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Ce tie nu-ți place
Dl Teodor Furdui, domiciliat 

în municipiul Hunedoara, str. 
Gh. Doja, nr. 16, s-a prezentat 
la redacție, aducăndu-ne o 
scrisoare plină de amărăciune 
pe care a intitulat-o “Cerere de 
dreptate". Din cele spuse și 
scrise, susținute cu o mulțime de 
acte, unele și de la justiție, 
rezultă că petentul are o serie 
de nemulțumiri și neplăceri pe 
care, cum susține, i le provoacă 
vecinul de imobil și de teren, 
respectiv familia Peșterean, în 
speță dl Gruiță care și-a deschis 
și un atelier particular de 
cizmărie, fără a avea și 
consimțământul vecinilor, așa 
cum prevăd dispozițiile legale în 

vigoare, considerând că din 
acest punct de vedere vina 
aparține primăriei care i-a eli
berat autorizația de funcționare.

Fără a intra în prea multe 
detalii, lipsindu-ne spațiul 
necesar pentru a reproduce 
învinuirile ce le aduce unor 
organe care au verificat 
reclamațiile și contestațiile 
(inclusiv cu referire la poliție și 
la expertize), este de reținut în 
esență faptul că familia Gruiță, 
prin contractul de vânzare- 
cumpărare nr. 193/1983, nu are 
specificat și dreptul de servitute, 
adică de a avea trecerea pe 
proprietatea dlui Furdui, fapt ce 
a constituit și continuă să fie un 

motiv de vrajbă între cele două 
familii, mai ales că în zona de 
trecere dl F. dorește să extindă 
construcția casei, familia fiind 
foarte numeroasă (cu 15 copii 
din care 12 locuiesc sub 
același acoperiș); în plus dl 
Gruiță i-a luat dreptul de acces 
la pivniță, după decesul mamei 
sale.

Considerăndu-se total 
nedreptățit în demersurile sale 
spre stabilirea dreptății, dl Furdui 
ne scrie că este decis să-și arate 
protestul prin intrare în greva 
foamei în fața primăriei muni
cipiului Hunedoara, încăpând de 
la 1 martie a.c. (N.T.).

Precizare în urma unui tragic eveniment
în legătură cu incendiul 

petrecut în seara zilei de 8 
februarie 1998 la S.C. 
Siderurgica S.A Hunedoara, 
în urma căruia și-a pierdut 
viața, pe lângă o persoană 
civilă, și sergentul angajat pe 
bază de contract la Compania 
de pompieri Hunedoara - 
BLAJ IONEL CORNEL -, co
mandantul Grupului de pom
pieri “lancu de Hunedoara” 
face următoarea precizare:

"Potrivit Legii 121/1996, 
art, 18, lit. k, pompierii militari 
participă cu forțe și mijloace 

specifice, în condițiile pre
văzute de lege, la acțiuni de 
salvare sau protejare a 
oamenilor, animalelor și 
bunurilor aflate în pericol, la 
limitarea și înlăturarea 
urmărilor accidentelor, catas
trofelor și calamităților natu
rale, precum și la activități de 
urgență medicală și de 
protecție civlă”.

Din cercetările efectuate, 
rezultă o cronologie normală a 
activităților, în concordanță cu 
misiunile și modul de orga
nizare a intervenției specifice 

subunităților de pompieri din 
țara noastră.

Regretăm profund ur
mările tragice ale eveni
mentului și exprimăm și pe 
această cale întreaga 
compasiune familiei anga
jatului militar care și-a 
pierdut viața în misiunea 
respectivă.

Colonel Gh/orghe DiMA, 
comandantul Grupului de 

pompieri “lancu de 
Hunedoara”
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La inițiativa dlui Gabriel
Țepelea, Comisia de 

cultură din Camera Deputaților a 
pornit modificarea Legii 
audiovizualului în sensul limitării 
difuzării producțiilor americane în 
favoarea celor europene și, se- 
nțelege, autohtone. Salutam 
săptămâna trecută acest act aflat 
în consonanță cu poziția Uniunii 
Europene în aceeași problemă, 
lată însă că, abia după câteva 
zile, S.U.A. se supără și ne 
avertizează prin Ambasada lor din 
București că n-avem dreptul să 
obstrucționăm accesul producțiilor 
lor audiovizuale pe piața româ
nească întrucât, prin semnarea 
Acordului General pentru Comerț 
și Servicii, ne-am angajat să le 
asigurăm statutul de “națiunea 
cea mai favorizată”. Așa e, nimic 
de zis. Atâta doar că americanii 
nu vor să țină seama de faptul că 
producțiile audiovizuale nu pre
supun numai implicații eco- 
nomico-financiare, ci și culturale, 
spirituale, ce țin de educație și 
morală. Noi, europenii, naivi și 
retardați, facem încă această 
disociere, mai ales că ne 
alarmează din ce în ce acei 
infractori mai mult sau mai puțin

La Teliuc______
Ordonanța 22

9

afectează școala!
Promovarea Ordo

nanței 22 a dus la Teliuc la 
disponibilizarea persona
lului ce deservea o centrală 
termică la care este racor
dată școala din Teliuc.

