înscrierilor 
zilnice fiind de 15. Majoritatea 
celor care s-au înscris sunt 
persoane de peste 60 de ani, 
ceilalți manifestând pasivitate.

r PRIMS il\I FLAGRANT
I
■ Popa Tudor de 28 de ani
* din Deva, recidivist, a fost prins
• în flagrant de polițiștii din cadrul
t________________

(Urmare din pag. 1)

gănează până la calendele 
grecești, coloșii industriali și 
regiile continuă să producă 
in pagubă fără a-și plăti 
datoriile către asigurările 
sociale, tot mai multi români 
înnebunesc, se sinucid și se 
ucid, iar pe președinte 7/ 
apucă scârba, chiar dacă 
repede ne anunță apoi că l-a 
trecut. Dar scărba-i scârbă, 
nu trece cu una, cu două și 
nu-i numai a președintelui, ci 
a unei țări întregi. Se fac 
declarații contradictorii, se 
semnează protocoale care 
după două zile sau două ore 
sunt subminate, se anunță 
un (al treilea!) program de 
guvernare, se fac guverne 
de rezervă, se fac pro
nosticuri, se trăncănește, se 
pândește. Și singura doc
trină care ar putea pune 
capăt marasmului - cea

Cum a reieșit din docu
mentarea realizată, există în 
general o conlucrare reciprocă 
medic-pacient, cei care au 
venit să se înscrie făcând-o 
din proprie opțiune. Este o 
perioadă foarte grea pentru 
medicii care au pus și pun în 
continuare accent pe calitatea 
actului medical, deoarece 
întocmirea listelor presupune 
respectarea celor șase grupe 
de vârstă, date completate cu 
litere de tipar, totul în dublu 
exemplar, la cele mai multe 
dispensare medicul fiind ajutat 
doar de câte 1-2 asistenți. Am 
mai consemnat că acele 
contracte-cadru între medici și 
Casa de asigurări nu au 
apărut încă, reforma "nu-i con
cepută până la capăt”, statutul 
medicului nu este definitivat. 
Numeroși medici considerau 
că nu este suficient media- 
tizată legea, fiind persoane 
care nu cunosc avantajele

Biroului Ordine Publică în timp 
ce încerca să sustragă bunuri 
din boxa lui Manea Cristian. A 

liberală - nu poate fi apli
cată din neputința parti
delor liberale de a se reuni 
într-o singură, puternică 
forță. Deșarte vanități și 
aici...

Și totuși, actuala coa
liție e singura soluție. Doar 
că trebuie să se trezească 
ia realitate și să-și impună 
autoritatea. Datoria noas
tră, a opiniei publice și a 
presei, e s-o trezească la 
realitate. Datoria ei e ca, 
măcar acum, în ceasul al 
doisprezecelea, prin com
petență, fermitate și voință 
politică, să-și impună 
autoritatea guvernării. 
Altfel, țara își va pierde și 
ultima speranță - rău mai 
mare nu poate fi - după 
care nu va mai putea urma 
decât izbânda extre
mismului.

Va mai veni zăpada?
Foto: Eduard CHIROIU

înscrierii pe listele medicului 
de familie. Sunt încă 
persoane care nu au înscris 
codul pe buletinul de 
identitate; aceștia trebuie să 
se prezinte la Poliția munici
piului cu buletinele și cu 
certificatul de naștere (fe
meile și cu cel de căsătorie) 
pentru înscrierea codului. 
Bine este ca oamenii să se 
hotărască cât mai repede, 
să nu aibă nici o reținere în 
alegerea medicului de 
familie (până la 15 aprilie 
'98 listele trebuind să fie 
depuse la Direcția Sanitară), 
fiind în interesul tuturor să 
se demareze cât mai 
repede sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate.

Am mai notat că ser
viciile de urgență și salvare 
vor funcționa ca și până 
acum, populația putând face 
apel ori de câte ori este 
nevoie.

I 
fost arestat și va afla în | 
curând în ce boxă va „locui”' 
pentru următorii ani. (A.N.) 
________________________________ I



Cuvântul liber

SORGINTEA UNEI A EAGER! RENTABILE
- Ce ați amanetat?
- Două bijuterii de aur: un 

ghiul și un inel.
- Câți bani ați incasat prin 

gajarea lor?
- Două sute de mii de lei.
■ La ce vă trebuiau banii?
- Sincer vorbind i-am folosit 

să cumpăr alimente pentru aca
să. Nu ne mai ajungem cu banii 
de la avans la plată.

- Sperați să vă recuperați 
bijuteriile ?

- Imediat după încasarea 
avansului. Până atunci sunt ne
voită să prelungesc termenul 
limită de răscumpărare.

- Cum vă numiți?
- Vă spun, dar vă rog din 

suflet să nu-mi dați numele la ziar.
Opțiunea anonimatului e 

perfect justificată pentru clientul 
unei case de amanet. Gestul 
gajării unor obiecte de mare 
valoare materială, uneori și sen
timentală, e rezultanta unei a- 
cute jene financiare care nu a 
onorat pe nimeni niciodată. De
oarece câștigă exploatând, în 
general, situații în care sărăcia 
trebuie, scurt timp, amorțită sub

Clujenii și bănățenii țin 
piața lâ Hunedoara

Pe piața alimentară a Hunedoarei cei mai stabili 
comerJanți sunt producătorii agricoli din zona 
Clujului și din Banat. Aceștia, în cursul săptămânii, 
susțin piața la capitolul zarzavaturi și legume. Din 
cele spuse de dna Ungureanu, lucrător comercial în 
cadrul Administrației piețelor Hunedoarei, fluctuația 
prețurilor la piață este în strânsă corelare cu zilele 
de încasare a salariilor, prețurile crescând vertiginos 
în aceste zile, precum și în week-end. Am notat 
pentru d-voastră o serie de prețuri care pot constitui 
un reper al necesarului de lei cerut pentru a face 
cumpărături în piața mare a Hunedoarei: cartofi - 
2300-2500 lei/kg; ceapă - 6000 lei/kg; morcovi - 
2500-3000 lei/kg; pătrunjel - 4000-6000 lei/kg; fasole 
- 5000-6000 lei/kg; arpagic - 12.000-15.000 lei/kg; 
mere - 1800-2500 lei/kg; pere - 4000-7000 lei/kg; 
flori, între 3000 și 8000 lei/fir. Brânza sărată costă 
între 18 și 22 de mii de lei, smântână 17.000 de lei 
borcanul de opt sute de grame în timp ce pentru un 
litru de lapte se plătesc 4000 de lei.

Oficiul de poștă și telecomunicații din Hunedoara.
Foto Eduard CHIROIU

SECȚIA BOLI INFECJIOASE 
FUbICJlOblEAZAÎbl 

ILEGALITATE!
Secția boli infecțioase și 

transmisibile din Hunedoara 
a fost construită în anul 1957, 
cu o capacitate de 65 de pa
turi, cu bucătărie, centrală și 
spălătorie proprie. Prin pro
iect s-a asigurat noii unități 
sanitare din Hunedoara o 
funcționalitate la standardele 
prevăzute de către normele 
Ministerului Sănătății, fiecare 
categorie mare de boli trans
misibile fiind despărțită prin 
intrări separate. Pe acest 
model avea să fie construită 
și dată în funcțiune și o cli
nică de același profil din Cluj.

Lipsa fondurilor financiare 
din ultimii ani a făcut ca dintr- 
o clădire modernă, cu o față 
reprezentativă pentru rețea
ua sanitară din Hunedoara, 
să devină o pată sumbră în 
arhitectura zonei.

Din discuția pe care am 
avut-o cu doamna doctor 
Marcela Artean, șefa acestei 
secții, am reținut câteva din

imperative ce țin de traiul zilnic 
sau de plata unor manopere me
dievale ori funerare, imaginea 
întreprinzătorului ce "ține" o casă 
de amanet n-a fost niciodată la fel 
de populară ca a celui care face 
pâine, de exemplu.

Tocmai din aceste conside
rente, ne spune dl Ovidiu Cojo- 
caru, administrator al societății

Amanetul
"Grupul financiar Aristocrat" SRL, 
posesor al unei case de amanet 
la Hunedoara, cel ce adminis
trează o afacere de amanet, mai 
mult decât în alt gen de afaceri, 
trebuie să aibă puterea înfrângerii 
puseurilor excesive de rapacitate 
sau cinism care predomină, de 
obicei, în lupta pentru atragerea 
banilor.

în opinia interlocutorului con
tractele de amanetare în baza 
cărora se desfășoară activitatea 
la "Aristocrat" prevăd clauze des
tul de "blânde" față de normele 
pieței în domeniu. Toate casele 
de amanet au prevăzut, în tactică,

tre problemele dificile care 
stau în fața acestei unități 
medicale. în primul rând, inte
rioarele nu au mai fost zu
grăvite de 17 ani, fapt ce a 
condus la retragerea autori
zației de funcționare din par
tea Inspectoratului de Poliție 
Sanitară. Majoritatea saloa
nelor arată mai degrabă a 
afumători decât a incintă me
dicală. Izolația acoperișului a 
fost străpunsă, iar pe anumite 
porțiuni de la ultimul etaj ploa
ia și-a făcut simțită prezența 
până la jumătatea pereților, 
într-o stare de degradare a- 
vansată s-a ajuns și 
cu terasa unde apa 
pluvială a determinat 
exfolierea zugrăve
lilor exterioare.

