
în perioada 14-15 
februarie, în stațiunea Vața- 
Băi s-a desfășurat adunarea 
generală a Secției Naționale 
IOV (Organizația Interna
țională de Folclor) Deva- 
România. S-a făcut un bilanț 
al activității acesteia din 1995 
până în prezent, s-a ales 
noua conducere a secției, s-a

Integrarea noastră europeană, mai rapidă prin folclor
discutat calendarul IOV pe 
1998. Dar momentul cel mai 
important al întâlnirii l-a 
constituit semnarea con
tractului de lucru între 
Secretariatul General al IOV 

și Secția Națională IOV 
România. La adunarea 
generală, a cărei organizare și 
desfășurare a fost calificată 
drept extraordinară de către 
oaspeți, au participat membri 

ai secției din toate părțile țării. 
Din partea Secretariatului 
General al IOV, cu sediul la 
Mddling (Austria), a fost 
prezent dl Alexander Veigl, 
secretarul general al IOV, iar 

din partea Ministerului Culturii 
a participat dl Vasile Golban, 
directorul Direcției Programe 
Culturale.

Informarea privind 
activitatea Secției Naționale 

IOV România, începând cu 
1995 până în prezent, a 
subliniat că în această 
perioadă ea a fost mai 
bogată față de anii 
precedenți (s-a înființat în 
1991) atât prin acumulări

________ Viorica ROMAN 
(Continuare in pag. 3)

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA CULTURA DE CONSUM
Asistăm azi la o 
/[^agresiune fără pre

cedent a ceea ce s-a numit 
“cultură de consum”. într-o 
societate de consum e 
oarecum firesc să existe și o 
cultură de consum. Omul 
mediu - dar și cel foarte elevat 
- nu poate trăi exclusiv în 
sferele pure ale artei, lite
raturii, gândirii filosofice, el 
simte și nevoia firească de 
relaxare, de deconectare. De

pasivi, lesne apoi de 
manipulat. Pericolul s-a 
acutizat galopant o dată cu 
apariția televiziunii. Ca să 
nu mai vorbim de recenta 
apariție a Internetului, ale 
cărui posibile consecințe 
nefaste asupra societății 
contemporane încă nimeni 
nu le-a evaluat, dar vor fi 
catastrofale dacă nu se va 
descoperi în timp util 
antidotul. Ponderea culturii
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LA ORIZONT - FEDERAȚIA 
LIBERALĂ

Ideea unificării mișcării 
liberale se vântură de 
multă vreme. A invocat-o în 

diverse ocazii Niculae 
Cerveni, a adus-o de câteva 
ori în atenție Viorel 
Cataramă, și-au exprimat 
acordul la ea și alți lideri ai 
unor fracțiuni liberale. De 
curând, vicepreședintele 
PNL și omul de afaceri 
Viorel Cataramă a expediat 
două documente Biroului 
Permanent al partidului, în 
care își exprimă clar opțiu
nile și formulează criteriile 
de constituire a unei 
Federații Liberale. Faptul i-a 
revoltat pe colegii din con
ducerea PNL ai lui Cata
ramă, întrucât și-a permis

LA CERTEJU DE JOS ■ A FOST DESHUMAI 

CADAVRUL UNEI FEMEI
O echipă de specialiști în frunte 

cu dl procuror loviță Băceanu, de 
la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara, a procedat, ieri, 19 
februarie a.c., la deshumarea 
cadavrului unei femei din satul 
Certeju de Jos, comuna Vorța, pe 
care o chema Zorica Marian. în 
vârstă de 63 de ani, Z.M. se afla în 
întreținerea unei nepoate pe nume 
Minodora Simedrea, căreia i-a 
promis să-i lase casa și averea pe 
care le avea în satul Cărmăzănești, 
comuna Gurasada. A trăit un an de 
zile în casa nepoatei, iar la finele 
anului trecut a decedat, fiind 
înmormântată în 31 decembrie, 
fără forme legale, de către preoții 
loan Boldor și Valentin Pleșa. 

de unul singur o asemenea 
inițiativă, pe care ei nu o 
susțin și au respins această 
propunere.

în același timp, liberalii din 
alte zone ori reprezentanți ai 
unor formațiuni politice cu 
afinități liberale s-au 
entuziasmat de ideile lui 
Viorel Cataramă, apreciind că 
a sosit cu adevărat momentul 
ca această numeroasă forță 
liberală, dar nu și “forță”, 
întrucât este împrăștiată în 
spațiu, să se adune, să 
constituie o entitate solidă, ca 
alternativă la guvernare. 
Convinși de această necesară 
soluție, tot mai mulți membri 
ai unor formațiuni locale ale 
PL și PAC trec la PNL. Și nu e

După ce femeia și-a dat 
obștescul sfârșit, prin sat și prin 
comună a început să circule 
zvonul că Z.M. n-ar fi murit de 
moarte naturală, ci a fost 
împinsă - cum se zice - în groapă 
de cei din familia Simedrea. Au 
fost făcute și reclamații scrise în 
acest scop. Tocmai din această 
pricină s-a procedat la 
deshumarea cadavrului pentru a 
se afla adevărul.

Vom reveni cu amănunte 
asupra acestui caz precum și cu 
fotografii luate de la fața locului.

Traian BONDOR, 
Andrei NiSTOR 

rău. Dacă migrația spre PNL 
va continua, dacă toți liderii 
PNL vor înțelege că acum este 
șansa reală a unificării miș
cării liberale - în interiorul sau 
în afara CDR, prin absorbție 
sau în alt mod (problemele pot 
fl discutate și rezolvate) 
posibila Federație Liberală are 
toate șansele de succes.

Pe această temă am primit 
zilele trecute un comunicat de 
la Partidul Liberal, în care, 
printre altele, se spune: “Biroul 
Permanent al Partidului Liberal 
a hotărât cu unanimitate de 
voturi aderarea acestuia la 
Federația Liberală, ca fiind 
metoda cea mai rapidă și mai 
sigură de regrupare a libe
ralilor din România. Liberalii au 

Biserica veche - monument istoric - din satul Boz. 
Foto: Anton SOC ACi
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programul și resursele 
umane necesare pentru a 
conduce procesul de re
dresare a țării”.

Lumea este curioasă s- 
o vadă șl pe asta. Pentru că 
asemenea promisiuni de 
redresare, de scoatere a 
țării din impas, de fericire a 
națiunii au făcut și alții. De 
după 1989 încoace,toate 
formațiunile politice ajunse 
la putere au aruncat 
poporului asemenea slo- 
ganuri-speranță. Și iată 
unde suntem, cum trăim; 
din rău în mai rău. Așa că de 
ce n-am încerca și cu

Dumitru GHEONEA
(Continuare in pag. 3) 

aceea, pe lângă Thomas 
Mann, o citește cu reală 
plăcere și pe Agatha Christie. 
II desfată la un mod cu totul 
particular, subtil, superior, un 
film ca Bătrânul si marea, să 
zicem, dar e capabil să guste 
și plăcerea de netăgăduit pe 
care o poate isca un desen 
animat inteligent, realizat pro
fesional și cu mesaj uman, 
cum sunt, bunăoară, cele ale 
lui Walt Disney. El îl acceptă și 
pe Cotabiță alături de un Dan 
Grigore. Nenorocirea, cu 
repercusiuni negative pro
funde asupra sistemului moral 
și de valori al lumii de azi, a 
început o dată cu trans
formarea culturii de consum, 
benignă până atunci, într-una 
din cele mai profitabile 
industrii. Filosofi și oameni de 
cultură din diverse specializări' 
și orientări au sesizat această 
degradare și i-au relevat 
principalele tare: inconsis
tența, derapajul în kitsch, 
superficialitatea, vulgaritatea, 
falsitatea, stereotipia, crearea 
maselor de “consumatori”

FALSIFICA TORH DE BAN!
AU FOST STOPATI

-------  9

Mal puțin obișnuit, un 
funcționar al Prefecturii Jude
țului Hunedoara a încălcat 
legea. Și nu un oarecare, ci un 
analist programator pe nume 
lacob Suciu. Domnul a scanat 
pe calculator bancnote de 
50.000 de lei șl 100 $. Din 
cercetările poliției a rezultat că 
le-a multiplicat. Pentru a le 
pune pe piață, “analistul” și-a 
găsit doi prieteni, loan Ungur 
este unul dintre ei, patron al 
“Romduibling” Deva, o 
societate de maxi taxi. Care 

de consum crește deci pe 
măsură ce specificul ei se 
deplasează de la tipar 
înspre imagine. Oricât de 
cretină ar fi o carte de serie, 
ea cere totuși un oarecare 
efort pentru a fi citită; cititul 
nu e chiar la îndemâna 
oricui și, oricât ar fi textul de 
rudimentar sub aspect 
ideatic, el pretinde un 
minim efort de gândire. Pe 
când imaginea nu-ți cere 
decât s-o absorbi inert, cu 
ochii holbați la ecran. Așa 
se formează masa amorfă, 
manevrabilă de către orice 
aventurier politic, incapabilă 
să gândească cu propriul ei 
cap. Specialiști în acest gen 
de produse depersona- 
lizante sunt în primul rând 
americanii. Pe lângă incon
testabil marea lor industrie 
a cinematografiei'de artă, 
ei au dezvoltat o formidabilă 
industrie paralelă a filmelor 
de consum care se revarsă

_______ Radu CiOBANU 
(Continuare în pag. 3)

loan avea un unchi în Județul 
Sălaj. Se numește Petru 
Pletrariu.

Deși reședința o au în 
Deva, ambii sunt de loc din 
județul Sălaj.

Valoarea bancnotelor 
falsificate constatată până în 
prezent de polițiști este de 
200.000.000 de lei și 2000 
dolari.

Cauza este în cercetarea 
Inspectoratului de Poliție al 
județului Sălaj. (V.N).

CONTEAZĂ DEOPOTRIVĂ COMPETENȚA 
PROFESIONALĂ Șl COMUNICAREA CU 

BOLNAVUL

OFENSIVA AFEISMUUIIMARXIST

Am continuat documen
tarea noastră pe tema 
“Medicul de familie” marți, 17 
februarie, la dispensare din 
municipiul Orăștie. Dis
pensarul nr. 1, situat în vechea 
policlinică, găzduiește câteva 
cabinete medicale. Am intrat 
mai întâi la cel în care acorda 
asistență dna dr.Gabriela 
Bonța. "Azi, până la această 
oră (10,05-nn), nu s-a înscris 
încă nimeni - spunea. Am 
venit doar de două săptămâni 
de la examenul de primariat și 
în acest interval n-au prea 
venit oamenii să se înscrie. 
Mi-a făcut impresia că nu prea 
înțeleg, unii nu vor, gândind că 
vor plăti, un altul mi-a dat re

plica: “Dumnezeu e doctorul 
meu".

La ușa cabinetului dnei 
Maria Irimescu, medic primar 
de medicină generală, se aflau

Q| RAMIblI
câțiva pacienți. Am așteptat 
până când s-a terminat 
consultația persoanei aflate 
înăuntru, timp în care am intrat 
în dialog cu unul dintre 
pacienți, dl Gheorghe Iga. 
Dumnealui spunea că și-a ales 

deja medicul de familie, fiind 
încrezător în acest sistem.

“Am numărul suficient de 
pacienți înscriși pe liste, ca 
să pot încheia contractul cu 
Casa de Asigurări” - spunea 
dna doctor Irimescu. Se 
înscriseseră în ziua 
respectivă, până în jurul orei 
10,30, 32 de persoane și se 
aprecia că s-a trecut peste 
acel “vârf” când numărul 
solicitanților a fost foarte 
mare. Ajuta la completarea 
datelor asistenta Aurica 
Olaru, persoanele care nu 
aveau codul înscris în

Estera SfNA
(Continuare în pag. 3)

La acest sfârșit de veac și 
de mileniu și în pregătirea 
celor viitoare, creștinismul este 
supus unor grele încercări, 
atât în interior, datorită 
neînțelegerilor și adversităților 
confesionale, cât și din exte
rior, datorită ateismului 
tradițional, cât și unor vechi 
sau mai noi curente religioase, 
străine creștinismului. De data 
aceasta, luăm cunoștință de 
un puternic atac al marxis
mului care, în revanșa 
falimentului politic, încearcă 
compensare în domeniu 
religios, prin editarea lucrării: 
Randel Helms, Evangheliile 
între istorie și ficțiune. Editura 
Scripta, 1997.

în nota introductivă, cu titlul 
“Dialog creștin - Colecția 
coordonată de Octavian 

Chețan", sub semnătura aces
tuia, citim: “Dialogul devine 
astăzi principala modalitate de 
protejare și promovare a cre
dinței creștine, de îmbogățire 
spiritual-creștină a omului. 
Această primă lucrare propusă 
atenției cititorului este con
sacrată unei analize moderne, 
incitante a textelor neotesta- 
mentare din perspectiva 
istoriei și a artei narative a 
evangheliștilor."

Cine nu este convins că 
marxismul e dominat de 
minciună, se convinge de 
această dată, prin fostul ilustru 
politruc al filozofiei românești, 
care, profitând de libertatea de 
gândire pe care el a strangulat- 
o, deschide o colecție a 
ateismului pe care-l reprezintă. 
El minte că promovează 

credința creștină, cât timp 
“Evangheliile'' menționate în 
volum sunt pur și simplu ne- 
gaț£. Ele apar doar ca niște 
variante ale unor texte 
răstălmăcite ale Vechiului 
Testament, iar faptele de 
viață ale lui lisus Hristos sunt 
niște povești inspirate din 
vechile mitologii. în urma 
lecturii, dacă se acceptă 
conținutul, se impune 
întrebarea: A existat oare 
lisus ca persoană autentică?