Primele zile friguroase 
din toamnă au adus și 
primele necazuri pentru 
elevi. Timp de mai multe 
zile aceștia au învățat “la 
rece”, în condiții total 
neadecvate procesului de 
învățământ. La inițiativa 
Primăriei din localitate 
centrala termică a fost 
repusă în funcțiune cu 
sprijinul RAIL Hunedoara 
care asigură personalul 
autorizat.

Necazul cel mai mare 
însă rămâne lipsa banilor 
pentru acoperirea cheltu
ielilor necesare încălzirii

S-AU SUPĂRAT AMERICANII
juvenili, care declară cu seninătate 
la poliție că s-au inspirat din 
filmele americane. Cu o ipocrizie 
care ne e de mult și bine 
cunoscută, americanii au interzis 
intrarea în "state" a sculpturilor lui 
Brâncuși ori difuzarea unui roman 
benign ca Lolita de Nabokov, 
lăsând în schimb liberă 
proliferarea sex-business-ului. 
industria violenței și pornografiei, 

singura care, în ultimii cinci ani,a 
cunoscut o creștere de sută la 
sută, cum aflăm din presă, și a 
cărei revărsare asupra Europei ar 
dori-o nestingherită.Să sperăm că 
nu ne vom lăsa intimidați nici de 
această agresiune, nici de 
protestele care încearcă s-o 
protejeze. Cu atât mai mult cu cât 
rezervele față de invazia 
audiovizualului american nu sunt 
numai ale noastre, ci ale unei 
întregi Europe care-și simte 
identitatea primejduită în fața unui 
“stil de viață” care i se impune 
insidios dar în care nu se 

școlii. Primarul comunei dl 
Silviu Herban spune că 
vor fi mari probleme cu 
plata energiei termice, 
întrucât aceste cheltuieli 
nu au fost prinse în 
bugetul local.

A utoritățile locale 
speră că vor primi sprijin 
din partea Consiliului 
Județean pentru solu
ționarea unei situații 
neplăcute în care s-a 
ajuns.

De asemenea, există 
mari temeri privind actuala 
centrală întrucât într-o 
bună zi Sucursala Minieră 
din localitate poate să o ia 
înapoi - în prezent aceasta 
fiind în custodia Con
siliului local.

Corne! POENAR 

recunoaște. Am citit de aceea cu o 
rară satisfacție declarațiile recente 
pe această temă ale lui Alain 
Delon, reproduse și de "România 
literară” (5/98): “Dacă sunt 
european? Sunt, pentru că sunt 
profund antiamerican. Americanii 
fac tot ce ooț ca să se opună unei 
Europe unite, asa cum le e frică de 
China, de Asia, de tot ce le-ar 
putea afecta hegemonia. în acest

sens sunt pentru Europa unită: am 
fi la fel de puternici, dacă nu mai 
puternici decât americanii. Am 
evita să fim colonizați de Coca- 
Cola. McDonald's. Burger King si 
James Bond 007”.

Fără a ne declara "profund 
antiamericani”, dimpotrivă, recu
noscând măreția acestei națiuni și 
eficiența sistemului democratic pe 
care l-a instaurat la ea acasă, e 
cazul să ne păstrăm totuși "uzul 
rațiunii”, să nu cădem într-o stare de 
admirație tâmpă și lipsită de 
discernământ, imitând maimu
țărește un mod de comportament și 

Riicrica nouă din localitatea Roz, comuna Rrânișca. 
Foto: Anton SOC AC!

de viață care nu ne e propriu și 
însușindu-ne o mentalitate în bună 
parte străină spiritului european. 
Dacă ar încerca să înțeleagă puțin 
acest spirit, dacă și-ar mai 
tempera cât de cât pragmatismul 
excesiv extins asupra teritoriilor 
esteticii și moralei, americanii ar 
concede că n-au motiv de 
supărare împotriva unor națiuni 
aflate în legitimă apărare a 
identității și integrității lor morale.