Nici gardul exte
rior nu a avut o soartă 
mai roză. Pe o porțiu
ne de 60-80 de metri, 
plăcile de ciment au 
prins picioare. Lipsa 

că neprezentarea clientului la 
data specificată în contract duce 
la pierderea bunului amanetat. "în 
general, perioada de grație acor
dată este de cinci zile după care 
bunul este pierdut. Noi mergem 
pe un interval mai mare, de până 
la 25 de zile, cu amendamentul 
ca să fim înștiințați din timp de 
intențiile clientului. Sunt și cazuri 

deosebite când o minimă omenie 
ne obligă să depășim și pragul 
celor 25 de zile", precizează dl 
Cojocaru. Din cele declarate de 
interlocutor am înțeles că bene
ficiarii serviciilor firmei provin cam 
din toate mediile sociale, predo
minând, totuși, persoanele cu 
nevoi financiare acute.

Conform reglementărilor în 
vigoare casa de amanet acordă 
împrumutul bănesc în valoare a 
jumătate din cât e evaluat obiectul 
amanetat. "în cazul aurului, de 
exemplu, noi plătim până la 
80.000 de lei pe gram, apreciind 
valoarea de piață la vânzarea

gardului pe această porțiune 
cât și a unui portar face ca 
cine vrea și cine nu vrea să 
se plimbe în voie prin zonă.

Doamna doctor Marcela 
Artean mai spune că datorită 
lipsei banilor, secția pe care o 
coordonează a devenit o oaie 
neagră a Spitalului Municipal 
Hunedoara, fiind păcat de 
ceea ce se întâmplă cu clă
direa întrucât la ora actuală 
este cea mai funcțională uni
tate medicală de acest profil 
din țară, cu excepția Clinicii 
de la Cluj ce a fost construită 
după același model. 

■y

metalului prețios undeva la 
150.000 de lei per gram. E destul 
de avantajos dacă ținem cont că 
banca cumpără gramul de aur cu 
53.000 de lei", spune dl Cojocaru. 
Pe lângă bijuterii se pot amaneta 
diverse produse electronice de 
înaltă tehnologie, pentru toată 
firma dispunând de logistică ne
cesară unei evaluări corecte.

Cam trei la sută din cei care 
amanetează pierd obiectele, 
acestea urmând să fie valorifi
cate de firmă. Deși procentul e 
mic, totuși numărul obiectelor 
dobândite trebuie să fie destul 
de important atâta timp cât pla
nurile de viitor ale întreprinză
torului prevăd cumpărarea unor 
spații comerciale unde să fie 
valorificate, în condiții proprii, 
obiectele.

Permanent conectat la acti
vitate, dl Cojocaru apreciază că 
acest gen de afacere s-a așezat 
destul de bine în amfiteatrul acti
vităților cu profil, constituindu-se 
de multe ori într-un adevărat 
colac de salvare atunci când 
este făcută cu o minimă doză de 
omenie și înțelegere.

CU NUMĂR 
FALS!

vătămări mai ușoare, este și cel al copilului Constantin Bucur | 
de 9 ani ce a traversat strada Eroilor în fugă printr-un loc ■ 
nemarcat fără să se asigure, fiind accidentat de către auto J 
3 HD 2739, condus regulamentar de către Grigore Buzia. ' 
_____________________________________________________ y

Certificate de 
urbanism

Prea multe idei duc de ne
numărate ori la încurcături. 
Așa s-a întâmplat și în cazul 
lui Traian Haiduc din Hune
doara ce a cumpărat un auto
turism Volkswagen Polo, ne
înmatriculat. După această 
achiziție a mai cumpărat un 
alt autoturism, de aceeași 
marcă de la un cetățean din 
Hunedoara. întrucât primul nu 
putea fi înmatriculat, a decu
pat seria caroseriei de la cel 
înscris în circulație. Totodată a 
luat și numerele legale - 4 HD 
8292 - de la a doua mașină pe 
care le-a pus celei neînma
triculate.

Fapta a fost descoperită 
recent de către lucrătorii Biro
ului Poliției Rutiere a muni
cipiului Hunedoara la un con
trol în trafic. Pentru cele să
vârșite - conducerea unui au
tovehicul cu număr fals și pu
nerea în circulație a unui auto
turism neînmatriculat, lui 
Traian Haiduc i s-a întocmit 
dosar penal.

DE LA STATUTUL DE 
CENTRU MUNCITORESC 

SPRE CEL DE FIEF AL 
MODEI?

Una din cele mai surprin
zătoare apariții pe eșichierul 
de afaceri al Hunedoarei este 
recent deschisa casă de mo
dă aparținând dnei Lenuța 
Vasiliu, administrator al firmei 
Luisa Mode Lux SRL. Doam
na Vasiliu își vede împlinit un 
vechi vis de întreprinzător, 
consumat din 1990 până a- 
cum. O casă de modă ce are 
o ambianță selectă a spațiului 
de prezentare, dispune, în 
ofertă, de un arsenal atent 
triat de stofe gata a fi croite și 
poate, la comandă, să alter
neze luxul cu serviciul de sim
plu bun gust funcție de punga 
clientului, e susceptibilă a fi 
un succes "de casă".

Destinată exclusiv sexului 
frumos, activitatea Casei de 
modă "Luisa" vine să acopere 
un gol ce se făcea simțit până 
acum la Hunedoara. Chiar din 
primele zile, ne spune dna 
Vasiliu, s-au primit numeroase 
comenzi, predominând opțiu
nile pentru costumașe, parde- 
sie și rochii de seară. Clien

I 
I 
I
I 
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Atenție părinți!
Deși titlul prezentului articol este folosit mereu în presă 

și nu numai, ne facem datoria de a reaminti părinților că 
strada reprezintă un mare pericol pentru copiii nesu- 
pravegheați. De cele mai multe ori finalul este dramatic. 
Ființe nevinovate cad sub roțile ucigașe ale autovehiculelor, 
lăsând în urmă suferințe și lacrimi.

Un caz recent, care din fericire s-a soldat doar cu

în ședința de avizare a 
comisiei de urbanism din 10 
februarie a.c., au fost emise 
de primarul municipiului Hu
nedoara următoarele certifi
cate de urbanism: Lupulescu 
Ion - construcție locuință - 
strada Carpați, nr. 35; Bologh 
Magdalena - transformare a- 
partament în spațiu comer
cial - b-dul Corvin 1/14; Cri- 
șan Emil - transformare apa
rtament în spațiu comercial - 
b-dul Corvin 5/14; Gârdean 
Adinei - transformare apar

Autorizații de construire
5

Tot în cadrul ședinței co
misiei de urbanism desfășu
rată marți, 10 februarie, au 
mai fost emise patru auto
rizații de construire: Banc 
Post SA - amenajare sediu 
bancă - str. G. Enescu, nr.7; 
Mihălțan Mihaela - transfor

Pagină realizată de Cornel POENAR, Adrian SĂLÂGEAN

tela este extrem de eteroge
nă, de la persoane cu gustu
rile rafinate în vecinătatea 
luxului, până la cumpărători 
ce doresc un obiect vestimen
tar care să le vină bine, pur și 
simplu. Se așteaptă o creș
tere a volumului de lucru cu 
ocazia banchetelor și a "sezo
nului nunților" în fiecare an. 
Sunt permanent gata a fi pre
zentate doritoarelor 10 modele 
diferite, lucrându-se doar din 
foarfecă forma hainelor pentru 
a da fiecărui client doza de 
mulțumire pe care o așteaptă.

Dna Vasiliu speră într-o 
creștere considerabilă a nu
mărului clientelei, fiind pregă
tită să facă o extindere de 
spațiu pe măsură ce afacerea 
ia amploare. Sunt așteptate și 
"provocări" din partea celor 
mai pretențioase cliente, 
Casa de modă "Luisa" putând 
face față, ne spune interlocu
toarea, atât unor solicitări de 
rutină cât și unor manopere 
fără pereche pe care le re
clamă modelele unicat.

I 
I 
I 
I
I
I
I 
I
I

tament în spațiu comercial - 
b-dul Dacia 23/8; Cârje la- 
cob - transformare aparta
ment în spațiu comercial - fa
dul Cetății 7/3; Marton Imre
- construcție locuință - stra
da Rovine; SC Com Tour 
Lowe SRL - modificare spa
țiu comercial - b-dul Repu
blicii, nr.2; Chirea Zaharia - 
construcție atelier tâmplărie
- strada Stejarilor, nr. 8A; 
Benko Iosif - construcție 
spațiu comercial - strada 
Victoriei, nr.8.

mare apartament în spațiu 
comercial - strada Tranda
firilor, nr. 4/2; Alcom Europa 
SRL - construcții chioșc - Pia
ța Obor și pentru Euro Prest 
SRL - transformare aparta
ment în spațiu comercial - 
strada Mihai Viteazul, C11/4.
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SUB COMPLEXUL EUROPEI
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dacă nu chiar emblematică pentru 
întreaga cultură americană: "Până 
la începutul secolului al XX-lea, 
sculptura americană a crescut 
mereu în umbra artei europene 
(subl. D.H.). reconstituindu-i e- 
clectic momentele istorice, de la 
gotic la neoclasicism. Arta en
gleză, în vremea îh care cei dintâi

fraze. America există, iar arta 
americană are, la această oră, 
reprezentanți care o situează, și în 
acest domeniu, într-un elitism de 
care, vrând-nevrând, lumea ține 
seama. Desigur, și fiind întru totul 
de acord cu autorul cărții, este 
normal să fiu măcar puțin malițios 
notând câteva nume de artiști...