Negarea Lui este cate
gorică și evidentă de la bun 
început, dovadă titlul primului 
capitol: "Arta Evangheliilor - 
teologia ca literatură epică". 
E deplin clar. Evangheliile

____________Victor iSAC
(Continuare în pag. 3)



12.05 Pasiuni (s/r) 13.00 Avocatul 
poporului (r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 
Meridianele dansului (r) 15.30 Memoria 
exilului românesc (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.35 Casă de piatră 
(s) 18.00 Arhive românești 18.30 
Interactiv Tele-joc (cs) 19.00 Sunset - 
Beach (s, ep. 157) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială 21.15 Baywatch (s, ep. 
137) 22.15 Fețele schimbării (talkshow) 
23.15 Jurnalul de noapte 23.30 Scena 
0.00 Canary Wharf (s, ep. 109)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Desene 
animate (r) 9.00 TVR Cluj-Napoca 
10.05 TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 Pasiuni (s/r) 15.00 Diferiți, dar 
egali (rep.) 15.30 Ecclesiast ’98 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 Interactiv 
Tele joc (cs) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
158) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ed. specială, sport 
21.15 O femeie necăsătorită (co. SUA 
1977) 23.30 Jurnalul de noapte 23.45 
Universul cunoașterii (do): „Fascinația 
ghețurilor"

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a.(r) 
9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Pasiuni (s/ 
r) 13.00 Dosarele istoriei (do/r) 14.10 
Cristal (s/r) 16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.10 Sailor Moon (d.a) 
17.35 Casă de piatră (s) 18.00 Medicina 
pentru toți 18.30 Interactiv Tele joc (cs) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 159) 19.55 
Doar o vorbă Săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ed. specială 21.15 
Memorialul durerii (s) 22.15 Un secol de 
cinema: Groaza Lumii (do) 23.15 
Jurnalul de noapte
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a (r) 
9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Ultimele 
știri (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) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 160)20.00 
Jurnal, meteo, ed. specială 21.15 Dr. 
Quinn (s, ep. 14) 22.15 Cu ochii’n 4 
(anchetă) 23.00 Reflecții rutiere 23.15 
Jurnal

o

N

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a. (r) 
9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 13.00 Conviețuiri 
13.30 Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! (r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 De la 
lume adunate... 15.30 Emisiune în limba 
germană 17.10 Portret în oglindă 17.35 
Casă de piatră (s) 18.00 Ora Warner: 
Batman, Looney tunes (d.a); Treptat- 
Treptat (s) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
161) 20.00 Jurnal, meteo, ed. specială 
21.10 Avanpremieră la Gala Premiilor 
UNITER, ediția a Vl-a 21.40 Arestarea 
lui Gotti (f.p. SUA 1994) 23.15 Planeta 
Cinema 0.20 Comportament indecent 
(thriller er. SUA ’95)
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7.00 Bună dimineața... de la Timișoara 
și de la București 8,30 Alfa și Omega 
9.55 Viața ca în viață (s, ep. 16) 10.40 
Portretul lui Dorian Gray (dramă SUA 
’45) 12.35 Mork și Mindy (s) 13.00 
Ecranul (mag.cinema) 13.30 Mapa
mond (mag.) 14,00 TVR Info 14.10 
Video-magazin 16.00 Scena politică 
16.30 A doua alfabetizare 17.00 
Povestiri paranormale 18.00 Povestirile 
lui Donald Rățoiul (d.a) 18.30
Avanpremieră la Gala Premiilor 
UNITER, ediția a Vi-a 19.00 Teleenci
clopedia 20.00 Jurnal, meteo 20.45 
Efecte secundare 21.30 Gala laureaților 
celei de-a 48-a ediții a Festivalului 
cântecului italian Sanremo 1998

3.2
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7.00 Bună dimineața de la...București 
8.30 Lumină din lumină (em. relig.) 9.05 
Colț Alb (d.a) 9.30 Fetița cu pistrui (s) 
10.00 Ala-bala, Portocala! (em. pt. 
copii) 10.45 Biserica satului 11.00 Viața 
satului 12.30 Tezaur folcloric 13.00 Na
tional Geographic (do) 14,00 TVR Info 
14.10,Video-Magazin 18.00 Aladdin 
(d.a) 18.30 Avanpremieră la Gala 
Premiilor UNITER, ediția a Vl-a 19.40 
Duminică sportivă 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun 20.00 Jurnal, meteo, 7 
zile în România 21.00 Născută ieri (co. 
SUA ’93) 22.45 Pop show nocturn 
23.45 TVR Info 23.50 Pariul Trio 
(alergare hipică) 23.55 Portrete în 
acvaforte: regizorul Claude Chabrol 
0.25 Concertul Filarmonicii din Berlin

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Ecranul (s/r) 13.15 Doar o vorbă... (r) 
13.30 Club 2020 (r) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine. Engleza 
15.35 Degetica (d.a) 16.00 Micaela (s) 
16.50 Cristal (s, ep. 220) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 18.00 
Hei-Rup! Hei-Rap! Emisiune cu liceeni 
19.10 Remember Ion Voicu 19.45 
Sănătate, că-i mai bună decât toate! 
(mag.) 20.15 Pasiuni (s, ep. 41) 21.00 
Credo (mag.) 22.00 Foc încrucișat (f. 
p. SUA 1992) 23.30 Ecoturism (mag. 
turistic)

6.30 TVM. Telematinal 8.00 
Euronews 9.50 Scena politică (r) 
10.20 Efecte secundare (s/r) 11.10 
D.a. (r) 11.40 Sunset Beach (s/r)
12.30 Scena (r) 13.00 Doar o vorbă 
săț-i... (r) 13.05 Față-n față cu autorul 
(r) 14.15 Conviețuiri (mag.) 15.10 
Limbi străine. Franceză 15.35 
Degetica (d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 
138) 16.50 Cristal (s, ep. 221)17.40 
Tribuna partidelor parlamentare 18.00 
Hei-Rup! Hei-.Rap! (cs) 19.10 
Dosarele istoriei 20.10 Pasiuni (s, 
ultimul ep.) 22.00 Bătrâna și hoțul 
(teatru TV) 23.30 Pelerinaje. Muzeul 
imaginar

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Euronews
8.30 Canary Wharf (r) 8.55 Cu ochii’n 
4 (r) 10.15 Teleenciclopedia (r) 12.00 
Sunset Beach (r) 12.45 Arhive 
românești (r) 13.15 Doar o vorbă...(r) 
13.50 Kuweit - o nouă pasăre Phoenix 
(rep.) 14.00 Em. în limba maghiară 
15.10 Limbi străine. Germană 15.35 
Degețica (d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 
Cristal (s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei!-Rap! 
(cs) 19,10 Club 2020 (mag.) 19.40 
Dreptul la adevăr 20.10 Ultimele știri 
(s, ep. 1) 21.00 Avocatul poporului 
22.00 Unul de-ai noștri (f.p. SUA 1995)
23.30 Opera Mundi

6.30 Canary Wharf (r) 8.55 Universul 
cunoașterii (r) 9.55 Medicina pentru 
toți (r) 10.25 Fețele schimbării (r)
11.30 D.a.(r) 12.00 Sunset Beach (s/ 
r) 12.45 Magazin sportiv 13.15 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 13.30 Dreptul 
la adevăr (r) 14.00 Emisiune în limba 
germană 15.10 Limbi străine. 
Spaniolă 15.35 Degețica (d.a) 16.00 
Micaela (s, ep. 140) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.00 Ceaiul 
de la ora 5... oferă premiile emisiunii 
pentru anul '97! (div.) 19.10 Față în 
față cu autorul 20.10 Ultimele știri (s, 
ep. 2) 21.00 în fața dvs. 22.00 Chip de 
femeie (dramă Suedia 1938)

6.30 TVM: Telematinal 8.00 
Euronews 8.30 Canary Wharf (r) 8.55 
Dr. Quinn (s/r) 9.55 în flagrant (r) 
10.25 Cultura în lume (r) 10.55 
Ecoturism (r) 11.30 D.a. (r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Timpul Europei 
(r) 13.15 Doar o vorbă săț-i mai spun 
(r) 13.30 Tezaur folcloric (r) 14.00 
Bank-note (r) 14.30 TVR Cluj-Napoca
15.10 Limbi străine pt. copii. Engleză 
și italiană 15.35 Degețica (d.a) 16.00 
Micaela (s) 16.50 Cristal (s, ep. 223) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare
19.10 Contemp-Art 20.50 Atletism CE 
de sală (d) 22.20 Vânare de vânt 
23.00 Berlin Alexanderplatz (s)

8.00 Euronews 8.30 Sporturi extreme 
8.55 Arată-mi orașul tău (rep.): 
Bangkok. Lisabona 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Pas cu pas 10.35 
Cinematograful vremii noastre: Jean 
Renoir (do) 11.30 TVR. Timișoara
13.30 Actualitatea culturală 14.00 
Căderea vulturilor (s, ep. 4) 15,00 
TVR Info 15.10 Tradiții 15.35 Degețica 
(d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 142) 16.50 
Cristal (s, ep. 224) 17.35 Moment 
muzical 19.45 Jurnal 20.00 De 
neiertat (dramă SUA ’96) 21,35 Stop- 
cadru 21.45 Atletism CE de sală (d)

8.00 Euronews 8.30 Sporturi extreme 
8.55 Arată-ml orașul tău!: Berna. 
Budapesta 9.25 Filmele săptămânii
9.30 Ferestre deschise 11.35 
Documente culturale 11.35 TVR lași
13.30 Memoria exilului românesc 
14.00 Căderea vulturilor (s, ep. 5) 
15,00 TVR Info 15.35 Degețica (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.56 Cristal (s, ep. 
225) 17.40 Virtuozi ai instrumentelor 
populare: Dumitru Zamfira 18.30 
Atletism CE de sală (d) 21.00 Fotbal 
Meci din camp, italian: Internazionale 
Milano - AC Napoli (d) 0.00 Jazz Alive

7. OODimineața devreme 11.00 0 
femeie puternică (f/r) 12.40 Vedeta 
în papuci (r) 13.10 O iubire de 
neuitat (s, ep. 76) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 între prieteni (r) 
15.20 Rățoiul Huey (d.a) 16.00 
Onyx -culorile muzicii 17.00 Coun
try Club 17.30 Telerebus (joc 
interactiv) 18.00 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 19.45 Rivalitate (f. 
Canada 1984) 21.30 Știri 21.40 
Omul cu o mie de fețe (s, ep. 2, 
seria a ll-a) 22.30 Dumnezeu, 
amantul mamei și fiul măcelarului 
(co. Franța1995)

6.30 DragostejCU năbădăi (s) 
7.00 Dimineața devreme 10.10 
Omul cu o mie de fețe (s/r) 11.00 
Rivalitate (f/r) 12.40 Rățoiul Huey 
(d.a) 13.10 O iubire de neuitat (s, 
ep. 78) 14.00 Știri 14.20 Mileniul III
(r) 15.20 Rățoiul Huey (d.a) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 17.30 
Telerebus (joc interactiv) 18.00 
Cafea cu parfum de femeie (s) 
19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Lupta pentru 
victorie (dramă SUA 1980) 21.30 
Știri 21.40 Legea lui Burke (s.p. 
ep. 24) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 
7.00 Dimineața devreme 10.10 
Legea lui Burke (s/r) 11.00 Lupta 
pentru victorie (f/r) 12.40 Rățoiul 
Huey (d.a) 13.10 O iubire de 
neuitat (s, ep. 79) 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 Mirajul aurului 
(dramă Canada 1984) 21.30 Știri 
21.40 Doctor Bramwell (s, ep. 23)
22.30 Milionarii de la miezul nopții

6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 
7.00 Dimineața devreme 10.10 
Doctor Bramwell (s/r) 11.00 Mirajul 
aurului (f/r) 12.40 Rățoiul Huey 
(d.a) 13.10 O iubire de neuitat (s, 
ep. 80) 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 Prizonierii 
universului pierdut (f. SUA ’83)
21.30 Știri 21,40 Falsă identitate 
(s, ep. 3) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Falsă identitate (s/r) 11.00
Prizonierii universului pierdut (f/r) 
12.40 Rățoiul Huey (d.a) 13.10 O 
iubire de neuitat (s, ep. 81) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Model Aca
demy (s, ep. 79) 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 Căsătorie de conveniență 
(co. SUA 1994) 21.30 Știri 21.40 
Puterea banilor (s, ep. 13) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

7.00 Știri/Revista presei 8.00 O 
iubire de neuitat (s/r) 8.45 Rățoiul 
Huey (s/r) 9.20 Ultimele 5 minute 
(s)10.50 Cartonașul galben 13.30 
Model Academy (s) 14.00 Știri 
14.20 Viața de la zero (s) 15.30 
Onyx By Request 16.30 între 
prieteni (em. pt. tineri) 17.30 Club 
Hawaii (s) 18.00 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 19.00 Observator 
19.45 Asasinarea lui Trotsky 
(dramă Franta/ltalia Anglia 
1972)21.30 Știri 21.40 A treia 
planetă de la Soare (s) 22.00 Arliss 
(s, ep. 17) 22.30 Beavis & Butt
head (s) 23.00 Grădina supliciilor (f. 
er. Franța 1976)

7.00 Știri 7.05 Model Academy (s/r) 
7.35 Viața de la zero (r) 8.30 A treia 
planetă de la Soare (s/r) 9.00 
Connan (d.a) 9.30 O echipă 
fantastică (d.a) 10.00 Animal Show 
(s) 10.30 Mighty Max (d.a) 11.10 
Controverse istorice (do) 11.40 Spirit 
și credință 12.10 Vedeta în papuci 
14.00 Descoperiri (do) 14.45 O 
femeie - un bărbat și jumătate 15.10 
Onyx Music - voci de legendă 17.10 
Clubul „Hai România" 18.00 Cafea 
cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator 19.45 Instincte 
provocatoare (dramă Australia 1997, 
p. I) 21.30 Sparks (s, ep. 3, seria a II- 
a) 22.00 Cape Canaveral (s, ep. 18) 
22.50 Atac decisiv (f.a.SUA 1995)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Am 
întâlnit și români fericiți (r) 9.35 Urmărire 
generală (r) 11.00 Salutări din Hollywood 
(f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Procesul 
etapei (talkshow/r) 14.45 Lumea filmului 
(r) 15.15 Maria (s) 16.15 Marimar (s, ep. 
51) 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 Regele Ralph 
(co. SUA ’91)22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 44) 22.45 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.15 Audiența națională 
(talkshow) 0.15 Nemuritorul (s, ep. 87)