Disputa e interesantă și 
merită urmărită. Deși semne de 
diminuare a acestei viituri de 
nămoluri subculturale transocea
nice nu se văd. Când spun asta, 
mă gândesc și la invazia 
sufocantă de peltele seriale 
produse de cealaltă Americă, cea 
latină, și concepute pentru indienii 
andini și văcarii pampasului. La fel 
de stupide, la fel de nocive prin 
tembelizarea privitorului. Dar să 
fim liniștiți, căci - tot din presă 
aflăm - modificările Legii 
audiovizualului “prevăd o aplicare 
treptată a noilor reglementări pe 
parcursul a patru ani de la intrarea 
lor în vigoare”. Iar ele n-au intrat 
încă în . vigoare. Lungește, 
Doamne, boala...

Radu CiOBANU

OLANDA ESTE APROAPE DE 
ROMÂNIA PE AXA 

CONSTANTA-ROTTERDAM
1

Un interviu în exclusivitate cu Ambasadorul 
Olandei la București

întâlnirea, de două ori în 
două zile, cu dl Cornelis Mario 
Massimo Hubertus Roberto 
van Hanswijck de Jonge, 
Ambasadorul Regatului 
Olandei la București, care a 
efectuat o nouă vizită în 
județul Hunedoara, ne-a oferit 
prilejul unei discuții în 
exclusivitate, pe care o 
supunem atenției cititorilor 
noștri.

-Vă rugăm, Excelență, să 
relevați pentru cititorii celui 
mai important ziar al 
județului Hunedoara, cu ce 
scop vă aflați în această 
parte a României.

- în calitatea mea de 
ambasador, am obligația să 
cunosc cât mai bine țara în 
care îmi exercit misiunea. Ca 
urmare, eu umblu mult prin 
patria dumneavoastră. Am 
fost în Moldova, Banat, 
Maramureș, aici în Ardeal. Și 
pentru că sunt și un mare 
iubitor al naturii, aș vrea să vă 
spun că județul Hunedoara 
îmi place foarte mult. Sunt aici 
pentru a cincea oară în timpul 
de când sunt Ambasadorul 
Regatului Olandei la 
București și sper să revin, 
poate și la o partidă de 
vânătoare, în luna martie anul 
curent.

- înseamnă că aveți o 
imagine clară a României și 
a județului nostru, a 
românilor în general și a 
hunedorenilor în special.

- în primul rând aș remarca 
frumusețea țării dumnea
voastră și ospitalitatea cetă- 
țenilor români, sinceritatea lor.

in Cupa României la fotbal 
Steaua a fost eliminată!

în sferturile Cupei României - Tuborg ia fotbal s-au 
înregistrat următoarele rezultate:

FCM BACĂU ■ UNiV. CRAIOVA 1-2 (după prelungiri) 
RAPID - SPORTUL STUD. 1-0
FC ARGEȘ - STEAUA 4-2 (după loviturile de la 11 m) 
DINAMO - OȚELUL GALAȚI 1-0
S-au calificat în semifinale, Rapid, FC Argeș și Dinamo. (S.C.)

V........................    ■■ ----------- -----
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FLASH
> Balul mărțișorului
Liceul Teoretic “Traian" din 

Deva organizează astăzi (27 
feb.), de la ora 17,00, “Balul 
mărțișorului”, dedicat elevilor 
cu cele mai bune rezultate 
școlare.

în program sunt incluse 
parada modei • tinereții 
(magazinul “Țif”), un spectacol 
distractiv cu trupa de teatru a 
liceului - “Five o’clock” -, con
curs de dans și alte momente 
vesele. Nu va lipsi, desigur, la 

Aș spune că atunci când 
privim viața socială din 
România vedem poate una 
din cele mai bogate țări în 
ceea ce privește relațiile 
interumane și mă refer la 
coeziunea vieții de familie, a 
comunităților bisericești, a 
satelor, la respectul pentru 
vârstnici, atitudinea curte
nitoare la adresa “sexului 
slab”, regulile de curtoazie, 
simțul bunei-cuviințe și 
decenței, păstrarea tradițiilor 
locale, respectul pentru 
natură, pădure, dragostea 
de animale. Să nu uităm că 
peisajele din România, 
munții, pădurile, râurile, 
cetățile dacice și mănăstirile 
sunt dintre cele mai admirate 
și prețuite din mediul natural 
și cultural al Europei. Con
stat în același timp că foarte 
mulți se despart greu de 
trecut, nu sunt pregătiți să 
accepte sistemul demo
crației, al economiei de piață. 
Sper ca timpul să lucreze și 
în favoarea românilor, să vă 
puteți integra în organismele 
europene. Din județul dum
neavoastră cunosc ceva mai 
bine siderurgia din Hune
doara și mineritul din Valea 
Jiului, despre care am aflat 
mai multe lucruri zilele 
trecute, când am fost 
oaspete aici timp de două 
zile.