Schimbând doar opincile!...
Constantin GHEORGHE-NAiDiN

^L\un2Eti£
---------------------------/----------------

E drumul lung și greu către izbânda; 
te roade gheata, cizma, pantoful, 
dar niciodată opinca...
Nu sunt dedate clevetiri la adresa opincii 
cum că ar fi rozătoare: hârciog, șobolan, 
chiar dacă talpa țării ar fi de cașcaval. 
O patrie roasă de ghete - 
șchioapătă;
o patrie roasă de cizme încetează de a mai fii

Unul dintre exegeții și exi- 
genții comentatori de artă, Dan 
Grigorescu, este prezent în librării 
cu un volum însumând aproape 
400 de pagini. Dimensiunile și 
tema aleasă îi conferă acestuia 
un statut ceva mai aparte, pentru 
că arta americană, în general, și 
cea plastică în particular, rămân 
un teritoriu mai puțin explorat și 
mai puțin cunoscut la noi. în a- 
cest fel și din acest unghi văzută 
problema, efortul autorului este 
cu atât mai de apreciat. Scurt și 
cuprinzător, pentru a intra în "am
bientul" cărții, profit de un citat a 
cărui idee mi se pare edificatoare,

x- -...... .......

--------- —---------------------------------------------------------------------------

Dan Grigorescu: ISTORIA ARTEI AMERICANE 
Editura Saeculum I.O., București, 1997

artiști ajunși în America încercau 
să stabilească o tradiție locală, 
topind laolaltă amintirile operelor 
pe care le văzuseră la ei acasă, nu 
crease o sculptură cât de cât im
portantă" (p. 231). Cu alte cuvinte 
și într-un context mai larg, cam 
același lucru spunea și Octavian 
Paler, invitatul lui Iosif Sava la 
"Serata muzicală TV" din 22 iunie 
1996: "America are complexul 
Europei, un grav complex." Și 
conchidea dur și sarcastic emi
nentul om de cultură: "America nu 
are trecut - trecutul americanilor e 
un vapor.” Pe acest fundament se 
poate comenta mult, însă raționa
mentul nu poate fi eludat sau ex
pediat în două-trei cuvinte sau

americani: suedezul Gustavus 
Hesselius, scoțianul John Smibert, 
olandezul John Vanderlyn, ger
manul Emmanuel Gottlieb Leuze 
și mulți, mulți alții. însă acest lucru 
este doar o componentă de care, 
într-un anumit sens, putem face 
abstracție. Creația lor reflectă 
America, la urma urmei, cu locu
rile, cu oamenii ei... Implantarea 
lor în acest perimetru geografic a 
fost, în general, reciproc avan
tajoasă. între altele și acest lucru 
este reliefat de Dan Zamfirescu în 
studiul său.Oricum, prin inter
mediul scrierii ajungem să cu
noaștem, poate chiar să pătrun
dem într-un ținut - fie el strict 
geografic sau artistic (mai degrabă

și una și alta) -, unde participăm 
la niște trăiri cel puțin curioase. 
Noi, europenii, obișnuiți cu o e- 
voluție firească a artei plastice, 
asistăm - evident, cu ajutorul 
cărții - la un fenomen uimitor: 
treceri de-a. dreptul brutale de la 
Renaștere la Suprarealism, Cu
bism ș.a., via Iluminism. Sau de 
la un anume primitivism la un 
modernism asediator și demo
lator de sisteme și curente. în 
aproximativ două secole, euro
penii americanizați și beneficiind 
de condiții net prielnice, au pro
pulsat arta americană, și implicit 
cultura acestui stat, într-o zonă 
valorică apropiată de cea euro
peană uneori chiar depășind-o pe 
aceasta. De aceea, trebuie să 
acceptăm că respectiva trecere 
rapidă nu se putea face fără oare
ce zguduiri. Istoria... lui Dan Gri- 
gorescu oglindește excelent a- 
cest parcurs în primul rând prin 
utilizarea unei exprimări lipsite de 
conveniențe, subtilități filozofice 
fără sens, sau raționamente de
rutante pentru cititorul de ocazie. 
Lectura cărții este o aventură cel 
puțin atrăgătoare, o modalitate/ 
posibilitate de a redescoperi A- 
merica, o Americă a frumosului 
venind către noi dinspre artă...

Dumitru HURUBĂ

Patria în care locuiesc eu precum sufletul 
ce mă ocupă ca un al șaselea simț 
n-a purtat pantofi cu scârțâitoare, 
nici ghete cu ghetre, nici cizme de lac, 
ci - lac de sudoare - 
schimbând doar opincile 
a traversat timpul!

Ardealul literar și artistic"

I

r — 
I 
I 
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I 
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• Devesel Darius - Gabriel 
| - elev, Deva. Sentimente calde

care te onorează. Poezia este însă 
modest realizată. De altfel, pentru 
oricine ar fi dificil, chiar și pentru un 
poet de mare talent, să transpună 
o trăire directă în vers sau cum 
spui tu " dedicație unei vecine și 
prietene plecată în Canada".

• R.D. - Deva. Da, este 
nevoie să revii- mereu asupra 
scrisului tău, asupra poeziei care 
este extrem de pretențioasă. Ai 
multe imagini realizate, nespe
rate, dar alături de ele mai sunt și

poticneli. Poezia trebuie să de
vină un tot unitar. De aceea, e 
necesar, așa cum recunoști și tu, 
să o recitești, să o îmbunătățești, 
să o selectezi.

• loslf Sorin - Hunedoara. 
Plugușorul P.A.R. este o poezie 
satirică ce vădește ușurința cu 
care versificați,adesea directă la 
politicienii țării, indiferent de cu
loarea lor... politică. Realitatea pe 
care o oglindiți este prea tristă, iar 
spiritul dv. civic este demn de luat 
în seamă.

Redacția

Numărul 4 (anul II) al revistei 
"Ardealul literar și artistic" (di
rector Valeriu Bârgău), editată de 
grupul de publicații și editură 
"Călăuza", reunește un însemnat 
număr de colaboratori, nume cu
noscute ale unei arii de spiri
tualitate românească. Arie de 
spiritualitate pe care publicația 
urmărește să o consolideze într- 
0 perioadă în care nimic nu mai 
este favorabil actului de cultură.

Numărul la care ne referim se 
deschide cu un comentariu asu
pra creației poetului Ion Mircea, 
unul dintre cei mai apreciați poeți 
contemporani, cu referire directă 
la ultimul său volum de antologie 
"Poezii". Comentariul este sem
nat de Valeriu Bârgău care contu
rând personalitatea poetului Ion 
Mircea afirmă la un moment dat: 
"Posesor de limbaj poetic propriu 
și Rege peste un Regat fără hota
re, Ion Mircea mi se pare a întru
chipa însuși poetul, adică acea 
ființă /neființă care se zbate între 
cuvânt și necuvânt, înlăturând cu 
dosul palmei orologiul obișnuit, 
bătând după un ritm propriu de
rularea timpului pe tobe fragede".

Un interviu extrem de intere
sant este semnat de Mariana 
Pândaru, redactorul șef al revis
tei, realizat cu scriitorul Ion Marin 
Almăjan, fostul director al Editurii 
Facla din Timișoara, care la între
barea referitoare la cultura din 
zilele noastre răspunde:" în mod 
normal ar trebui să răspund altfel, 
cultura va fi întotdeauna mobilul 
fundamental esențial pentru per
petuarea acestui neam. Mi-e frică 
însă. Mi-este extrem de frică să 
nu se întâmple ca această cultură 
să devină apanajul unui grup din 
ce în ce mai restrâns de oameni 
și astfel ea să nu mai aibă ecou în 
restul populației României, dato- 
\................ ........................... .......
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rită sărăciei prin care trece. A- 
ceastă sărăcie este distructivă șl 
îndepărtează omul de cultură, de 
carte".

Un alt interviu de greutate este 
realizat cu scriitorul Horla Bă- 
descu, actualmente director ad
junct al Centrului cultural român 
din Paris.

Constantin Cubleșan sem
nează comentariul "Un brașovean 
în arhipelagul sandwich - Hawaii", 
iar Adrian Popescu, un ciclu de 
patru poezii. Teme Interesante de 
comentariu abordează loan Mihuț 
- "Eminescu, filosofia clipei", Gli- 
gor Hașa - "Conceptut de dor, jale 
și tristețe în creația eminesciană", 
Victor Isac - "C. Rădulescu Motru, 
înțelepciune națională", loan Octa
vian Rudeanu - "Preotul cărturar 
Gala Galaction".

Revista semnalează cărți nou 
apărute, menționează un profil 
plastic despre Mircea Bâtcă, file 
de jurnal despre Nicolae Țic sem
nate de fratele său Miron Țic, 
publică multă poezie...