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 Regele 
Ralph (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Audiență națională (r) 14.30 Nemuritorul 
(s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 Marimar (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Vărul din străinătate (s) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Riști și câștigi! 
(cs) 19.00 Roata noroculului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Chicago Hope (s, 
ep. 2) 21.15 De partea legii (s, ep. 20) 
22.00 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, 
ep. 45) 22.45 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 23.15 Profesiunea mea, cultura 
0.45 Nemuritorul (s, ep. 88)

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 14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s)17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile Pro TV 18.30 
Riști și câștigi! (cs) 19.00 Roata norocului 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Nadine 
(co. SUA 1987) 22.05 Știrile PRO TV 
22.15 Seinfeld (s, ep. 46) 22.45 Știrile 
PRO TV. Prima pagină 23.15 Pro și con
tra cu Octavian Paler

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 
Nadine (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) 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. 64) 21.15 Doctor în Alaska 
(s, ep. 62) 22.00 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 47) 22.45 Știrile PRO TV 
23.00 întâlnire cu presa (talkshow)

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 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. 102) 21.15 Răzbunarea lui 
Quigley (f.a.SUA 1990) 23.15 Știrile PRO 
TV 23.45 La limita imposibilului (s) 0.30 
Zona Crepusculară (s, ep. 71)

7.00 PRO TV Junior: aventurile lui 
Teddy Ruxpin (d.a)9.00 Superboy (s) 
9.30 Curajosul prăjitor de pâine (f. da. 
SUA 1987) 11.00 PRO Motor 11.30 
Secretele bucătăriei 12.00 Punctul pe I 
(talkshow) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Pauly (s, ultimul ep.) 13.30 Baby Boom 
(s) 14.00 Generația PRO 15.30 Baschet 
NBA Action 16.00 Gillette - lumea 
sportului 16.30 Hercule (s) 17.15 Xena - 
prințesa războinică (s) 18.00 PRO Fash
ion 18.30 Fete de bani gata (s) 19.00 Te 
uiți și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Jaful (co. SUA 1990) 21.55 Știrile 
PRO TV 22.00 Millennium (s, ep. 24) 
23.00 Știrile PRO TV 23.30 NYPD Blue 
(s, ep. 23) 0.15 Casa de ceară (f. gr. 
SUA. ’53)

7.00 D.a. 8.00 G.I.Joe (d.a) 8.30 
Connan, aventurierul (d.a) 9.00 Lassie 
(s) 9.30 Super Abracadabra 11.00 Se 
întâmplă în Waikiki (s) 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
O căsnicie perfectă (s, ep. 1) 13.30 Baby 
Boom (s) 14.00 At Long Last Love (f. 
muz. SUA ’75) 15.55 Chestiunea zilei 
16.40 Lumea filmului 17.10 Al șaptelea 
cer (s, ep. 13) 18.00 Beverly Hills (s) 
19.00 Prețul corect (cs) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Annie Hall (co. SUA 1977) 
21.55 Știrile PRO TV 22.00 Cybill (s, ep. 
2) 22.30 Știrile PRO TV 23.45 Procesul 
etapei (talkshow) 1.15 Știrile PRO TV

6.30 La prima oră (mag.) 10.00 
Meșterul casei (s/r) 10.30 Prietenul 
nostru Jake (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 și Bullwinckle (d.a) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 48) 16.00 
Frecvența radio 74,5 (s)16.55 Flash- 
știri 17.00 Prietenul nostru Jake (s)
17.30 Celebri și bogați (s, ep. 48) 18.30 
Lexic (cs) 19.00 Știri 19.30 Meșterul 
casei (s, ep. 48) 20.00 Un alt început 
(s, ep. 10) 21.00 Christine Cromwell 
(f.a. SUA 1990, p. IV) 23.00 Știri

6.30 La prima oră (mag.) 9.00 
Frecvența radio 74,5 (s/r) 10.00 
Meșterul casei (s/r) 10.30 Prietenul 
nostru Jake (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 și 
Bullwinckle (d.a) 15.00 Pretutindeni cu 
tine (s, ep. 49) 16.00 Frecvența radio 
74,5 (s) 17.00 Prietenul nostru Jake (s) 
17.30 Celebri și bogați (s, ep. 49) 18.30 
Lexic (cs) 19.00 Știri 19.30 Meșterul 
casei (s, ep. 49) 20.00 Contralovitura 
(s, ep. 10)21.00 Dosar clasat (f.a. SUA 
’87) 23.00 Știri

6.30 La prima oră (mag.) 9.00 
Frecvența radio 74,5 (s/r) 10.00 
Meșterul casei (s/r) 10.30 Prietenul 
nostru Jake (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 și 
Bullwinckle (d.a) 15.00 Pretutindeni cu 
tine (s, ep. 50) 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. 50) 20.00 Atingerea îngerilor (s, ep. 
11) 21.00 După Vietnam (dramă SUA 
’77) 23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow) 1

6.30 La prima oră (mag.) 9.00 
Frecvența radio 74,5 (s/r) 10.00 
Meșterul casei (s/r) 10.30 Prietenul 
nostru Jake (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 
și Bullwinckle (d.a) 15.00 Pretutindeni 
cu tine (s, ep. 51) 16.00 Frecvența ra- 
dio 74,5 (s) 17.00 Prietenul nostru 
Jake (s) 17.30 Celebri și bogați (s, ep. 
51) 18.30 Lexic (cs) 19.00 Știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 51) 20.00 911: 
Apel de urgență! (s) 21.00 Jocul de-a 
spionii (f.fant. SUA 1984) 23.00 Știri 
23.30 Starea de veghe (talkshow)

6.30 La prima oră (mag.) 9.00 
Frecvența radio 74,5 (s/r) 10.00 
Meșterul casei (s/r) 10.30 Prietenul 
nostru Jake (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 și 
Bullwinckle (d.a) 15.00 Pretutindeni cu 
tine (s, ep. 52) 16.00 Frecventa radio 
74,5 (s) 16.55 Flash-știri' 17.00 
Prietenul nostru Jake (s) 17.30 Celebri 
și bogați (s, ep. 52) 18.30 Lexic (cs) 
19.00 Știri 19.30 Meșterul casei (s, ep. 
52) 20.00 Christy (s, ep. 11) 21.00 
Scarface (dramă SUA 1983, p. I) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe (talkshow)

6.30 Videoclipuri 7.00 Elefănțelul 
(show pt. copii) 7.30 Lumea lui Eric (s) 
8.00 Bailey Kipper (s) 8.30 Justițiarii 
(d.a) 9.00 Apărătorii galaxiei (d.a) 9.30 
Inspectorul Gadget (d.a) 10.00 
Campionul (s) 10.30 Aventurile lui 
Rocko (d.a) 11.00 Un cuplu irezistibil 
(d.a) 11.30 Daria (d.a) 12.00 Gașca lui 
Betty (s) 12.30 Adună-ți gândurile (s)
13.30 1999 (s) 14.30 In căutarea 
dreptății (s) 15.30 Masada (s, ep. 1)
17.30 Universul cunoașterii (do) 18.30 
Lumea lui Dave (s) 19.00 Știri 19.30 
Incursiuni în imprevizibil (s) 20.00 
Misterele din New Orleans (s) 21.00 
Scarface (dramă SUA 1983, ultima 
parte) 23.00 Știri 23.30 împreună (co. 
SUA 1997)

6.30 Videoclipuri 7.00 A doua familie 
(do) 7.30 Povestiri din Biblie (d.a) 8.00 
Prințul Valiant (d.a) 8.30 Echipa de 
fotbal (d.a) 9.00 Mic dejun cu Dan 
Andronic 11.00 Lumea lui Dave (s/r)
11.30 Misterele din New Orleans (s/r)
12.30 Marea aventură (do) 13.30 
Povești de adormit... adulții (co. SUA 
1964) 15.30 Vedetele dragostei (s) 
16.00 Față în față la Hollywood (s)
16.30 Secretele bărbaților irezistibili (s)
17.00 Videofashion (s) 17.30
Exploratorii (do) 18.30 O lume nebună 
(do) 19.00 Știri 19.30 Nimeni nu e per
fect (s, ep. 11) 20.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 21.00 Vecinii (co. SUA 
1989) 23.00 Știri 23.30 Gardă de corp 
(s, ep. 7)
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Luni, 23 fenruarie
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15 Arhiva 
neagră (s/r) 15.00 Marile bătălii 
ale celui de-al ll-lea răzb. 
mond. (r) 16.00 Fotbal Hat- 
trick 17.00 Antonella (s, ep. 19) 
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 
Cinemateca de acasă: Fahren
heit 451 (f. SUA 1967) 2.30 
Fotbal Hat-trick (r)

I Marți, 24 februarie
I 11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15
Cinemateca de acasă: Fahren
heit 451 (f/r) 17.00 Antonella 
(s, ep. 20) 18.00 Marielena (s, 
2 ep.) 19.30 Casper (d.a) 
20.00 Dragoste și'putere (s, 
ep. 17) 21.00 Războiul conju
gal (s, ep. 17)21.45 Nimic per
sonal (s, ep. 17) 22.45 
Cinemateca de acasă: Cercul 
roșu (thriller Franța/ltalia 1970)

Miercurii, 25 februarie
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15
Cinemateca de acasă: Cercul 
roșu (f/r) 17.00 Antonella (s, 
ep. 21) 18.00 Marielena (s, 2 
ep.) 19.30 Casper (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 18) 
21.00 Războiul conjugal (s, ep. 
18) 21.45 Nimic personal (s, 
ep. 18) 22.45 Cinemateca de 
acasă: Șarada (co. SUA 1963)

Joi, 26 februarie
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15
Cinemateca de acasă: Șarada 
(f/r) 17.00 Antonella (s) 18.00 
Marielena (s, 2 ep.) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 19) 21.00 
Războiul conjugal (s, ep. 19) 
21.45 Nimic personal (s, ep. 
19) 22.45 Cinemateca de 
acasă: Sărută-mă prostule! 
(co. SUA 1964)

Vineri, 27 februarie
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15 Cinemateca 
de acasă: Sărută-mă, prostule 
(f/r) 17.00 Antonella (s, ep. 22) 
18.00 Marielena (s, 2 ep.) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 20) 21.00 Războiul 
conjugal (s, ep. 20) 21.45 Nimic 
personal (s, ep. 20) 22.45 
Cinemateca de acasă: 
Ciuleandra (dramă România 
'85)

Sâmbătă, 28 februarie
6.30 Antonella (s/r) 7.15 

Marielena (s/r) 8.45 Nimic per
sonal (s/r) 12.35 Ciuleandra (f/ 
r) 14.30 Omul mării (s, 3 ep.) 
17.00 Antonella (s, ep. 24) 
18.00 Marielena (s) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Ciorapi de 
mătase (co. SUA ’57) 22.30 
Marile povești de dragoste ale 
secolului XX (do)

Duminică, 1 martie
9.00 Știri sportive 9.30 

Oxigen 10.00 Motor Sport 
Mag. 10.30 Serbările Zăpezii 
- Predeal 1998 11.00 Rock pe 
gheață (cs) 12.15 Concert 
Super Bowl 12.30 Baschet 
NBA (r) 14.00 Poveștile lui - 
Gary Lineker 14.30 FIFA 
Magazin 15.00 Fotbal Italia în 
7 zile 15.50 Fotbal II Calcio 
(d) 17.45 NBA Action 18.15 
Top Gol Europa 19:00 Faza 
zilei 19.30 D.a. 20.00 Arhiva 
neagră (s) 20.45 Incoruptibilii 
(s) 21.30 Marile bătălii ale 
celui de-al ll-lea război 
mondial (s) 22.30 Calea spre 
fericire (s)

LA ORIZONT - FEDERAȚIA
LIBERALĂ

(Urmare din pag. 1)

liberalii? Că și ei sunt partid 
politic. Și mai ales istoric. 
Iar drumul lor spre 
economia de piață pare mai 
drept, mai grăbit, mai 
nuanțat. Oricum, unificarea 
liberală se impune și cu cât 
mai repede, cu atât mai 
bine. începând de jos, din 
teritoriu, unde oamenii se 
cunosc mai bine și apro
pierea poate deveni mai 
ușoară. PNL a și lansat un 
îndemn de tatonare în plan 
local. Mai ales că în CDR, 
țărăniștii se cred senatori 
de drept, tratându-și cu 
superioritate partenerii de

Convenție și de coaliție. 
Afirmațiile liderilor PNȚCD 
și PNL cum că se înțeleg 
bine unii cu alții nu prea 
au credibilitate. Iar 
dialogurile șefului sta
tului, separat, cu staff- 
urile celor două partide, 
nu vor fi fost doar de ochii 
lumii. O decizie pe tema 
unificării liberalilor și a 
metodelor ce vor fi folo
site se va lua la ședința 
Consiliului Național al 
PNL din 28 februarie a.c.

Ce va fi totuși cu 
Federația Liberală? Vom 
vedea.

(Urmare din pag. 1)

acum de pe toate canalele de 
televiziune. Toate se definesc 
prin aceeași lipsă de 
imaginație, aceeași stupi
ditate, aceleași idei fixe: 
Hollywoodul, divorțații, petre
cerile, moștenirile, sexul - 
dacă nu “se face sex”, atunci 
se trăncănește despre, dar de 
obicei se și face, se și trăn
cănește - violența, împușcă
turile, încăierările bestiale, 
drogurile, urmăririle cu mașini 
care sar peste obstacole, se 
aprind, explodează, se dau 
peste cap, cad în prăpăstii și, 
în fine, implacabil, happy end- 
ul fără de care americanul nu- 
și poate reveni. Aici, în 
această industrie potopitoare 
și axiologic nulă a culturii de 
consum, stă una din prin-

CONTEAZĂ DEOPOTRIVĂ COMPETENTA PROFESIONALĂ)

(Urmare din pag. 1)

buletine fiind îndrumate să 
meargă la Poliție să le fie 
trecut în actul de identitate.