- Și cum ați receptat 
realitățile din aceste zone?

Interviu realizat de 
Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 8) 

un asemenea bal alegerea' 
prințesei Primăverii. (G.B.)

> Concertul anului ‘98
Sub acest generic 

apreciatele formații 
românești IRIS, TALISMAN și 
COMPACT C - C.C. Probând 
Cluj, precum și invitații lor, 
susțin la Deva un amplu 
spectacol de gen. Organizat 
de clubul Sindicatului Lonea, 
acesta va avea loc vineri (27 
feb.), la Sala sporturilor, 
începând cu ora 19,00. (G.B.)

FLASH
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12.05 Pelerinaje (r) 12.35 Johnny 
Răducanu - un mit al jazz-ului 13.00 
Avocatul poporului (r) 14.10 Cristal (s/ 
r) 15.00 Opera Mundi (r) 15.30 Memo
ria exilului românesc (r) 16.00
Emisiune în limba maghiară 17.35 
Casă de piatră (s) 18.00 Arhive 
românești 18.30 Interactiv Tele joc (cs) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 162) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială 20.30 
Gala Premiilor UNITER stagiunea '96- 
'97, ed. a Vl-a 0.00 Jurnalul de noapte 
0.15 Canary Wharf (s, ep. 112)

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 
Ultimele știri (s/r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 
Em. pentru persoane cu handicap 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 Sun
set Beach (s, ep. 163) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială, sport 21.15 O 
femeie de neînlocuit (co. SUA 1957) 
23.15 Jurnalul de noapte 23.30 Universul 
cunoașterii (do) 0.20 Canary Wharf (s, 
ep. 113)

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Ecranul (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. 226) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 18.00 
Hei-Rup! Hei-Rap! Emisiune cu liceeni 
19.40 Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! 20.10 Ultimele știri (s, ep. 3) 
22.00 în vacarmul muzicii (f.a.SUA 
1997) 23.30 Ecoturism (mag. turistic) 
0.00 Recital Jack Jones

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Degețica 
(d.a./r) 8.30 Ecclesiast '98 (r) 8.55 
Baywatch (s/r) 12.30 Scena (r) 13.00 
Doar o vorbă săț-i... (r) 13.05 Față în 
față cu autorul (r) 14.05 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine. Franceză 
15.35 Degetica (d.a) 16.00 Micaela (s) 
16.50 Cristal (s, ep. 227) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 18.00 
Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 19.10 
Dosarele istoriei 20.10 Ultimele știri 
(s, ep. 4) 21.00 Sensul tranziției 22.00 
Teatru liric: „Casele au amintiri - Casa 
Ghica" (I) 22.45 Recital cameral 23.30 
Fotbal Liga Campionilor înaintea 
sferturilor de finală

12.15 Controverse istorice 12.45 
Vedeta în papuci (r) 13.15 O iubire 
de neuitat (s, ep_. 81) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 între prieteni (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 Noi suntem îngeri: 
Pușcăriașii (f.a.ltalia/SUA 1996) 
21.30 Știri 21.40 Omul cu o mie de 
fețe (s, ep. 3, seria a ll-a) 22.30 
Victima iubirii (thriller SUA 1993)

6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 7.00 
Dimineața devreme 10.10 Omul cu 
o mie de fețe (s/r) 11.00 Noi suntem 
îngeri: Pușcăriașii (f/r) 12.40 
Rățoiul Huey (d.a) 13.10 O iubire 
de neuitat (s, ep. 82) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Mileniul III (r) 15.20 
Rățoiul Huey (d.a) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 17.00 Jazz Onyx
17.30 Telerebus (joc interactiv) 
18.00 Cafea cu parfum de femeie 
(s) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Departe de casă 
(f.a. SUA ’88) 21.30 Știri 21.40 
Legea lui Burke (s.p, ep. 25) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Am 
întâlnit și români fericiți (r) 9.35 Urmărire 
generală (r) 10.00 Vărul din străinătate (s/ 
r) 10.30 M.A.S.H. (s) 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. 56) 17.00 Știrile PRO TV 
17.15Tânărși 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 Vice Versa 
(co. SUA 1988) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 48) 22.45 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.15 Audiența națională 
(talkshow) 0.20 Nemuritorul (s, ep. 91)