Minei BODE A
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GAVCO
Nu-I cunosc personal pe 

Gavco. îi întâlnesc însă, mereu, 
caricaturile și aforismele în ziarele 
și revistele centrale sau județene.

lată că, de curând, Gavco și- 
a editat aforismele sub titlul 
“Gloanțe de catifea". Am stat 
aplecat asupra cărții lui și nu am 
regretat. Aforismele sale sunt, în 
marea lor majoritate, pline de 
poezie. Nu seamănă cu "Poe
mele într-un vers" ale lui Ion 
Pillat. Dacă ar fi să le încadrez 
într-o formă aparținând poeziei, 
m-aș gândi la poeții arabi. De ce? 

^Aceștia cultivau un gen literar pe

I 
I 

care îl numeau "înțelepciuni". în| 
fiecare “Divan"/ Carte de poeme, j 
poeții Orientului Mijlociu adăugau1 
câteva pagini de înțelepciuni:! 
concluziile, reflecțiile lor asupraj 
existenței erau strânse în versuri, 
lapidare. în limba română, afo-1 
rismul a fost rar cultivat. Două| 
nume sonore ar fi Blaga și Cilibiț 
Moise; în familia spirituală a uiți-1 
mului l-aș situa pe Gavco. Nimeni| 
nu ajunge la sarcasm și calamburi 
fără să fi trecut prin purgatoriul' 
vieții - bibliotecă. I

Mulțumesc, Gavco! I
Ciprian NICKEL y
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Cred, cu nestrămutată convin
gere, că autorul acestei cărți 
trebuie așezat între cei nu prea 
mulți autori ai unui gen de creație 
aparte. Se pare că atunci când a 
repartizat harul pe cap de artist, 
Dumnezeu a rezervat o cantitate 
anume, un fel de "minte specială" 
pe care să o distribuie personal 
oamenilor aleși. GAVCO s-a ni
merit să fie unul dintre aceștia. 
Caricaturist de forță și posesor al 
unui știi cu totul inconfundabil - deși 
unii au încercat să-l ... urmeze - 
copii palide ale unui talent și simț al 
realului depășind o simplă recep
tare pasivă. "Omologarea" realității 
brute și deseori brutale are loc în 
cadrul unui sistem complicat de 
prelucrare până ia forma definitivă 
care poate, în sfârșit, să fie comu
nicată ca artă în modul cel mai 
simplu și direct cu putință. Pentru 
că artistul simplifică totul până 
aproape la exasperare având par
că o teamă că, întotdeauna, co
municarea creator/producător/ 
emitent - destinatar/consumator/ 
receptor nu va avea loc rapid, ideal 
și eficace. De aceea, caricaturile 
sale nu sunt complicate, ele con
ținând, de regulă, un mesaj-morală 
doar aparent facil și strict umoristic;*

ZYU&JWL* 10) 1^
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deoarece, dincolo de această "fa
țadă" se află și se ghicește drama 
socială, sentimentală, politică, ero
tică, economică etc., de fapt, Omul 
cu toate ale sale. Iar GAVCO ase
menea unui fin seismograf și unui 
ultrasensibil detector, înregistrează 
tot, după care devine purtătorul de

puțin pentru mine, sunt sărbători 
ale minții și sufletului. O discuție 
cu el obligă la a ști și a cunoaște, 
în oricare dintre discuții există 
șansa "nașterii" unuia sau câtorva 
aforisme. Și, astfel, am ajuns la 
cartea atât de sugestiv intitulată 
pentru creația lui GAVCO:

K.

Constantin Gavrilâ - GAVCO: GLOANȚE DE CATIFEA (Aforisme) 
Ed. Bibliofor; Ed. Corvin

y

cuvânt, cel mai adesea prin arta sa 
revoltându-se împotriva tuturor 
relelor vieții. Revolta sa este, însă, 
"pașnică”, o zeflemea învecinată cu 
un sarcasm camuflat sau cu o ironie 
întâlnită doar la spiritele înalte.

Și aș mai putea spune multe 
despre caricaturistul - unicat 
GAVCO, dar știu că nu i-ar face 
plăcere. De aceea mă rezum a 
spune că mă pot mândri cu prie
tenia sa, chiar dacă nu ne vedem 
prea des, despărțiți fiind de un 
cartier!, însă întâlnirile noastre, cel

GLOANȚE DE CATIFEA - un titlu 
care îl reprezintă perfect pe autor- 
omul-caricaturistul. Având în ve
dere că aforismele sale sunt dese
nele sale sau invers. Sunt atât de 
sugestive și-atât de personale, 
încât cu un efort minim vom trăi o 
dublă satisfacție: de cititor și de ... 
privitor. GAVCO este, poate, cazul 
unic sau înainte - mergătorul într- 
un gen de creație nou: carica- 
turaforistica sau aforisticaricatura. 
Nu contează ordinea... Lucrul 
important este că el va rămâne în

_________________
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istoria culturală - sper din tot 
sufletul să fie așa - ca unul care a 
știut și știe ca, prin comprimarea 
ideii, să ne dăruiască sinteza, 
grăuntele de aur al imaginației și 
gândirii sale, amândouă pe mă
sura marelui său talent. Fiindcă 
GLOANȚE DE CATIFEA nu este 
doar cartea de aforisme, ci și 
înțelepciune, înțelepciunea celui 
care dintr-un exces de modestie 
îmi va reproșa pentru sinceritatea 
cu care am scris aceste rânduri. 
Dar voi mai spune că acest volum 
de aforisme are darul divin de a 
ne pritoci cu briliantele pure ale 
unei minți aflate permanent în 
căutarea și exprimarea esen
țialului - rareori cu un sâmbure de 
răutate, deseori cu un zâmbet 
înțelegător, dar ironic și plăcut...

în orice caz, GLOANȚE DE 
CATIFEA ne oprește pentru un 
timp din ceea ce avem de făcut 
într-un moment sau altul - nu era 
exagerat să fi spus “drumurile 
vieții" - reamintindu-ne cât de buni 
sau cât de răi suntem; cât de tari 
sau cât 
oameni 
suntem,

de vulnerabili; cât de 
sau de neoameni 

uneori...
Dumitru HURUBĂ
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Cunrn este irnaiii aivaiirtaijcs? Sai expoiitaurn 
imaiteiriiil prime sau prodluise finite?

- Cunoaștem die sena
tor că v-ați implicat efectiv 
în susținerea problemelor 
economice majore, între 
care și cea privind situația 
importurilor și a exportu
rilor. Ce demersuri s-au fă
cut în acest sens în ultima 
vreme?

- într-adevăr, s-au ivit u- 
nele situații de larg interes 
privind aceste aspecte, ele 
acutizându-se în ultima vre
me. Sesizând faptul că în 
ultimii ani structura expor
tului României a cunoscut o 
tendință de creștere a volu
mului de materii prime și 
produse strategice expor
tate, comparativ cu volumul 
de produse prelucrate supe
rior, deși există în țară capa
citățile de prelucrare nece
sare, comisia economică a 
Senatului a simțit nevoia să 
intervină pentru a se aduce 
corecturile necesare. în con
text putem să arătăm că se 
exportă piei brute sau tăbă
cite de bovine, ovine și por
cine, în timp ce industria de 
încălțăminte și marochină- 
rie, care are un potențial 
mare de export, lucrează 
sub 50 la sută din capaci
tate. De asemenea, în 1996 
și 1997 s-au deschis contin
gente de export fier vechi, 
deși acesta este o resursă 
strategică a țării. Același lu

cru este valabil și pentru 
cherestea și produse din 
lemn, pentru marmură, ma
teriale neferoase și altele.

La data de 13 noiembrie 
1997 Ministerul Industriei și 
Comerțului a aprobat Nota 
nr. 3617 prin care se pro
pune liberalizarea completă 
a exportului de produse ro
mânești în țările comunitare, 
aprobată prin Ordinul minis
trului Industriei și Comer
țului.

Discuție cu dl senator Doru Gaița
în Acordul European in

stituind o Asociere între Ro
mânia pe de o parte și Co
munitățile Europene și Sta
tele Membre pe de altă 
parte, la art. 14 punctul 3 se 
prevede ca România să re
ducă restricțiile cantitative la 
exportul în Comunitate sau 
orice măsură având efect 
echivalent, până la 31 de
cembrie 1997, dar, având în 
vedere prevederile art. 36 
din același acord, care per
mite introducerea unor res
tricții la export pentru prote
jarea resurselor naturale și 
având de asemenea în ve
dere necesitatea îmbunătă
țirii structurii exportului Ro
mâniei, considerăm că cel 

puțin pentru o anumită pe
rioadă ar trebui să instituim 
prin lege restricționarea ex
portului unor materii prime și 
produse strategice pentru 
protejarea industriei națio
nale și a agriculturii în aceas
tă perioadă de tranziție către 
economia de piață liberă.

Prin această măsură a- 
sigurăm - așa cum se arată 
și în scrisoarea pe care re
cent comisia economică a 
adresat-o președintelui Se

natului - protejarea resur
selor naturale, inclusiv în ve
derea menținerii și îmbună
tățirii echilibrului ecologic; 
păstrarea unor rezerve de 
produse strategice pentru 
cazuri excepționale; reali
zarea unui nivel adecvat de 
protecție netarifară a eco
nomiei naționale cu accent 
pe ramurile și sectoarele 
capabile să asigure valo
rificarea avantajelor com
petitive pe piața internă și 
pe cea externă; stimularea 
industriei de prelucrare în 
ramura încălțămintei, a ma- 
rochinăriei și a prelucrării 
lemnului; protejarea indus
triei constructoare de ma
șini în vederea retehnolo- 

gizării și creșterii calității pro
duselor, astfel încât până la 
desființarea restricțiilor ta
rifare și netarifare să poată 
deveni competitive; dezvol
tarea accelerată a exportu
rilor astfel încât să se reali
zeze un echilibru al schim
burilor comerciale în zona 
Europa pe baza importurilor 
de tehnologie, respectiv ex
porturi de produse finite com
petitive, și nu prin exportul u- 
nor materii prime, bogății 
naturale ale țării; atragerea 
investitorilor străini, actuali 
cumpărători ai materiilor pri
me, care pot să-și constru
iască capacități de prelucrare 
în România, aproape de sur
sa de materii prime (avanta
jați fiind de costul acesteia), 
sau să investească în capa
citățile existente.