Aglomerație și la cabinetul 
dnei Monica Fulga, medic 
primar. îi răpim totuși câteva 
minute, riscând să fim 
apostrofați. Avea un număr 
mare de pacienți înscriși pe 
listele medicului de familie. 
Considera însă că “nu avem 
experiența să putem spune 
câți ar fi ideal să fie înscriși 
pentru un medic. Oricum, 
listele rămân deschise. Dar 
ritmul și calitatea actului medi
cal vor fi discutabile dacă ai 
prea mulți înscriși”.

Pe listele proprii de pacienți 
ale dnei dr.Aurora Maniu 
înscrierile au început, cum ne 
spunea, prin 6 ianuarie. S-au 
realizat treptat, cu ajutorul 
asistentelor Violeta Susan și 
Tatiana Lucescu, ajungându- 
se la un număr suficient de 
mare. “Sunt sceptică în privința

acestui sistem - spunea dna 
Maniu, pentru că pretențiile 
oamenilor vor crește. Dacă vor 
fi bani suficienți pentru 
medicamente și materiale 
sanitare...” în schimb, tânăra 
Cosmina Stoica, cft venise cu 
copilul la consultație, și-a 
exprimat speranța că se va 
schimba ceva în bine, odată cu 
asigurările sociale de sănătate.

La Dispensarul nr.2 (cartier 
Micro 2), medicul M.S. a 
refuzat să-și exprime vreo 
opinie, recomandându-ne să 
stăm de vorbă cu alte 
colege(?l) La pediatrie dr.Silvia 
loanid, medic de medicină 
generală, spunea că înscrierile 
decurg destul de dificil, pentru 
că oamenii ori nu sunt hotărâți, 
ori nu sunt informați, ori 
consideră că mai au timp. 
Speră că va avea numărul 
minim necesar deoarece a 
avut până acum în evidență 
peste 2000 de copii.

A reieșit din documentarea 
realizată că pediatrii se

confruntă, în general, cu o 
problemă deosebită deoa
rece pacienții adulți se 
gândesc în primul rând la ei 
și când se hotărăsc pentru 
medicul de familie își înscriu 
și copiii la acesta. Or,, și 
pediatrii sunt medici de 
medicină generală și pot 
exercita funcția de medic de 
familie. Unii care au avut 
până în prezent în evidență 
un număr mare de copii, riscă 
să nu-și realizeze numărul 
minim necesar încheierii 
contractelor cu Casa de 
Asigurări. Trebuie să se știe 
că înscrierile se pot face și la 
medicul pediatru ori cu 
întreaga familie, ori numai pe 
cei mici.

Cei mai mulți dintre 
interlocutorii noștri au fost de 
părere că va fi o muncă 
dificilă, dar continuu per
fectibilă, în care competența 
profesională și comunicarea 
cu bolnavul contează foarte 
mult.

Z
In atentia medicilor de familie

Pentru a putea menține o legătura permanentă și eficientă cu viitorii dvș. pacienți 
\vă recomandăm să investiți 800 OOO lei intr-un PAGER MOTOROLA ADVISOR.

J- El va recepnona mesajele paciențHor dvs in orice locșljnoment.
Economisiți timp șf veți puiea răspunde solicitărilor cu promptitudine^ evitând 

stresul provocat de apelurile telefonice.
Dacă ofetta societății noastre, Transilvania MULTI MEDIA, b-dul Libertății, Bl. B, 

Ap. 86, vă Interesează sunați la 217860. <
Vă așteptăm!X.

CULTURA DE COMSUM
cipalele surse ale crizei 
morale prin care trecem. Aici 
și nu în altă parte stă pericolul 
real de pierdere a identității 
naționale. Aici zace chiar peri
colul americanizării Europei. 
Pericol sesizat în ceasul al 
doisprezecelea și de orga
nismele europene și chiar de 
al nostru Consiliu al audio
vizualului care au limitat 
transmiterea producțiilor 
americane în favoarea celor 
europene. Vreo schimbare în 
bine - cel puțin la noi - nu se

vede încă. Și nici nu se va 
vedea atâta timp cât posturi 
particulare, sfidând auto
ritatea, deversează la ore de 
vârf violență și obscenitate, 
otrăvind generațiile cu psihic 
încă labil, pe cale de a-și 
forma astfel un sistem de 
false valori. Proces pre
cipitat, pe care legislatorii 
nu-l sesizează și care va 
avea în timp consecințe 
dezastruoase și ireversibile 
asupra mentalului colectiv al 
națiunii de mâine.

OFENSIVA ATEISMULUI MARXIST

(Urmare din pag. 1)

apar ca opere literare, fruct al 
imaginației.

Viața lui lisus este o simplă 
poveste cum rezultă și din 
textul: “După moartea sa, 
discipolii au susținut că a 
înviat din morți, că li s-a arătat 
viu și că, apoi, s-a înălțat la 
ceruri. Cine era acest 
învățător și făcător de minuni? 
Numele său era Apollonius 
din Tyana; el a murit prin anul 
98, iar povestea sa poate fi 
citită în lucrarea Flavius 
Philostratus, “Viața și epoca 
lui Apollonius" (oaq. 9). în 
sprijinul acestei teze, autorul 
consideră mărturisirile 
evangheliștilor drept simple 
reproduceri ale unor texte ale 
Vechiului Testament și nu 
dovezi privind viața reală a lui 
lisus, după cum rezultă din 
partea finală a capitolului I: 
“Nu numai o serie de 
cuvântări, ci întregi scene 
dramatice se dezvoltă din 
modul de înțelegere bazat pe 
ficțiune a Vechiului Testa
ment, specific creștinismului 
primitiv... Luca a creat o 
povestire prin simpla rescriere 
a unor porțiuni din 
Septuaginta (versiunea 
greacă a vechiului Testa
ment), transpunându-le în 
pimul veac. " (Pag. 22)

Similar, Sfinților Apostoli li 
se atribuie împrumuturi și 
simple reproduceri, ca de 
exemplu: “lezechiel arată că 
niciodată nu s-a atins de nici 
o “necurăție", lezechiel 4:14, 
așa cum declară și Petru că 
niciodată n-a mâncat ceva

necurat, Faptele 10:14. 
Viziunea și împuternicirea lui 
lezechiel sunt transpuse, 
prin autoritatea interpretării 
și a creației narative, asupra 
lui Petru." (Pag. 23)

în mod similar, patimile 
Mântuitorului sunt răstăl
măcite prin referințele la 
Vechiul Testament, apreciind 
că “Din cei patru evan- 
gheliști, numai loan citează 
Psalmul 21:20 în întregime, 
introducând cămașa (chiron) 
lui lisus în acel episod; el 
procedează astfel conform 
unui ecou din Levitic 16.4” 
(pag. 131)

întreg volumul este 
dominat de atari corelări și 
interpretări, făcând imposibil 
a reține din tot cuprinsul 
Evangheliilor ceva real și 
sigur privind realitatea vieții și 
a personalității Mântuitorului, 
încât ele apar doar ca simple 
povestiri, având pe lisus ca 
personaj creat și nu ca erou 
real, care a schimbat evoluția 
istoriei și persistă realmente 
ca autentic salvator al fiecărui 
om în parte și al umanității în 
totalitate.

Pe lângă toată răutatea 
acestei cărți, ea are și o 
latură bună, ce trebuie luată 
în considerare. Ea anunțând 
inaugurarea unei colecții ce 
este angajată în lupta cruntă 
împotriva religiei și a 
Creștinismului în esența sa. 
Măcar, în această situație, s- 
ar cuveni ca toate bisericile 
și cultele creștine să adopte 
o atitudine ecumenistă, 
luptând solidar întru apărarea 
Creștinismului, religia cea 
mai temeinică și cea mai 
extinsă a omenirii.

■ Integrarea noastră europeană, mai rapidă prin folclor
calitative cât și prin sporirea 
numărului de membri, ajuns 
după înscrierile de la această 
întâlnire la 78 de persoane 
plus 20 de ansambluri, 
muzee, fundații și asociații cu 
specific folcloric. Sub egida 
secției s-au organizat multe 
manifestări consacrate artei 
și culturii populare, schimburi 
internaționale, expoziții, târ
guri, turnee artistice și festi
valuri internaționale de folclor. 
Dini 992 la Deva și în județul 
nostru se organizează 
Festivalul Internațional de 
Folclor “Sarmizegetusa”, par
te componentă a unui lanț de 
astfel de manifestări din 
Europa Centrală. Discuțiile au 
abordat necesitatea cunoaș
terii, păstrării și valorificării 
bogăției culturii populare: 
folclor, obiceiuri, tradiții, artă 
populară, etnografie în 
general. De asemenea s-a 
precizat că este nevoie ca 
valorile culturii populare să fie 
făcute cunoscute tinerilor de 
către factorii educaționali.

S-a ales noua conducere a

Secției Naționale IOV România 
cu sediul în Deva, care 
cuprinde 17 membri. în funcția 
de președinte al secției a fost 
reales dl loan Sicoe, consilier 
șef al Inspectoratului pentru 
Cultură al județului Hunedoara.

Contractul de lucru a fost 
semnat pe 4 ani între 
Secretariatul general IOV, 
reprezentat de secretarul său 
general, dl Alexander Veigl, 
Ministerul Culturii, prin dl Vasile 
Golban, directorul Direcției 
Programe Culturale, și Secția 
Națională IOV România, prin 
președintele său dl loan Sicoe. 
Este primul contract de lucru 
semnat de Secretariatul 
general IOV (creat în 1978) și o 
secție. România este una din 
cele 170 de țări membre, din 
acest punct de vedere IOV fiind 
cea mai reprezentativă 
organizație dintre cele afiliate la 
UNESCO. Contractul are mai 
multe puncte, mai important 
fiind cel care precizează că 
lanțul de festivaluri din Sarvar 
(Ungaria), Deva (România), 
Ceverny (Cehia), Krems

(Austria) și Gorizia (Italia) 
formează Uniunea Festiva
lurilor Europei Centrale. Deci 
prin folclor mult dorita noastră 
integrare europeană se 
înfăptuiește mai rapid. Alte 
puncte din contract prevăd 
întâlnirea anuală, alternativ în 
România și Austria, a 
membrilor celor două părți, 
stabilesc o mai bună cola
borare între secțiile IOV din cele 
170 de țări. Și, firește, 
contractul conține principalele 
direcții de acțiune ale secției 
românești și modul de integrare 
în contextul internațional.

Calendarul aprobat cu 
acest prilej cuprinde cele mai 
importante manifestări ale 
organizației pe plan mondial, 
între care sunt incluse și cele 
desfășurate în România. Dintre 
acestea se remarcă prima 
ediție a Festivalului pentru copii 
și tineret “Carpatica", organizat 
la Deva, în 7-12 iulie. Tot în 
acest an este așteptată vizita 
unei delegații din China. Iar în 
1999 România va găzdui 
Conferința Mondială a IOV, va

organiza o mare expoziție de 
artă populară la Viena. în 
județul nostru va avea loc anul 
viitor ediția a V-a a Festivalului 
"Sarmizegetusa". "Dar, preciza 
dl loan Sicoe, activitatea Secției 
Naționale IOV România nu se 
reduce doar la județul 
Hunedoara, dovadă fiind și 
faptul că în perioada întâlnirii 
de la Vața un ansamblu de 
călușeii din Slatina participa la 
carnavalul de la Viena”.

îmbucurător pentru activi
tatea Secției Naționale IOV

România este găsirea, la 
începutul acestui an, a unui 
sponsor deosebit. Este 
vorba de Direcția Județeană 
de Telecomunicații Hune- 
doara-Deva, prin directorul 
său dl Ovidiu Munteanu. La 
reușita acțiunii de la Vața au 
contribuit însă și alți 
sponsori: dl loan Nistor, 
primarul comunei Șoimuș, dl 
loan Creț, patron societățile 
comerciale “Tropicana” S.A. 
Deva, Impex Borza SRL și 
Artex Deva.
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Shell la Hunedoara

I

interzis!

Vestea privind construirea 
unei benzinării Shell în muni
cipiul Hunedoara i-a bucurat 
pe cei mai mulți posesori de 
autovehicule. Intenția de a 
construi un asemenea obiec
tiv în municipiu va deveni rea
litate din acest an, întrucât în 
ședința din 10 februarie a.c., 
Consiliul local Hunedoara a 
aprobat asocierea cu presti
gioasa firmă occidentală, sta
ția de benzină Shell urmând a 
fi amplasată la intersecția bu-

/* 
I 
I 
I 
I 
I 
1
i Primăria municipiului Hune- 
| doara, pe strada Revoluției, 
| stradă ce duce spre piață, s- 
| a montat un indicator care
■ interzice circulația autove- 
: hiculelor. Deși semnul este
■ vizibil, semnificația acestuia 
I este ignorată de majoritatea 
I conducătorilor auto. Astfel,
| numai la un singur control | 
| efectuat, marți, 17 februarie | 
| a.c., de către lucrătorii Biro-1

ului Poliției Rutiere a muni-1 
cipiului Hunedoara, s-au de- 

1 pistat în timp de 40 de minute

De câteva zile, în colț, la

■ 
I

____ __ _ I
I 52 de încălcări ale normelor I * 
I rutiere. Potrivit celor spuse | ’ 
(de către dl căpitan Pavel |, 
| Boșcai, majoritatea hunedo-1 ■ 

renilor circulă din reflex, fără | * 
a lua în seamă noile indica-' ■ 

i 
^oare rutiere montate în oraș^ ■

■
■■
■
■
♦
♦

i

I
I
v
'r . X

Un roman cu titlul de mai 
sus a scris Nicolae Breban, 
dar suntem siguri că repu
tatul scriitor nu s-a referit la 
cei ce acționează în fața ma
gazinelor Cora din municipiul 
de pe Cerna ce au ca ocu
pație de bază schimbul de 
mărci și dolari contra lei sau 
invers, l-am urmărit de la

Animale
bolnave?

oarecare distanță pe distinșii 
domni cu teancuri de banc
note ce le fâlfâie în fața trecă
torilor. Lucrul cel mai intere
sant ce l-am observat este 
acela că își dau unul altuia 
nume de animale. Astfel unul 
era numit buldogul, altul mă
garul, altul purcelul ș.a. Doar 
unul făcea, parcă, excepție, 
fiind strigat:

- Mă Căpățână, cum îți 
merge treaba?

Și am mai observat ceva: 
schimbul de mărci, dolari 
contra lei sau invers mergea 
foarte repede întrucât indivizii 
aveau o dexteritate foarte 
mare în număratul bancno
telor de orice culoare. 

levardelor Avram lancu cu 
Mihai Viteazul. în contractul 
de asociere este prevăzută o 
sumă de patru dolari pe tona 
de combustibil vândută, ce va 
intra în bugetul local, dar nu 
mai puțin de 22.000 dolari pe 
an.

De asemenea, la emiterea 
autorizației de construire a 
stației, Firma Shell va spon
soriza Consiliul local Hune
doara cu suma de 20.000 de 
dolari.

♦

Preturi piața
7

în această săptămână, în 
Piața Obor din Hunedoara, 
prețurile la care se vând o 
parte dintre produsele agro- 
alimentare sunt următoarele: 
cartofi 3000-3500 lei/kg; cea
pă - 6500 lei/kg; fasole - 6000

Credite cu dobândă
subvention^9

I

Din discuția cu dl Alexan
dru Demeter, directorul Filia
lei CEC Hunedoara, am reți
nut că, în cursul anului trecut, 
circa 80 de familii tinere au 
obținut credit cu dobândă 
subvenționată pentru pro
curarea de locuințe. Interlo
cutorul ne-a spus că și pentru

MIMTAXIUllI SCUMPE
Imediat ce a săltat prețul 

combustibililor auto - deși pre
țul țițeiului pe plan mondial a 
scăzut - costul unei călătorii cu 
minitaxiul între Deva și Hune
doara și viceversa a săltat la 
4000 lei. E mult, e puțin? Unii

Pagină realizată de Corne! POENAR, Traian BONDOR

A--------- «

în cadrul ședinței de avi
zare a Comisiei de Urbanism 
a Primăriei Municipiului Hune
doara din 17 februarie a.c. au 
fost emise următoarele certifi- 

Certificate de urbanism
X_________________________

cate de urbanism: SC "Tulă 
Corn" SRL, b-dul Corvin - 
transformare apartament în 
spațiu comercial; Oegar Elena, 
strada Cerbului, nr.5 - 
transformare apartament în 
spațiu comercial; SC "Park 
Turbo Serv" SRL, b-dul Traian 
• b-dul Dacia - stație distribuție

lei/kg; lapte de vacă - 3500 lei/ 
litru; făină de mălai - 2000 lei/ 
kg; făină albă - 3000 lei/kg; 
arpagic - 15000 lei/kg; usturoi 
- 17000 lei/kg; porumb -1200 
lei/kg; grâu - 1300 lei/kg.

Fructele se vând în jurul 

♦

acest an au fost depuse nu
meroase cereri pentru astfel 
de credite și se așteaptă defi
nitivarea bugetului pentru 
1998 spre a fi soluționate. 
Fiecare cerere este studiată 
cu foarte multă atenție urmă- 
rindu-se respectarea întoc
mai a Legii nr 114 din 1996.

■■■■■■■■■■■■■■■*

susțin că e mult, de vreme ce 
litrul de benzină a urcat cu 250 
lei. Interesant este faptul că 
același preț îl achită și cei ce 
stau pe scaune și cei ce călăto
resc în picioare, deși aceștia 
din urmă ar merita o reducere.

----------- ----------------

carburanți și complex alimen
tație publică; SC "Migal Trans- 
impex" SRL, b-dul Dacia, nr. 
25 - transformare apartament 
în spațiu comercial; Leucean

_________________________/
Petru, zona Ciuperca - con
struire garaj auto; Mermezan 
Ionel; zona Ciuperca - con
struire garaj auto; Gyorfi luliu, 
strada G. Enescu, nr.2 - am
plasare copertină, SC "Cuvân
tul liber" SA, b-dul Libertății - b- 
dul Republicii - înlocuire chioșc 
metalic cu chioșc aluminiu 

■
I

■
■

■
I
I

următoarelor valori: banane - 
9700 lei/kg; portocale - 6000 
lei/kg; mere - 1800-3000 lei/ 
kg; kiwi - 2500 lei/buc, iar 
florile de cală la 4000 lei firul, 
3000 lei zambila, 3000 lei ga
roafa și 4000 lei firul de lalea.
■■■■■■■■■■■■■■■*

In Germania
în aceste zile primarul munici

piului Hunedoara, dl Remus Mariș, 
se află Tn Germania, la Munchen. 
Scopul acestei deplasări îl repre
zintă contactarea unor parteneri din 
această țară pentru finanțarea 
proiectelor de investiții ce vizează 
dezvoltarea sistemului de alimen
tare cu apă a zonei, modernizarea 
stațiilor de epurare a apei potabile 
cât și a stațiilor de apă reziduală de 
la Buituri și Sântuhalm.

AU FURAT POMPELE
DE IA LOCOMOTIVA!

Kerekes Sorin Florin, Fră- 
țilă Petru și Nuțică Petru, din 
Hunedoara, au fost reținuți 
acum câteva zile de către lu
crătorii Biroului de Comba
tere a Criminalității Econo
mico - Financiare pentru fur
tul a două pompe de injecție 
de pe locomotive aflate în 
Gara de Vest din Hunedoara.

Profitând de neatenția lu
crătorilor ce efectuau repa
rații la una dintre locomoti
vele Diesel din gară, cei trei 
întreprinzători au încărcat 
pompele pe un căruț și .... 
țuști cu ele la un centru dei 
recuperare a materialelor

■ -------

O sesiune mai
slabă

Potrivit concluziei dlui Si- 
mion Jitian, decanul Facultății 
de Inginerie Tehnologică din 
Hunedoara, sesiunea de e- 
xamene din iarnă a fost mai 
slabă decât cele din anii trecuți. 
După examene, procentul de 
promovabilitate se ridică la 
numai 38 la sută, în comparație 
cu 1997 când, spre exemplu, s- 
a înregistrat un procent de 41 la 
sută. Dintre cei promovați - 
circa 250 -, 84 la sută au obți
nut medii peste șapte, iar nu
mărul bursierilor se estimează 
la 190-200 de studenți. Dintr-un 
total de 600 de studenți cât nu
mără facultatea aproape 50 nu 
au fost primiți în examene 
datorită absențelor de la curs.

x.

r

construire
în cadrul aceleiași ședințe 

Comisiei de avizare din 17

Z----------------------------

j Autorizații de
i
i
i 
iaJfebruarie a.c. s-au mai emis 
I patru autorizații de construire: 
|SC "Scorilosim Prescom"

X. —  

refolosibile. Planul de "recu
perare a metalului" nu le-a 
reușit întrucât au fost stopați 
de către polițiștii hunedoreni.

După cum ne-a informat 
dl căpitan Valeriu luhas, șeful 
BCCEF, cele două pompe în 
valoare de 40,75 milioane de 
lei, au fost restituite păguba
șului - SC Talc Dolomită SA 
Zlaști, iar pe numele celor trei 
amatori de chilipir a fost emis 
un mandat de arestare pre
ventivă, urmând a fi deferiți 
justiției.

Dacă sunt găsiți vinovați, 
aceștia riscă o pedeapsă cu
prinsă între 1-12 ani.

Pe ani de studii, rezul
tatele diferă de la 28% la anul 
I, 33% la anul II, 29% la anul 
III, 54% la anul IV, până la 
anul V care a obținut un pro
cent de promovabilitate de 
50%. în schimb la anul de 
studii aprofundate promova- 
bilitatea este de sută la sută.

Dl Simion Jitian ne-a mai 
precizat că, deși rezultatele 
din sesiunea de iarnă sunt 
mai slabe decât din cea a 
anului trecut, pe ansamblu se 
constată o mai bună pregă
tire a studenților, concluzie 
desprinsă, cel puțin, din acti
vitatea desfășurată cu gru
pele pe care le coordonează 
domnia sa.
_________________  
_________________________
SRL, strada G. Enescu, nr. 111 
- transformare apartament în. 
spațiu comercial; Mihăllă Du-.* 
mitru, strada Dorobanți - con-l 
struire locuință P+1 și garaj; | 
SC "Onix Cominpex" SRL,| 
b-dul Dacia, nr.19 - reamena-. 
jare terase și Nagy Elisabeta,! 
strada Victoriei, nr.13 - modi-l 
ficări arhitectură. I
_______________ y
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L-am cunoscut cu mulți 
ani, chiar foarte mulți ani în 
urmă. A făcut parte din cate
goria umană și estetică a ace
lora care alcătuiesc "sarea 
pământului", fără de care n- 
am putea ființa în existența a- 
ceasta, vai, atât de pasageră. 
A fost acea conștiință ajunsă 
la apogeul creației sale care a 
văzut "fața spiritului", conști
ent de valoarea sa și de for
țele sale de mare artist, cu o 
viziune complexă a lumii (din 
afară și dinlăuntru), a rostului 
și locului omului de artă în 
lume.

De o modestie rară, acea 
modestie ieșită din comun, 
care îl caracterizează pe cel a 
cărui 'lucrare" devine umilință 
a insului în fața Creatorului.

Cum se spune, aș afirma 
că arta lui Simion Lucaciu a 
dus la separarea binelui de 
rău, a frumosului de urât, a 
adevărului de fals și minciună 
și, astfel, s-a statornicit în patri
moniul sec. XXI și - cine știe - 
și mai departe. Eu aș îndrăzni 
să-l numesc un clasic al artei 
plastice contemporane.

Simion Lucaciu, Simi, s-a 
născut la 5 aprilie 1928 în co
muna Govăjdia, de lângă Hu
nedoara, A absolvit Institutul 
de arte plastice "Ion Andre- 
escu" din Cluj și Institutul de 

[arte plastice "I.E. Repin" din 

I Sankt Petersburg.
A participat la numeroase 

expoziții din țară și străinătate, 
are lucrări în patrimoniul mul
tor muzee și colecții particu
lare din România, ca și în 
colecții particulare din Ger
mania, Italia, Bulgaria, Israel, 
fosta Iugoslavie, precum și în 
Statele Unite ale Americii.

I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I

-despre, poezie

& "Poezia - trandafirul 
ce crește în potir de aur, su
fletul frumos".

® "- Ce e poezia?
înger palid cu priviri curate,
Voluptos joc, cu icoane și 

cu glasuri tremurate,
Strai de purpură și aur 

peste țărâna cea grea..."
S> "Poeții, filozofii unei 

| națiuni presupun în cântec și 
■ cuget înălțimile cerului și le 
J comunică națiunilor respec- 
• tive".
K —___ _____________

în arhiva mea personală 
am de la Simion Lucaciu o 
scrisoare (nedatată), răspun
surile la un interviu pe care I- 
am publicat în urmă cu vreo 2- 
3 ani la Munchen, în revista 
"Observator", și un amplu ca
talog, precum și câteva foto
grafii.

Ultima noastră întâlnire a 
fost la Timișoara acum câțiva 
ani. Cred că era într-un înce
put de toamnă. Mi-a vorbit a- 
tunci de un vis al lui (rămas 
neîmplinit), acela de a face din 
casa părintească de la Govăj- 

SmONLUGlClU

dia o casă de creație. Mi-a și 
scris despre aceasta. Ideea 
devenise pentru el o nobilă și 
zadarnică obsesie. Motivele? 
"Imposibilitățile financiare de 
a-l finaliza".

îmi mai scria că lucrările 
sale sunt "bine apreciate valo
ric, din punct de vedere este
tic, preferate pentru lirismul 
profund ce-ml caracterizează 
creația, alături de specificul 
gamei cromatice abordate".

Vorbind despre locurile 
sale natale, afirma: "nu numai 
că le păstrez amintirea, dar 
consider că o parte din viața și

timpului;
în ramurile gândului, 
în sfintele lunci
Unde păsări ca el 
Se-ntrec în cântări". 
O 

<9 "- Numai poetul, 
Ca păsări ce zboară 
Deasupra valurilor, 
Trece peste nemărginirea |,

!: 

i: 
I;

'- în zadar să vorbești | „ 
celui ce nu vrea să te as- | ■ 
culte". i* 1

pune unor adevărate șocuri - cazul 
unul poet despre care nu s-a prea 
auzit (din motive care-ml sunt 
neclare - DH), Petru Aruștel, ne 
este prezentat drept geniu tutelar 
al poetului Cezar Ivănescu: "Petru 
Aruștel ml-a dat măsura reală a 
geniului și a profetului adevărat șl 
pot spune că el a fost norocul vieții 
mele" (p. 151). Există cam multe 
pagini în carte care atestă o bănu
ială asupra unora sau a tuturor, o 
recrudescentă ascensiune/tensio
nare spre denigrare generală. "Cel 
care l-au confecționat falsa bio
grafie (Tomozei, Mlhai Gaflța șl 
alții) - spune Stela Covaci -, nu au 
făcut ani și ani decât să dezin
formeze bâiguind despre stări 
confuze, presentimente avute de 
Labiș în anul morțll sale, dar mal 
ales despre mediul nociv de bețivi 
reacționari șl recalcitranți, despre 
cei care-l împingeau, împotriva vo
inței lui, spre prăpastie." (p. 238). 
Dar cartea este, în ultimă instanță, 
un document de care, vrând-ne- 
vrând, Istoria literară va trebui să 
țină seama chiar dacă vor fi nece
sare destule eforturi pentru elimi
narea unui subiectivism exacerbat. 
Se pune întrebarea: șl dacă, totuși, 
autorilor acestei cărți trebuie să le 
acordăm marele și singurul credit? 
Cu atât mai mult că autorul (C.l.) 
amenință apocaliptic: "Aștept să-mi 
dea Dumnezeu zile șl tărie (că
răbdare am avut destulă) să-mi 
scriu și eu cumplitele memorii" (p. 
319). Personal subscriu acestei 
așteptări. Până atunci, Timpul 
asasinilor, titlu demn de un wes
tern, este un document literar care 
incită, dar și pune cititorpl pe gân
duri: chiar așa, cine și dum a fost 
adevăratul Labiș? Care este ade
vărul despre moartșa lui? Până 
una -alta, Timpul, asasinilor ne 
propune un răspuns-varlantă...