- Ce se va întreprinde în 
acest scop?

- Față de această situa
ție, Comisia Economică a 
Senatului a hotărât în una
nimitate să inițieze o anche
tă, în cadrul competențelor 
sale, pentru analiza situației 
existente și găsirea de so
luții pentru rezolvarea ei, vi
zând industriile pielăriei și 
încălțămintei, textile și de 
confecții, de exploatare și 
prelucrare a lemnului.

A consemnat 
Nicotae TfRCOB

Sănătatea si
♦

învățământul să mai 
aștepte!

Greva generală a per
sonalului mediu din sănă
tate s-a declanșat ieri. Acțiu
nea ar fi putut fi evitată de 
guvernanți în urma nego
cierilor purtate cu sindicatul 
"Sanitas", dacă aceștia nu 
s-ar fi cramponat de procen
tul de 25 la sută promis, 
procent "permis" de bugetul 
de stat, de economia națio
nală. Sindicatele au cerut 
dublarea salariilor actuale, 
ridicole pentru oamenii care 
veghează la sănătatea so
cietății.

S-a cerut o întâlnire cu 
premierul Ciorbea care nu
mai după multe tergiversări 
a avut loc și care s-a soldat 
cu un eșec. S-a dovedit că 
executivul, după cedările de 
anul trecut în fața altor sindi
cate (a se vedea întreprin
derea de Camioane din 
Brașov ș a. -n.n.) pentru ca
re a fost aspru "criticat", a- 
cum nu mai este dispus să 
dea nici un pas înapoi. 
Sănătatea să mai aștepte! 
Sănătatea și învățământul, 
până se va redresa econo
mia națională! Ca și cum a- 
ceasta s-ar putea redresa 
cu analfabeți și cu oameni 
bolnavi!

în timpul negocierilor cu 

Victor Ciorbea nu s-a văzut 
nici măcar un dram de bu
năvoință. Sigur, s-a cerut 
dublarea salariilor, dar așa 
cum mărturisea liderul" Sa
nitas'' dacă s-ar fi acordat 
măcar câteva procente în 
plus, conflictul de muncă 
ar fi fost închis. Și dacă oa
menii din sănătate ar fi înțe
les că în. domeniul sanitar 
ar exista o perspectivă de 
redresare. Pentru că nu este 
vorba doar de salarii pentru 
cadrele medii și pentru me
dici, ci și de dotările de care 
spitalele și dispensarele 
duc atâta nevoie. Să lucrezi 
și acum cu aparatură de câ
teva zeci de ani, parcă adu
ce... a bantustanizare. Re
forma demarează greu în 
sănătate, oamenii nu știu 
pe ce drum se va apuca...

Opinia publică se întrea
bă pe drept cuvânt încotro 
ne îndreptăm, de ce acest 
guvern se află într-o conti
nuă căutare, tatonează 
mereu, fără a avea un pro
gram coerent prin care țara, 
enorm de greu afectată, să 
fie scoasă la liman. Oare ce 
înseamnă de fapt" reforma 
pe pâine"?!

Mine! BODE A

Un fluviu de
vorbe

Am așteptat cu maximum de 
interes pe toate canalele tele- 
viziunilor la care avem acces 
nu lista miniștrilor care i-au înlo
cuit pe demisionarii PD, ci alt
ceva, mult mai interesant pentru 
22 de milioane de români: pro
gramul de guvernare pe acest 
an.

Pentru orice politician cu 
răspunderi directe la guvernare 
și cu mintea unde îi este locul, 
programul de guvernare al fie
căruia din cei patru ani ai unei 
legislaturi derivă din programul 
global anunțat poporului la pre
luarea puterii și a gestiunii; bine
înțeles, cu corecturile impuse 
de conjuncturile intervenite în 
anii precedenți.

Despre un program de gu
vernare la preluarea gestiunii de 
către Guvernul Ciorbea aveam 
noi oarece habar. Global, ni s-au 
spus multe. Sectorial, ni s-au 
mai oferit detalii și cuantificări. 
Ni s-au oferit târziu, după pre
luarea gestiunii, dar parcă era 
ceva de înțeles și de așteptat.

Trecem peste cele 200 de 
zile ale Convenției Democrate 
Române ( bine că n-au fost 
100, asemenea celor "100 de 
zile" ale ultimei părți a epopeii 
napoleoniene) și ne oprim la 
bilanțul anului 1997, al alianței 
politice la guvernare și al Gu
vernului Ciorbea. Care alianță? 
Care bilanț guvernamental? O 
alianță politică în care lupta cu 
un singur învins - poporul ro
mân - se duce între politicieni 
bolnavi de stagnare în gândire 
cu alții bolnavi de logoree pse- 
udo-democratică?

Potrivit titrării acestor rân-

duri însă, nu acest punct de 
vedere vrem să-l detaliem.

Apariția primului ministru și 
a guvernului în fața poporului la 
postul național de televiziune 
după un an și mai bine de gu
vernare era așteptată cu enun
țarea unui program guverna
mental pe anul în curs. Unul 
concret, cuantificabil, cu obiec
tive și termene de atingere a lor, 
cu răspunderi pe ministere și 
departamente cel puțin, dacă 
răspunderea parlamentară glo
bală și cea sectorială mai func
ționează în România. Se pare 
însă că nu mai funcționează de
loc, de vreme ce, într-o astfel de 
apariție, primul ministru și gu
vernul pe care-l patronează - 
restructurat ( mai puțin), re
maniat (de două ori), vin în fața 
poporului cu un fluviu de vorbe. 
Desfid pe orice guvernamental 
care mă contrazic^. Tele
viziunea Română și posturile 
private de televiziune și radio, 
dețin benzile video și magnetice 
în care primul-ministru și guver
nul României (da, cu g mic) s- 
au prezentat în fața poporului 
cu un fluviu de vorbe în locul 
unui program de guvernare.

Știu că mulți își vor râde în 
barbă citind aceste rânduri și 
vor spune:" glasul măgarului 
nu se aude în cer"; adică un 
punct de vedere exprimat într- 
un ziar local are mai puțină im
portanță sau deloc. Veți vedea 
dumneavoastră, la vremea pre
zenței la urne, că asemenea 
puncte de vedere au fost tot 
atâtea avertismente. Atât, deo
camdată!

La Petroșani

O SCOALĂ DE PATRU STELE »

lon CIOCLEI
.</

La o recentă conferință 
de presă a Filialei județene 
PNL, dl Petru Păun Jura, mi
nistru secretar de stat la Mi
nisterul Muncii și Protecției 
Sociale, a arătat între altele 
că, după o idee irlandeză, 
se intenționează deschide
rea în Valea Jiului a unei 
școli care să pregătească 
personal pentru industria 
hotelieră. Este vorba de me
seriile de barman, bucătar, 
șef de sală, cameriste etc., 
tot ce ține de industria hote
lieră.

Spațiul pregătit la Petro
șani este în fază de finali
zare, sperându-se ca în luna 
aprilie să se deschidă cur
surile acestei școli unice în 
țara noastră.

Din cele spuse de dl 
Jura, am înțeles că se inten
ționează ca pregătirea să se 
facă la nivel de patru stele,

indiferent de locul de muncă 
pe care o sâ-l ocupe cei ce 
termină această școală.

Realizarea obiectivului 
este absolut sigură, neexis
tând nevoia unei finanțări 
externe. Se apreciază că 
solicitările vor fi foarte mari, 
candidații provenind din în
treaga țară.

Intenția celor ce reali
zează obiectivul este ca în 
bucătăria școală să se pre
gătească mâncare pentru 
persoanele defavorizate din 
Valea Jiului. De fapt, bucă
tăria va funcționa ca o can
tină de ajutor social.

Se așteaptă acordul Con
siliului local pentru a aloca 
fondurile necesare pentru 
înființarea unei cantine so
ciale, mai ales că la Petro
șani nu există încă așa ceva.

k NEAGU

r REGI A AUTONOMĂ A CUPRULUI DEVA
SUCURSALA MINIERĂ MOLDOVA NOUĂ
cu sediul în Moldova Nouă, str. Portului, nr.l

Organizează licitație deschisă fără preselecfie pentru vânzarea fierului vechi rezultat in urma 
acțiunilor de casări mijloace fixe și a deșeurilor rezultate în urma procesului de producție.

Pot participa la această licitație firme atestate de Ministerul Industriei - Comisia Națională pentru 
Reciclarea Materialelor.

i Documentele de licitație se pot obține contra sumei de 100.000 lei de la sediul REGIEI AUTONOME 
A CUPRULUI DEVA, Piața Unirii, nr.9, sau la sediul Sucursalei Miniere Moldova Nouă, str. Portului, nr. 1.