Dumitru HURUBĂl«
Selecție de Hie LEAHU 11■ ■ 

__________ ________ y ♦
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opera mea o datorez acestui 
spațiu al Hunedoarei. Sunt 
continuu cu gândul și inima la 
permanenta combustie a Hu
nedoarei precum și arta mea 
este, de asemenea, o ardere".

Xenia Eraclide-Vreme, a- 
ceastă, la fel, mare valoare a 
graficii contemporane și ciu
dat, copilărind tot pe melea
gurile Hunedoarei, spunea re
cent că "pentru Simi, actul 
creației a fost întotdeauna un 
domeniu sacru".

Pun în relief această afir
mație, coroborând-o cu înseși 

spusele pictorului (citez din 
același interviu menționat mai 
sus): "Raportul între divinitate 
și creație consider a fi o călău
ză ce ne face să percepem 
totul ca spirit divin materializat 
prin actul Creației, ca o unici
tate ce stă șub semnul benefic 
și copleșitor al Sublimului. To
tul este o Creație".

Critica de specialitate este 
unanim de acord cu privire la 
valoarea ideatică și estetică a 
operei marelui dispărut. "Im
pulsul liric, mai ales în Mari
nele și Fluvialele sale, atât în 
ulei cât și în acuarelă, pare să 

> ♦ 
i: 
i- 
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Voi muri cândva, în trecut...
Am să ating cu degetele ziua viitoare, 
chiar înainte ca ea să sosească, 
pentru că ziua viitoare există de o veșnicie, 
în fiecare oră pe care o trăim, 
în fiecare secundă pe care o străbatem pe jos, 
cu trupul acesta iluzoriu, 
altfel, de ce am găsi ruinurile civilizațiilor 
pierdute-n viitor?...

Intr-o zi va trece prin memoria mea un meteorit, 
va lua foc, frecându-se de aerul ființei mele, 
dar tot va rămâne ceva, în cădere, 
cât un ochi, cât o umbră...

Aș putea muri, cândva, în trecut, 
nimeni nu observă nimic, 
atât se va constata, 
a trecut un cal prin zid, mi-a păscut inima, 
a trecut un inorog prin zid, o șopârlă, 
un dragon, 
toate au trecut prin mine, 
voi afla că există - dincolo 
și dincol°Constantin STANCU

predomine, iar atmosfera în
văluitoare care topește for
mele sub magia unei lumini 
fascinante evocă limbajul unui 
romantic poet al culorii". (De
liu Petroiu).

"în uleiurile și acuarelele 
sale, savoarea tușei, rafina
mentul acordurilor, o poezie a 
aerului și a luminii difuze amin
tesc de pictura marilor sensibili 
de altădată". (Ciprian Rado
van).

în Marinele sale "marea 
pare să fi invadat cerul și cerul 
dă impresia că s-a încărcat de 
tumultul mării. Aici e de reîn
tâlnit tristețea singurătăților 
umane, teama pierderilor în 
nesfârșit, dar și, departe, ca-n 
vis, tremurul speranței în posi
bile regăsiri. Este acesta... un 
spațiu limitat, un spațiu al des
tinului". (Nicolae Stoia).

Am aflat zilele trecute de 
moartea lui Simion Lucaciu. își 
pregătea, cu înfiorare, expo
ziția aniversară a celor 70 de 
ani. Am înaintea ochilor o foto
grafie a sa. Expresia unui chip 
frumos alcătuit, a unui chip 
intarsiat de sfinte neliniști.

Aflat în fața Lui, Simion 
Lucaciu îi așază, umil, smerit, 
Atotputernicului, Florile, Por
tretele, Peisajele, Marinele 
sale. Și omul și artistul își spo
resc lumina.

!v MARTINOVICI

Homer (III)
Viața lui nu a fost altceva 
decât o nesfârșită noapte 
arcuită peste zeci de anotimpuri 
pe care le deosebea 
ca nimeni altul cu simțul poeziei, 
în fiecare clipă purta pe buze 
un cuvânt nou, plăsmuit anume 
pentru desfătarea celor din jur, 
a născocit zei și titani 
pe care i-a pus să se bată între ei, 
dând sens și împlinire Odiseei, 
când nu făcea altceva, 
mângâia cu palmele apele mării Egee, 
iar marea II răsplătea cu sărutul ei de azur, 
a născocit insule, 
a urzit lâna de aur, 
a făcut ca stâncile 
să se bată cap în cap,

j ca să se bucure de toate acestea
f într-o anume zi, 

când se odihnea, 
privindu-le cu ochii săi lăuntrici 
de un albastru tragic.

___________________________________ Ionel AMĂRIUȚE! j

FĂRĂ CLEMENTĂ... r
Cu un ton frecvent marțial, 

deseori violent și cu o tornadă de 
acuzații care pot fi interpretate cu 
ușurință drept calomnioase, volu
mul de față nu este, totuși, o 
noutate absolută în peisajul edito- 
rialistic post-decembrist. Cezar 
Ivănescu, pe care personal îl 
consider "autoriJil moral" al cărții, 
se află pentru a doua oară în 
postura de ...ultimă și categorică 
instanță într-un război al Incri
minărilor și reabilitărilor. "Timpul 
asasinilor" este - cel puțin din 
punctul de vedere al tonului beli-

Cezar Ivănescu, Stela Covaci: TIMPUL ASASINILOR 
(Documente și mărturii despre viața, moartea și 

transfigurarea lui Nicolae Labiș, 
Ed. Libra, București, 1997)

cos utilizat - o continuare a la fel 
de incisivului volum Pentru Marin 
Preda al aceluiași Cezar Ivă- 
nescu. Pentru a-ml justifica afir
mațiile de până aici, dar șl pentru 
edificarea cititorilor, mă văd silit 
să fac uz de un prim citat: "Știu, 
am arma salvatoare, știu cum îmi 
pot recâștiga libertatea, omor 
dracului pe unul șl mă bagă la 
pușcărie pe viață, acolo, precum 
conu' Alecu Paleologu, mă fac 
Informatorul Securității, băieții îmi 
dau hârtie și pixuri șl mă pun, 
neică, pe scris... Prohoade, aca
tiste, imne, Irmoase, dure, sâr- 
moase (...).

El, șlasta m-a liniștit puțin, 
am sbnal-o pe Stela Covaci, și 
nefilnd eu genul Tomozei (...), 
care neavănd operă proprie o 
semnează pe a altora, l-am pro
pus Stelei Covaci să semnăm 
această carte..." (Avertisment, 
p.8). în aceeași ordine de idei, să 
mai spun că "Avertismentul" este 
semnat... Cezar Ivănescu, îngerul 
cu Armură. Parcă ne-am afla în 
plin roman walterscottian... Tim
pul asasinilor este o carte care 
poate fi și trebuie citită cu interes, 
dar șl cu mare atenție, fiindcă în 
orice clipă putem cădea în capca
nele întinse de autor (i) la tot 
pasul. NI se prezintă astfel situații 
și adevăruri care clatină unele 
adevărate mituri confecționate 
după '89, și sunt detronați (des- 
fiiințați) mulți așa-ziși dizidenți, 
exilați, expatriați, anticomuniști, 
anticeaușiști etc., etc., cum ar fi, 
de exemplu, Dorin Tudoran care, 
la pagina 91, este făcut "limbric 
electronic", "tembel" și evident, 
"securist"... Niculae Stoian, Al. 
Oprea și G. Tomozei sunt tur
nători (p. 92) ș.a.m.d. De fapt, rar 
cine - dintre cei cunoscuți sau mai 
puțin cunoscuți, scapă de vizorul- 
lunetă al autorilor. O avalanșă de 
nume, de situații și întâmplări 
tălmăcite șl răstălmăcite ne su
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ANIVERSARI

• La aniversarea a 50 ani de 
la căsătoria dragilor părinți 
Elisabeta și Pavel, le urăm "La 
multi ani!", sănătate și fericire. 
Familiile Costescu și Modârcă 
(0560)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

parter, zona Astoria, multiple 
îmbunătățiri. Tel. 627009 
(41142)

• Vând urgent apartament. 
Deva, Bejan, bl. 70, sc.2, etaj 4, 
ap. 38 (41163)

• Vând garsonieră confort 1, 
parter, la stradă, vizavi de Bise
rica Baptistă, ideal pentru priva
tizare. Deva tel. 620186 (41164)

• Vând apartament două 
camere, stare excepțională, 
zona Dacia. Tel. 220501

• SC Tour Impex Comserv 
comercializează prin ma
gazinele din Deva bl.I, parter 
b-dul Decebal și Brad, str. A. 
lancu, bl.43 parter: moto- 
ferăstraie, motopompe, 
motocpase, motosape, Stihl 
Germania. Toată gama de 
scule electrice de mână și 
generatoare de curent - 
Bosch Germania, motocom- 
presoare, hidrofoare, aparate 
de sudură, utilaje fixe pentru 
prelucrarea lemnului - 
Electra Bekum Germania. 
Toate acestea pot fi cum
părate și cu plata în 12 rate 
lunare. Se asigură garanție 
și service. Informații tel/fax 
054/230613(41138)’

• Vând casă, pământ, pă
dure, Ocolișul Mare. Informații 
Alba lulia tel. 058 - 823512 
(40788)____________________

• Vând 36 ari arabil în Archia 
și 38 ari Almașu Sec (la asfalt). 
Informații Almașu Sec, nr.47. 
(41169)’

• Vând teren intravilan, Cos- 
tești. Informații Orăștie, Prica- 
zului, bloc 124, ap.1, după ora 
16 (1424)

• Vând casă, două corpuri, ate
lier mecanic 70 mp, garaj, trifazic, 
gaze, grădină, pomi. Deva, Horea, 
243. Tel. 218383 (41121)

• Vând casă două corpuri, ate
lier mecanic 70 mp, garaj, trifazic, 
gaze, grădină pomi. Deva, Horea, 
243, tel. 218383 (41121)

• Vând apartament două

(41165)
• Vând casă nouă, cu apă 

caldă, rece, satul Banpotoc, 
172. (40792)

• Vând spațiu comercial 
ultracentral, amenajat (tâm- 
plărie aluminiu, gresie, mar
mură etc.) în suprafață de 56 
mp, Deva. Tel. 216247: (41168)

• Vând vilă, încălzire centrală, 
anexe gospodărești și grădină. 
Deva str. Matei Corvin, nr. 29, 
cartier Viile Noi, jud. Hunedoara 
(41172)

• Vând /schimb apartament 
2 camere, cu auto Dacia, nou, 
plus diferență. Tel. 215907 
(40794)

• Vând apartament trei ca
mere, decomandate, etaj 4, 
central. Tel. 626027 (40795)

• Vând apartament 2 camere, 
bucătărie mare, parchetat, îm
bunătățiri, preț 50.000.000. 
Deva, Crinilor (Miorița), bl. E.13/ 
79 (41185)

• Vând apartament 4 camere, 
Orăștie, Pricazului, bloc 78, tel. 
247729, după ora 17 (1422)

• Vând casă, sat Cinciș, str. 
Pomilor, nr. 16, apă și gaz. 
(0557)

• Vând fundație casă, parter 
locuibil, Mănăstire, 20 milioane 
lei, negociabil, tel. 716471 
(0559)

• Vând tractor 650, multiple 
utilaje, fabricație 1990. Ilia, tel. 
192 (41174)

• Vând dubiță Barkas, cu CI 
și VT 1999. Tel. 213756 (40797)

• Vând Dacia 1310, fabricație 
1995, preț negociabil. Tel. 054/ 
242500, 247519 între orele 9- 
17 (1412)

• Vând mobilă sufragerie. 
Deva, Gojdu, Al. Viitorului, bl. 
03, ap. 30, sc.4. (41159)

• Cumpăr două jenți spate 
tractor 445. 217633, după ora 
16. (40791)

• Vând frigider, stare excep
țională. Tel. 227535 Deva, după 
ora 18. (40793)

• Vând iapă 9 ani, cu mânz 
de 5 luni. Informații Leșnic, 46, 
Belea (2432)

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

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

• Societatea Ultra Service 
vinde case marcaj, cântare 
electronice, consumabile. 
Asigură garanție, postgaranție. 
Tel.715213 (0441)

• Vând cărămidă, țiglă, uși, 
ferestre din demolări, Beriu nr. 
63 A. Informații tel. 646194, 
după ora 17 (1416)

• Cumpăr talon Opel Ascona, 
semibreak, 5 uși, fabricație 
1985, Orăștie, 247374 (1419)

• Vând mașină sifon, 4 tuburi 
CO2, Orăștie, Pricazului, 56/19, 
după ora 15, preț convenabil. 
(1421)

• Vând Dacia 1310, Orăștie, 
tel. 242478 (1418)

• Brutăria "Neamț" cu sediul în
Deva, str. Mihai Viteazul, nr. 32, 
angajează șoferi categ. A, B, C, cu 
vechime minim 5 ani și zidari 
calificați. Relații la sediul societății. 
(41177) _______________

• SC Naționala CAR SA - societate 
de asigurări-reasigurări organizează 
curs de agenți de asigurare (perspec
tivă cu contract de muncă). înscrieri și 
informații suplimentare la sediul firmei - 
Deva, str. împăratul Traian, bl. 12, sau la 
tel. 217800 (41162)

COMEMORĂRI

• A trecut un an de la moartea 
celui care a fost dragul nostru soț, 
tată, bunic, coleg

ing. FISCHER FRANCISC 
NICOLAE

Amintirea lui rămâne veșnic în 
sufletele noastre. Familia (41131)

•Astăzi, 20 februarie, se împli
nește un an de când am condus pe 
ultimul drum pe cel care a fost un 
minunat soț, tată și bunic

PIERDERI

• Pierdut ștampilă Asociația 
de locatari nr.2 Hunedoara. O 
declar nulă. (0561)

GHEORGHEISTRATE
din Simeria. Lacrimi și flori pe 
mormântul tău! Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! Familia (41133)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere spațiu
80 mp - atelier sau depozit. 
Telefon 622388, după ora 19.

• închiriez spațiu comercial, 
Orăștie, Piața Victoriei, nr.2 
(1420)

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

DECESE

camere, semidecomandate, mul
tiple îmbunătățiri, situat în Deva, 
lângă piață. Tel. 230056 (41143)

• Vând casă și grădină mare 
în Hunedoara. Tel. 713772 
(41156)

• Vând două uși pliante, tip 
aluminiu, din Ungaria, de 2/80 
și 1,80/60, Tel. 214848 (1354)

• Vând VW Passat, 4 uși, 
neînmatriculat, preț 1000 mărci. 
Tel. 724697 Hunedoara (0562)

Banca “TRANSILVANIA" SJL
Sucursala Deva

cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 42, 
jud. Hunedoara, organizează:

Concurs
pentru ocuparea postului de economist în cadrul 

Departamentului Credite.
CERINȚE:
X Utilizarea calculatorului (WORD, EXCEL);
/ Capacitate de lucru în echipă;
V Rezistență la stres, orar de lucru prelungit;
V Experiența în domeniul bancar și cunoașterea limbii 

engleze constituie un avantaj.
Vă oferim ocazia de a lucra în cadrul unui program 

internațional, un bun prilej de dezvoltare a carierei printr-un 
sistem structurat de instruire profesională.

Cei interesați sunt rugați să depună CV și o scrisoare de 
intenție la Biroul Personal al Băncii până la 26 februarie 1998.—------- - —- -=J

------------ --------------- - -------------- X

SC? sa.
angajează:

■ tehnician auto - vechime în specialitate 
min. 3 ani

■ inginer mec. auto
■ economiști - specialitate: finanțe - conta

bilitate sau industrie și transporturi
Informații zilnic între orele 8-15, 

la telefoanele 212160. 216139.
■ - -

Direcția Silvică Deva

• Vând urgent apartament 3 
camere, etajul 4, Liliacului. Tel. 
232039.

• Vând casă, pământ, spațiu 
amenajat pentru privatizare, sau 
schimb cu apartament. Sat 
Batiz, nr.6, tel. 621204 (40779)

• Vând video CD player 
Philips (citește patru feluri de 
compact-discuri video și audio), 
preț 2 milioane lei, CD player 
portabil Grunding, preț 600.000 
lei. Tel. 223504, după ora 16 
(41105)

OFERTE DE
SERVICII

• Angajăm cu carte de mun
că soț și soție pentru menaj. 
Prezentarea la sediul firmei din 
str. Andrei Șaguna, nr.4, Deva - 
luni 23 februarie 1998, ora 9. 
Tel. 219204, 212006 (40777)

• Angajăm personal pentru 
magazin alimentar cu pregătire, 
sau experiență în domeniu. Vând 
casă de marcat tip "Elka". Tel. 
218801, între orele 7-22 (41171)

• Predau ore limba română, 
admitere liceu și facultate. Tel. 
225044. (3618)

• Se împlinesc șase luni de când 
a trecut în neființă

AMOSBECA
îl vom păstra veșnic în sufletele 

noastre. Soția și fiicele. (40982)
• A încetat din viață, după o 

lungă și grea suferință, iubitul 
nostru soț, tată și bunic

ION MITĂ
la numai 65 ani. Vei rămâne veșnic 
în inimile noastre îndurerate. Mioara 
- soție, Manuela - fiică, Sanyi - 
ginere, Alexandra, Cornel și Alex 
nepoți. (40796)

• Fiica Sanda și sora Duță 
Eleonora, cumnata Viorica anunță 
pe cei care au cunoscut-o și 
îndrăgit-o pe cea care a fost

ZORICAANGHEL
că a plecat dintre noi pe 
drumul fără întoarcere.

înmormântarea sâmbătă 
21.02.1998 la cimitirul Valea Seacă 
Hunedoara. (3621)

<2IZ<;aNIZEAZĂ LA 5EPIUL ACE6TEIA PIN PeVA. 6TR..

ȚlTU Mai^e-e-;>CU’ NE- 2’ LICITAȚIE. PENTR.U 

Vânzarea ma^ei lemn^a^e pe picior..

Licitația este deschisă și va avea loc în data de 
02.03.1998, ora 10.00.

Pot participa la licitație agenții economici care 
sunt atestați potrivit H.G., nr. 342/1995, pentru 
exploatarea lemnului și care nu au debite restante 
față de Direcția Silvică Deva și ocoalele silvice din 
subordine.

Pentru agenții economici interesați se organi
zează preselecție la sediul Direcției Silvice Deva în 
data de 27.02.1998.

Taxa de participare și garanția vor fi achitate fie 
în numerar la casieria unității, fie în contul nostru 
nr. 251102700046420007, deschis la BANKCOOP Deva.

Documentația care include caietul de sarcini, 
lista partizilor și fișele tehnico-economice pot fi 
consultate la ocoalele silvice din județ și la sediul 
Direcției Silvice Deva.

Relații suplimentare la telefoanele: 224599, 
224649.

/-----------------------------------------------------------------------

Dr. Budăll Gheorghe - medic militar, 
colaborator cu Dr. Bercea Maria - 

medic pediatru, fac înscrieri pentru 
medic de familie la sediul UM. 01719 

și Crucea Roșie.
k.

HEWLETT-PACKARD ȘFA INAUGURAT 
REPREZENTANTA ÎN ROMÂNIA 

--------------------------------  »---------------------------------
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Cifra de afaceri a com
paniei Hewlett-Packard în 
România a atins 20 de mili
oane de dolari, a declarat 
Tore Hofstad, director de 
vânzări și marketing al HP 
pentru Europa Centrală și 
de Est. Hewlett-Packard a 
inaugurat reprezentanța sa 
în România, având drept 
scop coordonarea relațiilor 
cu clienții importanți și sus
ținerea rețelei de parteneri 
ai HP din România. Firma a 
fost prezentă pe piața româ

nească începând din 1993, 
printr-o rețea de distribuitori 
și dealeri autorizați pentru 
comercializarea de produse 
HP. "Deschiderea acestui 
birou de reprezentare este 
o consecință naturală a re
zultatelor excelente obținute 
în ultimii ani", a declarat 
Tore Hofstad, director pentru 
vânzări și marketing în Eu
ropa' Centrală și de Est. 
Conform unui studiu rea
lizat de International Data 
Corporation, Hewlett-

Packard a ocupat, în 1996, 
primul loc pe piața româ
nească în ceea ce privește 
vânzările de imprimante la
ser și cu jet de cerneală. 
"România a devenit un loc 
foarte bun pentru astfel de 
investiții", a afirmat Kay 
Ohse, director HP pentru 
proiecte strategice. Hewlett- 
Packard are peste 110.000 
de angajați în întreaga lu
me, realizând, în anul fiscal 
1997, un venit de 42,9 mili
arde de dolari. (MEDIAFAX)

Cursurile incluse în aceas
tă listă au la bază cotații ale 
societăților bancare autorizate 
să efectueze operațiuni pe pia
ța valutară. Prezenta listă nu 
implică obligativitatea utilizării 
cursurilor în tranzacții efective 
de schimb valutar și înregis
trări.

Idolar SUA 8043 lei
1 marcă germană 4428 lei
100 yeni Japonezi 6380 lei
1 liră sterlină 13188 lei
1 franc elvețian 5485 lei
1 franc francez 1321 lei
100 lire Italiene 449 lei

vx i<<<1. __________
UN BUN NECESAR ! >



S.C. "GOMAR LUX" S.A. Bistrița
Filiala Deva

Vă oferă prin depozitul-magazin din Deva, str. 
Depozitelor, nr. 1, toate sortimentele de con
ductori și cabluri electrice, tuburi și țevi PVC.

la comenzile de peste 5 mili
oane lei, adaosul comercial practicat este de 
numai 5% la prețul de producător, plus 
transportul.

Informații la telefon: 054/232946.\—--- ----- ------ * . --

IMPORTANT;

z S.C. BfiDPS S.fi. Deva x
Organizează licitație pentru închi

rierea chioșcului din Piața Centrală, 
precum și spații din incinta unității.

Informații suplimentare la sediul firmei 
din str. Gojdu, nr. 79, Deva.

's.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 PRETURI.

Asigurăm livrare gratuită - mesagerie.

SC APROTERRA SA 
SIMERIA

Asigură orice cantități de îngrășăminte cu 
plata prin instrumentele de decontare 
cunoscute și prin cupoane agricole.

Prețul îngrășămintelor este cuprins între 
75.000 lei și 105.000 lei/sac, în funcție de 
sortiment și conținut de substanță activă.

Livrarea se face la prezentare, având stoc 
asigurat, en gros și en detail.

Pentru această acțiune căutăm distribuitori și 
remizieri din județ.

Informații la sediul SC APROTERRA SA SIMERIA, 
telefoane: 054/260424, 260966.

..............-

□ Gresie import 33x33 = 
72.000 lei/mp
□ Faianță import 20x25 = 
72.000 lei/mp

□ Adezivi gresie și faianță = 52.000 
lei/25kg
□ Aracet universal import = 12.000 
lei/kg
□ Plasă rabitz = 14.000 lei
□ 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 1

SC ACOMIN SA CLUJ
GRUP ȘANTIERE HUNEDOARA DEVA

angajează, in condiții foarte avantajoase, personal 
muncitor pentru următoarea gamă de lucrări: 
J zugrăveli clasice și lavabile, tencuieli uscate, tapetare; 
J montaj gresie, faianță, marmură, tavane false. 
Condiții obligatorii:

minim cat. a IV-a în cartea de muncă;
J experiență în executarea acestor lucrări.
Au prioritate cei care pot executa toate lucrările 

menționate mai sus.
Angajarea se va face cu probă de lucru. 
Informații: Deva, str. Ulpia, nr.15, tel. 215294.

Director, 
ing. Hertl Carol
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SIIMIEICIA

siguranță în exploatare; I

aderentă sporită în orice condiții meteo-1
I

&£• aWIROTIERIIM SA [
I 
I

Importator unic în partea de Vest a țării, j 
asigură întreaga gamă de anvelope MATADOR, 
pentru autoturisme și autocamioane. .

Utilizarea anvelopelor MATADOR prezintă" 
serie de avantaje:
1*1 cel mai redus cost pe kilometru ridat;

E
S

| rologice;
| 13 preluarea șocurilor la drum și asigurarea|
junei bune protecții a sistemului de direcție și | 
| suspensie; |

[3 zgomot redus în habitat. ;
Pentru a vă convinge, echipați mașinile numai, 
anvelope MATADOR.

Se asigură termen de garanție 2 ani și o perina-! 

ă de exploatare de .5 ani.
Informații la telefoane: 0.54/260424; 260966.
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' S.C. DECEBAL” S.A.
DEVA

fără adaus comercial

prin magazinele sale din Deva, Hunedoara, Brad, Hațeg și Călan. 
Nu ezitați să cumpărați acum 

mai ieftin și mai bun!
-s= <

IMC0MEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!
In calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

’HILIPS NEI DAEWOO GOLDSTAR ARCTIC 
GĂEȘTI

Vă oferă la cele mai mici prețuri:
• TELEVIZOARE COLOR» FRIGIDERE, CONGELATOARE ȘI VITRINE 

FRIGORIFICE» MAȘINI DE SPĂLAT • ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI 
• BOILERE ELECTRICE» VIDEO PLAYERE Șl VIDEO RECORDERE 

•ASPIRATOARE»MIXERE ȘI ROBOȚI DE BUCĂTĂRIE»STORCĂTOARE 
DE FRUCTE «COVOARE ȘI MOCHETE...» ȘI MULTE ALTELE!!!

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu 

b PLATA TN 24 RATE
rMriri nvriivu;:;
MAGAZINELE NOASTRE:

♦ DEVA, str. 1 Decembrie, nr.11A
(la parterul Primăriei) • tel. 213222 

♦ORĂSTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496 f r

SOCIETATEA COMERCIALA 
"AGR0S!M"SA

cu sediul în Simeriaj str. *1 Decembrie, nr.2
organizează licitație publică deschisă cu strigare, conform Legii nr. 

58/1991, cu modificările și completările ulterioare, pentru 
vânzarea următoarelor active:

La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul, suportat de către cumpărător. 
Licitația va avea loc pe data de 18.03.1998, ora 11, la sediul Societății.
în caz de neadjudecare Ia prima ședință, se va organiza cea de a doua ședință a 

licitației pe data de 27.03.1998, ora 11,00.
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost, zilnic de la sediul 

societății comerciale, între orele 8-15.
Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute la telefoanele 054/262035 și 

054/260023 - la managerul societății.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul societății până în 

ziua licitației, ora 10,00, documentele prevăzute în legislația în vigoare.
Participanții la licitație vor depune la casieria societății taxa de participare de 

800.000 lei și vor face, în cazul vânzării activului, dovada consemnării Ia dispoziția 
societății comerciale vânzătoare a garanției de 3% din prețul de pornire a licitației. 
^^Valoare^ereninu^feren^cțivuluLest^ncIușăAi^rețuljd^^omii^a^icilțației^

DENUMIREA 
ACTIVITĂȚII

OBIECTUL 
DE ACTIVITATE

ADRESA 
ACTIVULUI

PREȚUL 
DE PORNIRE

1.Fermă zootehnică, cu 
dotări specifice și teren 
incintă 55.300 mp

Creștere vaci lapte, 
tineret bovin, 
posibilități reprofilare 
(în conservare)

Bîrcea Mare 
- Simeria -

3.500.000.000 lei

2.Restaurant-bar-motel 
cu dotări și teren 
incintă 5.152 mp.

Alimentație publică 
servicii hoteliere 
(în conservare)

între localitățile 
Simeria-Spini ia 
DN Deva - Sibiu

1.700.000.000 lei

3.Atelier mecanic cu 
dotări și teren incintă 
1.694 mp

Reparații tractoare, 
combine și alte utilaje 
agricole cu posibi- 
bilități de reprofilare

Bîrcea Mare 
- Simeria -

1,700.000.000 lei

4.Abator cu dotări spe
cifice (construcție nouă) 
și spații industrializare 
lapte, fără dotări, teren 
incintă 1.384 mp.