Deschiderea licitației va avea loc la sediul Sucursalei Miniere Moldova Nouă, în data de 20.02.1998, 
ora 12,00.

Relafii suplimentare se pot obfine de la:
REGIA AUTONOMĂ A CUPRULUI DEVA:
Telefon: 054/213040, 054/215922, int. 190, Fax. 054/213641.

sau
SUCURSALA MINIERĂ MOLDOVA NOUĂ
Telefoane: 055/540956, 055/540772. Fax: 055/540354.



13 FEBRUARIE 1998 Cuvântul liber
5 premii a 100.000 lei. Participă 
biletele nominale din zilele de 7, 8, 
12,13. (6079)

■ începând cu data de 15 martie 
1998, SC Corvinul majorează prețu
rile la bazinul de înot. (0446)

Jg‘ij. DECESE
----------------------- ---------------------------------------------- i

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 1500 mp, 
Deva. Tel. 225309(41062)

• Vând pămănd arabil intravilan 
Deva. Tel. 622018(41080)

• Vând teren intravilan, localitatea 
Bretea Română. Informații familia 
Petrescu, nr.105. Tel. 761192 
(41083)

• Vând 3000 mp teren intravilan, 
pe DN 7, la intrare în Simeria. Tel. 
092294264 (41100)

• Vând BMW 518 înmatriculat, 
1980, stare bună. Sîntămăria Orlea, 
nr.57, 770630. (41103)

• Vând împreună două apar
tamente alăturate în bloc P+1, str. 
A.VIaicu, nr. 21, sobe teracotă cu 
gaz metan și multiple îmbunătățiri. 
Informații zilnic tel. 230034, orele 
10-12, tel. 217463, orele 18-20.

• Cumpăr apartament 3-4 ca
mere și vând Ford Fiesta 80. Tel. 
218587, 092348228, 092348205 
(40754)

• Vând apartament două camere, 
decomandate, pivniță, OM. Hune- 
ioara tel.714657, orele 18-22 
(41091)

• Vând apartament 3 camere, 
diferențial M 461 - TV 12D. Tel. 
627206. 627203 (41089)

• Vând casă mare în Almașu 
Sec, nr. 93. Informații la domiciliu. 
(00757)

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 4, schimb cu casă la țară. Tel. 
623389 (40756)

• Vând apartament 2 camere, 
utilaje coafură, frizerie. Ilia, tel. 336 
(1387)

• Vând casă, grădină, anexe. 
Orăștie, Unirii, 133, lângă șoseaua 
națională (1407)

• Vând foarte convenabil apar
tament 3 camere, îmbunățățiri, 
Orăștie, Pricazului, bloc 54, et.1, ap.5, 
tel. 242129 (1408)

• Vând Dacia break, an fabri
cație 1992, stare perfectă, multiple 
îmbunătățiri, piese schimb. Tel. 
.25231 (41072)

• Vând Dacia 1100, cu bloc mo
tor fisurat. Tel. 620535 (41078)

• Vând dubiță Barkas 1,2 tone 
cu CI și VT1999. Tel. 213756 (40750)

• Vând Dacia break, stare ex
cepțională,an fabricație 1990, 20 
milioane negociabil, Saviem frigo
rific. preț negociabil. Tel. 
092321519, 058814569(41084)

• Vând talon Renault 25 GTX 84 
cu CI, Dacia 1310, an fabricație 1988. 
Tel. 230458 (41096)

• Vând Ford Granada Diesel, 
înmatriculat, defect. Tel. 233956, 
după ora 20. (1393)

• Vând tractor U 650, tip nou, cu 
plug. Crișcior, Zdrapți, 68.(0327)

• Vând grâu și porumb calitate 
foarte bună, cantități mari. Infor
mații Arad, tel 057/272207, 
249007 (40992)

• Vând spațiu comercial ultra
central Deva. Tel. 094 633205 
(40744)

• Vând calculator 286, monitor 
alb-negru, 2.000.000 lei. Tel. 225062 
(40762)

• Vând /schimb 2 camere parter, 
Gojdu, cu altă zonă. Crișan 7 
(40761)

• Vând cazan țuică, capacitate 
200 I, negociabil. Tel. 214188, 
Săliște-Băița, tel.130 (40758)

• Vând motocultor cu plug, 
freză, remorcă, din Germania. 
Tel. 212463 (41097)

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

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

• Vând remorcă 500 kg, tel. 
717446 sau 718604 între orele 16- 
22 (0445)

• Societatea Ultraservice vin
de case marcaj, cântare elec
tronice, consumabile. Asigură 
garanție, postgaranție. Tel. 
715213(0441)

• Vând dozator Siemens, 3 
capete, plus 2 tuburi dioxid. Tel. 
649146 (1406)

COMEMORĂRI

• Au trecut 6 săptămâni de 
lacrimi și durere de când a plecat 
dintre noi

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre vînzare sau închiri
ere, apartament ultracentral. Tel. 
211619, după ora 18 (40721)

• închiriez spații comerciale, 
amenajări deosebite și multiple 
funcționalități. Tel. 214348 (41077)

• Ofer de închiriat spațiu, zona 
Casei de Cultură. Tel. 216550 
(41079)

• COOPERATIVA "ARTA MO- 
DEI" DEVA, str. M. Kogălnicea- 
nu,10, organizează în data de 
2.03.1998 LICITAȚIE PUBLICĂ 
pentru închirierea (asocierea) 
unui spațiu în suprafață de 147 
mp, aflat la etajul 1, Complex 
Meșteșugăresc Kogălniceanu. 
Informații tel. 214150 (41085)

■ Caut pentru închiriere spațiu 
comercial, în Hunedoara, tel.092/ 
258438 (0443)

• Caut chirie 2-3 camere la casă 
particulară. Relații la tel. 064/433127, 
zilnic între orele 18-22 (41052)

OFEFÎTE DE
SERVICII JP

• Angajăm vânzătoare cu ve
chime minim 2 ani, vârsta maxim 
40 ani, domiciliul în Deva. Tei. 
231951, 625110 (41059)

• SC Lucaciu SNC Deva anga
jează vânzătoare și șoferi. Informații 
tel. 221425 (41074)

DIVERSE

• S.C.Agromec SA Hațeg anunță 
beneficiarii de prestări servicii și 
școlarizare rutieriști intenția de 
majorare a tarifelor de plată cu 
influențele minime din costurile de 
producție, începând cu data de 
10.03.1998. De asemenea so
cietatea licitează, în fjecare sâmbătă, 
ora 10, până la lichidarea stocului, 
utilaje agricole, ateliere secții, 
copertine, spații de producție (cu 
concesionarea terenurilor aferente 
acestora) propuse la vânzare și 
nelicitate. Lista se poate consulta la 
sediul societății.(9837)

• Tuțac Mircea din Geoagiu Băi 
este chemat în 17 februarie la 
Judecătoria Orăștie și în 18 februa
rie la Tribunalul Deva în calitate de 
pârât. (41090)

• Voișan loan din Orăștie a fost 
autorizat (14717/98) să presteze 
servicii de reparații uz casnic, 
electromecanice etc. (41086)

• Asociația Familială "Popa 
Valentin" din Călan funcționează în 
baza autorizației 14627/98 cu 
activitate de comerț produse alimen
tare, nealimentare, contabilitate etc. 
(41088)

• Asociația Familială "Marc 
Virgil" din Buceș-Vulcan funcțio
nează în baza autorizației 14245/ 
97 cu activitate de comerț produse 
alimentare, nealimentare, legume- 
fructe etc. (41087)

• Șomerii, prin Ordonanța nr.9, 
care doresc suma totală urgent, 
pot suna la tel. 234048 Deva.

• Alianța pentru Unitatea Romilor 
organizează ședință pentru înfiin
țarea filialei, în 15februarie 1998, în 
str. V.Babeș, nr.4 (40760)

• "DISCO MAX" Deva organi
zează în 13 februarie 1998 o 
tombolă cu premii în valoare de 
1.000.000 lei. Premiul I - 500.000 lei,

VIRGINICA HERBEI
Parastasul sâmbătă,14 febru

arie, la Catedrala "Sfântul Nico- 
lae" Deva, ora 9. Soțul. (41082)

• Cu sufletele veșnic nemân
gâiate, soția Dorina, fiul Remus, 
nora Ileana și nepotul Claudiu 
anunță împlinirea a 6 luni de la 
dispariția dragului nostru

FÎRTAT CONSTANTIN [COSTICĂ]
Parastasul la Biserica Sf.Ni- 

colae din Deva, în 14 februarie 
1998, ora 9,00. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

• Se împlinesc 25 de ani de 
lacrimi și durere de când ne-a 
părăsit

STOIA FLOAREA
mamă, bunică și soție minunată, 
33 de ani de la decesul lui

PETRESC PARTENIE
și 6 luni de la decesul lui

CUREA GHEORGHE
foști soți. Cu toții deplângem trece
rea lor în neființă. Comemorarea 
va avea loc în ziua de sâmbătă, 
14 februarie 1998, ora 11, la Cimi
tirul Bejan din Deva. Dumnezeu 
să-i odihnească în pace! (1397)

• Consiliul de admi
nistrație și salariații fa
bricii de seringi pentru o 
singură utilizare 
"SANEVIT" ARAD sunt 
alături de domnul ingi
ner Mircea Roman - di
rector general al socie
tății, în marea durere pri
cinuită de decesul ma
mei sale

EVA ROMAN
din Batiz (Călan) și 
transmit sincere condo
leanțe familiei îndoliate. 
(OP)

• Soția Victoria, fiicele Dorina 
și Mona, împreună cu familiile a- 
nunță încetarea fulgerătoare din 
viață a celui care a fost un bun 
soț și tată

ROMULUS BORZ
în vârstă de 62 de ani. înmor
mântarea azi, 13.02, ora 14, în 
cimitirul Bejan, Deva, Dumnezeu 
să-l odihnească în pace.(1396)

• Un ultim omagiu pentru cel 
care a fost un minunat frate și 
cumnat

ROMULUS BORZ
îi vom păstra vie amintirea. 