Sacrificări animale, 
producere, preparate 
carne, prelucrare, lapte

Bîrcea Mare 
- Simeria -

700.000.000 lei

5.Alimentara-bar teren 
incintă 408 mp

Alimentație publică Bîrcea Mare 
- Simeria -

71.000.000 lei

6.Clădire-club-depozit 
atelier (fără dotări) 
teren incintă 2.513 mp

în conservare Bîrcea Mare 
- Simeria -

361.000.000 lei



20 FEBRUARIE 1998Cuvântul liber

Și mai bune și mai rele iietcste?
In multele scrisori care 

sosesc la redacție ne sunt 
semnalate o serie de probleme 
din viața cotidiană: împliniri și 
bucurii, nereguli din anumite 
sectoare de activitate, 
nemulțumiri ale petiționarilor 
din diverse motive. Unele își 
află rezolvare prin anchetele 
pe care le întreprindem pe 
temele semnalate, pe altele le 
consemnăm în rubrica "Tribuna 
Cuvântului liberi', în cazul altora 
le răspundem autorilor prin 
poștă, iar pe altele, mai puține 
la număr, le inserăm în rubrica 
purtând genericul de mai sus. 
Legătura noastră cu cititorii 
este astfel continuă, strânsă, 
benefică de ambele părți.

într-o epistolă scurtă, cu un 
scris îngrijit, tehnicianul 
proiectant pensionar Vasile V. 
Boldor, din Hunedoara, strada 
Oțelarilor IA/31, ne spune că 
suferă cu nervii și-i trebuie 
multă liniște. Din păcate n-o 
are. în zona în care locuiește 
este prea mult zgomot. 
Dimineața de la un atelier și de 
la femeile care fac curățenie în 
bloc; seara îl deranjează copiii 
cu joaca lor; noaptea intră în 
scenă petrecăreții, care-și 
serbează, până la ore târzii, tot 
felul de aniversări. Și nimeni nu 
ia nici o măsură. Are dreptate 
dl Vasile V. Boldor să se 
întrebe dacă nu are chiar 
nimeni atribuții în menținerea 
liniștii publice în cvartalele de 
locuințe. Sunt atâtea 
organisme de control.

Distracție care costa scump
Cum au început să 

mijească semnele primăverii, 
în zona Casei de cultură din 
municipiul Deva și-au făcut 
apariția, mai puțin agresivă și 
necontestată, șahiștii, dar și 
părinții și bunicii cu odraslele 
lor preferate, care se găsesc 
"echipate” cu rotile de toate 
felurile.

Dacă ar avea un 
comportament civilizat și ar fi 
mai puțin zgomotoși, chiar că 
ne-ar face plăcere să-i privim 
pe acești potențiali “polițiști". 
Necazul cel mare îl constituie 
însă faptul că ei sar în neștire

VINERI 
<uD20 rcBR|jAK|c

TVR I
6.00 România: ora 6 fixl

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 Cinema. Lumea e o 
scenă, oamenii actori...

TVR 2
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) 10.55 
Ecotursim (r) 11.10 Debut. 
Refracția gândului 11.40 JO: 

^Hochei a doua semifinală (d)

Din localitatea Zdrapți, 
comuna Crișcior, dl Nicolae 
Moț, "un împătimit cititor al 
acestui cotidian, pe care-l 
consider cumva deasupra altor 
reviste și ziare", își face mea 
culpa că “sunt scurși ani în 
decenii de când nu am mai 
scris nimica la presă". Luându- 
și dar inima în dinți, îi face un 
portret luminos primarului 
comunei Crișcior, sub un titlu

SCRISORI 
COMENTATE 

original: "Cinstea de a fi 
primar”. Spațiul nu ne permite 
să-i publicăm scrisoarea dlui 
Nicolae Moț, după cum ne 
roagă: "în scheletul cum o 
trimit eu spre a nu i se diminua 
înțelesul". E bine când oamenii 
își prețuiesc aleșii, iar aceștia 
le sunt aproape cu sfatul și cu 
fapta.

Un alt cititor pasionat și 
abonat consecvent al ziarului 
nostru, la cei 70 de ani ai săi, 
după cum ne scrie, care 
semnează M.A., din Deva, o ia 
cu istoria de la Tratatul 
Ribbentrop-Molotov, trece prin 
perioada lui Gheorghiu Dej, 
ajunge la “Epoca de aur" a lui 
Nicolae Ceaușescu, zăbovește 
la vremea lui Ion Iliescu și se 
(ne) întreabă care dintre 
aceștia sunt eroi adevărați ai 
neamului; să-i scrie în istorie, 
să-i cunoască urmașii. în 
continuare, cititorul nostru îi

pe treptele de marmură ale 
casei de cultură, care deja 
sunt ciobite în multe locuri. Ne 
reamintim cu câtă greutate și 
cât timp a trebuit să așteptăm 
până ce s-au făcut reparațiile 
necesare, pentru ca acum să 
asistăm nepăsători cum o 
lucrare bine și gata făcută se 
strică pentru distracția copiilor 
și deliciul supraveghetorilor 
acestora. Meditând mai 
profund la aspectul semnalat, 
nu este lipsit de însemnătate 
ca asemenea “spectacole” 
gratuite în aer liber să fie 
stopate, dacă nu în jurul

14.15 La izvoare teleormănene
14.30 TVR Cluj-Napoca 15.10 
Limbi străine pentru copii. 
Engleză și italiană 15.35 Den
nis Pericol (d.a) 16.00 Micaela 
(s) 16.50 Cristal (s, ep. 217) 
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 19.10 Contemp- 
Art 19.55 Clepsidra cu imagini
20.10 Pasiuni (d, ep. 40) 21.00 
JO: Patinaj artistic Program 
liber ales feminin (înreg.) 23.30 
Berlin Alexanderplatz (s, ep. 
14)

ANTENA I
6.30 Dragoste cu năbădăi 

(s) 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 afa
cerilor 19.45 Cheia succesului 

îndeamnă pe tineri să învețe 
limba română, face trimitere 
la Eminescu, ne reamintește 
câteva versuri... De la Nistru 
pân'la Tisa, ne povestește și 
un banc, apoi se oprește, pe 
o filă separată, la ce-l doare 
mai mult. "Dacă sunt 
proprietar al unei parcele de 
pădure de ce nu pot să tai o 
căruță - două de lemne 
pentru încălzire pe timp de 
iarnă? De ce trebuie să vină 
pădurarul să-mi marcheze 
ce vrea el să tai din pădurea 
mea?". Pădurarul aplică 
niște legi, zicem noi, care 
protejează această imensă 
bogăție națională - pădurea - 
chiar dacă ea aparține din 
nou proprietarilor de drept.

Cititorului anonim din 
Deva, care ne întreabă de 
ce "Cuvântul liber" costă 
500 de lei, iar "Adevărul" - 
mai mare și în mai multe 
pagini - 1000 de lei, îi 
răspundem cu sinceritate că 
ziarul nostru este unul dintre 
cele mai ieftine cotidiane 
județene, prețul lui fiind cât 
al unei jumătăți de ou, iar 
costul abonamentului, de 
8000 de lei pe lună, 
neînsemnând mai mult 
decât doi litri de lapte sau 
decât o sticlă de Pepsi. Dar 
poate vin vremuri mai bune 
pentru toată lumea. Acum 
nu sunt. Nici pentru noi.

Dumitru GHEONEA

edificiului de cultură, cel 
puțin pe treptele sale de 
marmură.

Tot aici, din zona spre 
blocurile de pe str. A. Mureșan 
au început să dispară dale 
mari, un cunoscător al 
situației spunând că acestea 
sunt luate și duse la cimitir. 
Este neplăcut să facem 
asemenea constatări, însă 
credem că pornind de la 
cunoașterea acestor fapte se 
și pot lua măsuri pentru a nu 
se produce stricăciuni în 
zonele și la obiectivele 
interes public. (N.T.).

✓

(co. Irlanda 1987) 21.30 Știri 
21.40 Puterea banilor (s, ep. 
12) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineațal

9.15 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.00 Vărul din străinătate (s/ 
r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Beverly Hills (s/r) 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) 0.30 
Zona Crepusculară (s) 1.00 
Aventuri în casa morții (s) 3.30 
Baschet NBA (d)

Explozia de la F.E. 
Paroșeni - 0 răzbunare a 

vechilor tehnologii?
După cum se știe, în data 

de 12 februarie a.c., la F.E. 
Paroșeni s-a produs un tragic 
accident de muncă. Firul 
evenimentului începe să se 
deruleze prin spargerea unui 
colector din conducta de 
alimentare cu gaz metan al 
cazanelor nr. 1,2, 3 de la etapa 
3x50 MW. Spargerea con
ductei a fost violentă, degajân- 
du-se o cantitate enormă de 
gaz metan în sala cazanelor și 
în zona cazanului 3 - extindere. 
S-au creat astfel condițiile de 
explozie care s-a și produs în 
două etape. “Prima explozie, 
spune dl ing. Dorin Vișan, 
director adjunct tehnic în 
cadrul F.E.Paroșeni, s-a 
produs la cca. 30 - 40 de 
secunde de la spargerea 
conductei de gaz, urmând 
imediat după un interval de 
timp sub un minut o a doua 
explozie.” Singura soluție 
pentru izolarea și stingerea 
incendiului izbucnit a fost 
închiderea completă a magis
tralei de gaz acționându-se de 
la panoul de măsură al F.E. 
Paroșeni. Interlocutorul aduce, 
pe această cale, mulțumiri 
tuturor participanților la stin
gerea incendiului, pompieri 
militari și alte unități speciale 
cu care termocentrala are con
venții de colaborare. Exploziile, 
din nefericire, au surprins doi

Sat al meu ce părți în nume...
Foto: Anton SOCACi

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. 47) 16.00 Frecvența 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) 1.00 Știri (r)
1.30 The Return of The Roller 
Blade Seven (f.a.SUA 1992)

ACASĂ
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) 

angajați ai F.E. Paroșeni. 
Ciubeică Marcel suferind 
arsuri în proporție de 95 la 
sută pe corp, a decedat. 
Drăghici Viorica a fost supusă 
unei intervenții chirurgicale 
executate la Spitalul Petro
șani de specialiști veniți de la 
Timișoara. în prezent starea 
pacientei se ameliorează, 
așteptându se depășirea în 
curând a situației critice în 
care se află.

Cauzele spargerii con
ductei de gaz se analizează, în 
prezent, de o comisie a 
Inspectoratului teritorial de 
securitate a muncii Deva și de 
experți tehnici numiți de 
această comisie. Până la data 
documentării, n-a fost dată 
publicității nici o concluzie 
oficială. Din discuțiile purtate 
interlocutorul a lăsat să se 
înțeleagă că vinovată pentru 
tristul eveniment este ve
chimea utilajului ce se apropie 
de vârsta unei jumătăți de 
secol.

Imediat după remedierea 
defecțiunilor cauzate de 
explozie se va reporni insta
lația pentru producerea 
agentului termic necesar 
încălzirii locuințelor din 
localitățile deservite de 
termocentrală.

Adrian SĂLĂGEAN

18.00 Marielena (s) 19.30^ 

Casper (d.a) 20.00 Dragoste 
și putere (s) 21.00 Războiul 
conjugal (s) 21.45 Nimic per
sonal (s) 22.45 Septembrie (f. 
România)

ANTENA 1- 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 ușă!?” - talk show cu 
Alin Bena 23.15-23.30 Știri lo
cale 
__________________________ y

Vineri, 20 februarie

O Berbec
(21 III-20 IV)
Așteptați confirmarea unei 

afaceri; rezultatul va fi cel 
dorit, așa că nu este cazul să 
aveți emoții.

O Taur
(21 IV-21 V)
Partenerul de viață încearcă 

să vă ascundă niște lucruri cu 
care nu sunteți da acord. 
Procedați cu atenție, căci 
relația dintre dv. se poate 
înrăutăți.

O Gemeni
( 22 V - 22 VI)
Ați putea face planuri de 

viitor și ați putea Începe să le 
puneți în practică. Puterea dv 
de concentrare este maximă, 
așa că ați putea găsi 
colaboratori.

3 Rac
( 23 VI - 23 VII)
Vă veți remarca pentru 

ideile dv reușite. Un prieten vă 
este alături în tot ceea ce 
doriți să întreprindeți. Dorință 
mare de afirmare.

3 Leu
(24 VII - 23 VIII)
Vă alegeți cu bani dintr-o 

tranzacție reușită. Un prieten 
vă ajută să finalizați ceea ce 
ați început.

3 Fecioară
(24 VIII - 22 IX)
Sunteți sensibil la pro

blemele din familia dv. Este 
bine căci i-ați cam neglijat în 
ultima vreme și au început 
reproșurile.

3 Balanță
(23 IX - 23 X)
Relația cu șefii nu mai este 

atât de tensionată; dim
potrivă, aceștia observă 
realizările dv. Reușită sigură.

O Scorpion
(24 X - 21 XI)
După ce veți intra în 

posesia unor acte importante, 
vă veți mai liniști. Nu vă luați 
colegii în zeflemea, căci v-ar 
putea face șicane.

2 Săgetător
(22 X1 -20 XII)
Faceți tot posibilul pentru a 

intra în posesia unor aprobări, 
dar nu este sigur că veți reuși. 
O autoritate din familie vă 
face un anunț.

2 Capricorn
(21 XII-19 1)
Nu-i momentul cel mai bun 

pentru semnare de acte sau 
pentru cumpărături. Rudeniile 
vă sprijină. Veți primi niște 
bani.

□ Vărsător
(20 I - 18 II)
Sunteți pe cale să demarați 

o nouă afacere. Nu lăsați banii 
în bancă, folosiți-vă de ei. 
Cineva vă scoate la plimbare, 
inițiativă ce se va dovedi 
inspirată.

O Pești
(19 II-20 III)
Partenerii de afaceri doresc 

să-și impună punctele de 
vedere, ceea ce vă irită. Nu 
faceți schimbări, căci cu 
siguranță veți greși.
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