Dumnezeu să-l ierte și să-l o- 
dihnească în pace! (1396)

• Condoleanțe și sprijin sufle
tesc sincer din partea colegilor 
domnului profesor Mangu Mircea, 
greu încercat prin pierderea ma
mei sale. (41104)

fs.C. PORTA BELLA PRODIMPEX SRL
BUCUREȘTI

FERMOARE
DIN PLASTIC Șl METAL ÎNTR-O GAMĂ 

LARGĂ DE CULORI Șl DIMENSIUNI 

NASTURI Șl CAPSE 
LA CELE MAI MICI PREȚURI. 

Asigurăm livrare gratuită - mesagerie. 
Jel. 01.335.56.93, 01.335.56.94, Fax: 01.335.56.90^

▲ SOCIETATEA DE ASIGURARE
//// \w\

*5 Șl REASIGURARE ASIROM SA 
oferă condiții avantajoase pentru 

închirierea asigurărilor de:
Savarii și răspundere civilă autoA 
Sviață și accidente;
^clădiri și alte construcții;
v bunuri;
Smijloace fixe și circulante; 

transport.____________________ y

O asigurare ASIROM, o asigurare de 
încredere.

ASIGURÂNDU-VĂ, pagubele vor fi mai 
ușor de suportat!!!

ANIJNȚĂ
Pentru continuarea activității specialiștilor 

atestați: expert tehnic, verificator de proiecte, 
responsabili tehnici cu execuția, care au împlinit 

5 ani de la începerea activității - aceștia sunt 
obligați să obțină yiza de la M.L.P.A.T.

In scopul obținerii acestei vize specialiștii de 
mai sus se vor prezenta Ia I.J.C.L.P.U.A.T. 

Hunedoara - Deva, cu registrul de evidență a 
lucrărilor elaborate conform H.G. nr. 925/1995.

x__________________ __________________________

O Gresie import 33x33 = 
! 72.000 lei/mp

O Faianță import 20x25 = 
72.000 lei/mp

gresie și faianță = 52.000

z* "r vA//

V
3 Adezivi
Iei/25kg
O Aracet 
lei/kg
CPlasă 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______ _ _______________________/

S.C CAS HAL SA Of W

<—

/*“ 
I
I
I
I 
I 
i;
r 
K_

II

Organizează licitație publică pentru 
achiziționarea de echipament de pro
tecție în data de 25.02,1998.

Cei interesați vor prezenta: mostre, 
oferte de preț și avizarea MMPS,

Relații la telefon: 213140, int. 152.

SC AGRC1PAN 5RL Deva I 
I
I
I 
I 

■! 
J

DISCO MAX" DEVA i

vinde
• erbicide • insecticide • fungicide

• îngrășăminte • semințe
prin magazinele:

Deva (lângă piață), str. Caragiale, nr.20:
Simeria (șoseaua națională), str. I Decembrie, nr.l, Tel. 261850.

Se vinde și pe cupoane pentru agricultură.

organizează in 20 februarie 1998 

TOMBOLA CB SIURIPIKIZE

Valoarea premiilor în numerar este de 
1.000.000 lei.

în 22 februarie organizează un 
concurs "MlSS DÎSCC MSA" 

unde se vor acorda premii de 
10.000.000 lei, în care se

^include un sejur la Băile Felix 
primelor IO concurente • în 
timpul vacanței de primăvară, j 

Doritorii se pot înscrie la 
sediul "Disco Max", iar selecția va 

avea loc în 20 februarie 1998, ora 18,00.
■______ ______ -- ------- ------



Cuvântul liber
V - -. - —................ -
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SINDICATELE "SANITAS” AU DECLANȘAT IERI GREVA 
GENERALĂ PE DURATĂ NELIMITATĂ

(Urmare din pag. 1) 

profil de pediatrie, urgență - 
A.T.I. nu se întrerupe acti
vitatea. Laboratorul este cu 
program de urgență și 
policlinica de asemenea”.

Medici pensionari se 
aflau alături de personalul 
mediu, considerând că pen
sia nu le ajunge pentru 
hrana de fiecare zi.

în grevă generală se afla 
și “Ambulanța”, fiind asigu
rate doar urgențele de 
gradul 0 și I.

Cum aflasem de la dna 
Maria Popa, lider la Uniunea 
județeană “Sanitas”, în 
urmă cu două zile lideri ai 
uniunilor județene “Sanitas” 
din întreaga țară s-au în
tâlnit la București în cadrul 
Consiliului Național Ex-

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale 
societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața 
valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării 
cursurilor în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

12 FEBRUARIE
1998

1 dolar SUA 8285 lei
1 marcă germană 4568 lei
100 yeni japonezi 6737 lei
1 liră sterlină 13585 lei
1 franc elvețian 5689 lei
1 franc francez 1362 lei
100 lire italiene 462 lei

Vremea va fi caldă pentru această 
perioadă. Cerul va fi variabil. Vântul 
va sufla slab la moderat, cu 
intensificări la munte. Temperaturile 
minime vor oscila între - 4 la +1 °C, iar 
maximele între +9 la +14 °C.

(Lucian NISTOR)

IA ÎNCHIDCRCA CRITICI
Z"

Ministerul - față în față cu greva
Ministru! Sănătății a 

declarat ieri, înainte de șe
dința de guvern, că nu va 
putea propune o majorare 
mai mare de 25 la sută a 
salariilor medicilor, întrucât 
nu există resurse materiale 
pentru aceasta. Liderul 
Federației ‘‘Sanitas " a de
clarat că, dacă guvernul ar 
aproba o majorare sub
stanțială a salariilor, greva 
ar putea înceta.

Ministru! Sănătății nu

VINERI 
13 FEBRUARIE 

TVR 1
6.00 România: ora 6 flxl 7.00 

JO: Sanie dublu (d); Schi alpin 
Slalom super-urlaș masculin 
(înreg.) 10.30 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Pasiuni (s/r) 
13.00 Conviețuiri 13.30 
Sănătate, că-i mai bună decât 
toatei (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 Stu
dio 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 Stu
dio olimpic (rez. II) 23.30 Jurna
lul de noapte 23.45 Planeta Ci
nema. Lumea e o scenă, 
oamenii actori... 0.10 Pasiunea 
de a ucide (thriller SUA 1995)

TVR 2
6.30 TVM. Telematinal 7.40 

XJO: Hochei SUA - Suedia (d) 

traordinar al Federației 
“Sanitas”, unde s-a discutat 
problema salariilor, mărirea 
de 25 la sută, aprobată de 
Guvern, fiind insuficientă.

“CNSLR - Frăția este 
alături de noi și urmărește 
evoluția conflictului de mun
că declanșat de Federația 
Sanitas, în vederea obținerii 
unor condiții de muncă și de 
salarizare mai bune, dar și 
pentru creșterea calității 
actului sanitar” - spunea dna 
Popa. La Guvern în ziua res
pectivă (10 februarie) repre
zentanții uniunilor județene 
nu au fost primiți. “Prin Con
siliul Național al Federației 
s-a cerut sprijinul parla
mentarilor; câțiva au promis 
că, după ce noii miniștri vor 
depune jurământul, vor

poate fi de acord cu greva 
din sănătate întrucât se 
creează pierderi nu numai 
materiale, ci se creează și 
un risc potențial pentru 
pierderi umane ■ a declarat 
Geza Molnar, secretar de 
stat la Ministerul Sănătății.

Ministerul Sănătății 
realizează o monitorizare a 
asistenței medicale de ur
gență, fiind permanent în 
legătură cu direcțiile 
sanitare județene. (TJ.j.

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., Doamnăl 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)

ANTENA I
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 Academy (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 

prezenta în plenul came
relor reunite ale Parla
mentului doleanțele sec
torului sanitar. Am fost 
primiți într-adevăr acolo, 
am fost invitați în mod 
politicos, dar am plecat la 
fel cum am venit, căci 
nimeni n-a ridicat pro
blema noastră. Or, de 
șase ani în sectorul de 
sănătate nu s-a făcut nici 
o mărire de salarii, decât 
indexările, care au fost 
făcute pentru toți salariații 
țării. în prezent, o femeie 
de serviciu sau o in
firmieră are un salariu 
cuprins între 275-300 mii 
lei lunar, o asistentă 
debutantă 325.000 lei, iar 
o asistentă cu gradația VI 
570.000 lei”.

Meseriași cu bună calificare, la locul potrivit
în afara cunoscutelor ateliere 

autoservice din municipiile Deva, 
Hunedoara, Petroșani, Orăștie, 
Brad, pe principalele artere de 
circulație și-au deschis porțile și 
ateliere de reparații auto și de 
vulcanizare, unele la intrările sau 
ieșirile din localități, care sunt de 
mare folos pentru conducătorii 
auto cărora se întâmplă să li se 
defecteze mașina în plin rulaj sau 
să execute la comandă diferite 
revizii, reparații curente și chiar 
capitale - depinde de dotare - 
lucrări de tinichigerie ș a. “La un 
asemenea atelier a trebuit să 
apelez, în urmă cu puțin timp. 
Când treceam prin Pestișu Mare, 
a început să fiarbă apa în 
radiatorul mașinii și mi-a fost la 
îndemână să opresc chiar în 
dreptul firmei S.C. Autoservice 
Universal SRL Pestișu Mare, pe 
DN, aproape de intrarea în 
Hunedoara “ - ne-a relatat un 
șofer amator. Dl Marcel Achim

Observator/Din lumea afacerilor
19.45 Ucenicia Iul Duddy Kravitz 
(co. SUA ’74) 21.30 Știri 21.40 
Puterea banilor (s, ep. 11) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
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 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 
șl câștigil (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 TV 23.45 
La limita imposibilului (s) 0.30 
Zona Crepusculară (s) 1.00 
Aventuri în casa morțll (s)

Noii miniștri au depus 
Jurământul

Miercuri seara, la Pala
tul Cotroceni, din Capitală, 
în prezența președinților 
Senatului și Camerei Depu- 
taților - Petre Roman, res
pectiv Ion Diaconescu - și a 
premierului Victor Ciorbea, 
cei cinci miniștri, care-i 
înlocuiesc pe miniștrii de- 
misionari ai Partidului 
Democrat, au depus jură
mântul de credință în fața 
președintelui României, 
Emil Constantinescu.

Cei cinci miniștri sunt:

ÎNSCRIEREA ÎN 
REGISTRUL AGRICOL

Toți deținătorii de terenuri agricole, animale și familii de albine 
care domiciliază la blocuri, în municipiul Deva, sunt rugați a se 
prezenta la Primărie pentru a se înscrie în registrul agricol.

înscrierea se va face începând cu data de 13.02.1998, până la 
data de 28.02.1998, la camera nr. 18, între orele 8-15 ale fiecărei 
zile lucrătoare.

Nedeclararea acestor date constituie contravenție și se 
sancționează cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

r
I 
I

“Viață și sănătate 
în zilele de 13 și 14 februarie, 

Ide la ora 18,00, la sala mică a 
'Casei de Cultură Deva, au loc 
I conferințe de medicină naturistă cu 
’genericul "Viață și sănătate." Cei 
| interesați pot audia conferințele 
prezentate de dr. Doru Laza,

lucra la motorul unei mașini 
străine. L-am abordat, i-am 
explicat ce am pățit, l-am rugat să 
vină să vadă ce se poate face și 
cu toate că era foarte ocupat, a 
venit imediat și a dat verdictul: 
este arsă garnitura de chiulasă. 
Fiind așteptat la o firmă în 
Hunedoara, am întrebat cam cât 
ar dura reparația. Mă așteptam la 

AUTOSERVICE f
un anumit gen de refuz, să moti
veze că nu poate lăsa lucrarea 
care o efectua în atelier, că 
urgența costă... Nu a fost așa. Din 
păcate nu pot schimba garnitura 
imediat, numai după ce se răcește 
motorul. Mi-a fixat ora când e 
gata, am luat o ocazie și am 
revenit la timpul stabilit. Mașina 
era gata. L-am găsit și pe patronul

PRIMA TV
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. 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)

ACASĂ
9.00 Info Channel, 

Teleshopping 12.30 Casper (d.a./ 
r) 13.00 Dragoste șl putere (s/r) 
14.00 Vreau capul lui Afredo 
Garda (f/r) 17.00 Antonella (s)
17.45 Teleshopping 18.00 
Marielena (s) 19.30 Casper (d.a.) 

Constantin Dudu Ionescu 
(PNTCD) - Ministerul 
Apărării Naționale, Anton 
Ionescu (PNL) - Ministerul 
Transporturilor, Romică 
Tomescu (PNȚCDj 
MinisterulMediului, Horia 
Ene (PAR) - Ministerul 
Cercetării, loan Mureșan 
(PNȚCD) -RelațiileExecu- 
tivului cu Parlamentul.

Șeful statului i-a 
felicitat pe noii membri ai 
Executivului și le-a urat 
succes în activitate.

----------------» 
” I 

organizate de Centrul de Sănă- ’ 

tate Breaza și Fundația “Eden". I 
Tematica acestor conferințe 1 
tratează problemele celor mai | 
frecvente și dezastruoase boli 
ale secolului nostru și soluțiile | 
oferite de medicina naturistă. (v.R.)

Mi MM HMM MM MM MM MM MM

societății, dl Aurel Moguț, un 
bun meseriaș, cu o bogată 
experiență profesională dobân
dită la Autoservice Hunedoara. 
Mi-am exprimat mulțumirea 
pentru operativitatea și 
calitatea reparației, că nu am 
fost trimis în alta parte. " Este 
de datoria noastră să ne servim 
cum se cuvine clienții - ne-a 
spus dl. Moguț. Unii vin cu 
urgențe, alții ne cer să-i pro
gramăm pentru diferite reparații 
la cele mai diverse tipuri de 
autoturisme. Tot aici avem și un 
atelier de confecții metalice".

De câte ori trec prin Pestișu 
Mare, spre Hunedoara, îmi 
aduc aminte de episodul de 
mai sus, privesc spre atelier și 
întotdeauna se lucrează de zor. 
Semn bun, meseriașii buni sunt 
căutați!

Sabin CERBU

\ 
20.00 Dragoste și putere (s)
20.45 Teleshopping 21.00 
Războiul conjugal (s) 21.45 
Nimic pesonal (s) 22.45 
Cinemateca de acasă: Buletin 
de București (f românesc 1983) 
de Virgil Calotescu, cu Mircea 
Diaconu, Catrlnel Dumitrescu, 
Diana Lupescu, O. Cotescu
1.45 Info Channel

ANTENA V DEVA
08.00-08.15 Știri (r) 09.30-

10.15 Actualitatea (r) 10.15-10.30 
Muzică, publicitate 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 comercial PRO TV 
Deva 17.00-18.25 „Ghici cine 
bate la ușăl?” - talk show cu Alin 
Bena 23.15-23.30 Știri locale y

iietescep
Vineri, 13 februarie

3 Berbec
(21 III-20 IV)

Ziua e lejeră și vă puteți 
ocupa de problemele casnice 
care s-au cam adunat. Un 
telefon vă scoate din casă 
înainte de a termina treaba.

O Taur
(21 IV-21 V)
Ce a fost greu a trecut, așa 

că nemulțumirile dv sunt 
exagerate. Puteți pune la 
punct un plan pentru a duce 
lucrurile pe făgașul dorit.

3 Gemeni
(22 V-22 VI)
Vă preocupă relația cu 

persoana iubită căci nu vă 
dați seama ce anume e în 
neregulă. Acordați-i mai 
multă atenție și declarațl-vă 
sentimentele.

3 Rac
( 23 VI - 23 VII)
E posibil să primiți o veste 

legată de un drum sau să că
lătoriți. în acest caz - pru
dență maximă. Evitați inter
vențiile. Aveți probleme cu 
comunicarea cu cei din jur.

3 Leu
(24 VII - 23 VIII)
Sunteți foarte agitat și aveți 

mult de alergat. Când nu mai 
întrezăriți nici o speranță 
apare ajutorul mult așteptat 
și terminați totul la timp.

3 Fecioară
(24 VIII - 22 IX) n
Aveți succes în încercarea 

de a găsi noi adepți ai ideilor 
dv. Dacă faceți o mică varia
ție în relațiile sentimentale 
veți suferi.

O Balanță
(23 IX - 23 X)
Curiozitatea vă ajută să 

aflați informații necesare atât 
în profesie cât și în 
soluționarea unor probleme 
personale. Fiți fermi în opinii 
dar feriți-vă de contradicții.

O Scorpion
(24X-21 XI)
Ați putea avea succes la ur 

examen sau la o lucrare Ia 
serviciu. Relație cu per
soanele cu funcție excelentă 
și puteți primi un răspuns 
afirmativ la o cerere.

3 Săgetător
(22 XI - 20 XII)
Dacă o luați ușor puteți 

avea câștig de cauză; dar 
dacă încercați să vă impuneți 
punctul de vedere în familie, 
nu reușiți. Perseverența vă 
ajută în tot ce faceți.

O Capricorn
(21 XII - 19 1)
Primiți informații care v-ar 

prinde foarte bine, dar vă 
cam îndoiți de ele; veriflcați- 
le, căci s-ar putea ca sus
piciunile dv să fie întemeiate.

2 Vărsător
(20 I - 18 II)
Dispoziția dv e cam in

stabilă, totuși dacă aveți un 
examen, rezultatele vor fi 
spectaculoase. întâlnirile 
importante amânați-le pentru 
când veți fi mai relaxat.

O Pești
(19 II-20 III)
S-ar putea să beneficiațl de 

o promovare ori mărire de 
salariu. Nu puteți comunica 
însă cu partenerul de viață și 
cu cei de afaceri din pricina 
unui telefon defect.

jiesescep
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