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 
Vice Versa (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Audiența națională (r) 14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Riști și câștigi! (cs) 19.00 Roata norocului 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Chicago 
Hope (s, ep. 3) 21.15 De partea legii (s, 
ep. 21) 22.00 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 49) 22.45 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.15 Profesiunea mea, 
cultura 0.45 Nemuritorul (s, ep. 92)

6.30 La prima oră (mag.) 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 
14.00 Xuxa (emisiune pentru copii)
14.30 Rocky și Bullwinckle (d.a) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 53) 16.00 
Frecvența radio 74,5 (s) 16.55 Flash- 
știri 17.00 Prietenul nostru Jake (s)
17.30 Celebri și bogați (s, ep. 53)
18.30 Lexic (cs) 19.00 Știri 19.30 
Meșterul casei (s, ep. 53) 20.00 Un alt 
început (s, ep. 11) 21.00 Vukovar 
(dramă Cipru/Croația/ltalia 1994) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe (talkshow)

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) 13.30 Lexic (cs/r)14.00 Xuxa 
(emisiune pentru copii) 14.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 15.00 Pretutindeni cu 
tine (s, ep. 54) 16.00 Frecventa radio 
74,5 (s) 16.55 Flash-știri’ 17.00 
Prietenul nostru Jake (s) 17.30 Celebri 
și bogați (s, ep. 53) 18.30 Lexic (cs) 
19.00 Știri 19.30 Meșterul casei (s, ep. 
53) 20.00 Contralovitura (s, ep. 11) 
21.00 Night.-mares (f.SF.SUA 1983) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

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 Dosarele istoriei (do/r) 
14.10 Cristal (s/r) 15.00 Tradiții 16.30 
Tribuna partidelor parlamentare 17.35 
Casă de piatră (s) 18.00 Medicina 
pentru toți 18.30 Interactiv Tele joc (cs) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 164) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială 21.10 Im
pact 21.30 Fotbal Liga Campionilor - 
sferturi de finală: Bayern Munchen - 
Borussia Dortmund 23.30 Jurnalul de 
noapte 23.45 Cultura în lume (mag.)

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) 
18.30 Interactiv Tele joc (cs) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 165) 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială 21.15 Dr. Quinn (s, 
ep. 15) 22.15 Un secol de cinema. Cum 
s-a făcut ,,Pe aripile vântului” 23.15 
Jurnalul de noapte

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 Conviețuiri 13.30 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate! (r) 14.00 
Cristal (s/r) 15.00 De la lume adunate...
15.30 Emisiune în limba germană 17.35 
Mork și Mindy (s) 18.00 Ora Warner: 
Batman , Looney Tunes (d.a); Treptat- 
treptat (s) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
166) 20.00 Jurnal, meteo, ed. specială 
21.15 Justiție militară (f.a.SUA 1995) 
22.50 La volan 23.15 Jurnalul de noapte
23.30 Planeta Cinema. Lumea e o 
scenă, oamenii actori... 0.20 Unul câte 
unul (thriller SUA ’94)

7.00 Bună dimineața... de la lași! 9.00 
TVR INFO 9.05 Ba da! Ba nu! 9.55 
Viața ca în viață (s. SUA, 1992) 10.40 
Surfiștii aerului (d.a.) 11.05 Concurs în 
Florida (SUA, 1997) 12.30 Ecranul (ed. 
specială de 8 Martie) 13.00 Mari 
conducători: Ronald Reagan - viața și 
epoca sa 14.00 Info Magazin 15.00 
Video-magazin 17.00 Justiție militară (s. 
SUA, 1995) 18.10 Povestirile lui Donald 
Rățoiul (d.a.) 18.35 Hollyoaks (s. 
Anglia, 1995)19.00 Teleenciclopedia 
19.40 Săptămâna sportivă 19.55 Doar o 
vorbă “săț-i" mai spun 20.00 Jurnal 
20.35 Vizitatorul (s. SUA, 1997) 21.30 
Eurovision '98 22.30 TVR INFO 22.35 
Pe aripile vântului (SUA, 1939, partea I) 
0.30 Arena AS

6.30 TVM: Telematinal 8.00 Degetica 
(d.a/r) 8.30 Canary Wharf (r) 8.55 Cu 
ochii’n 4 (r) 10.15 Teleenciclopedia (r)
11.35 Arată-mi orașul tău (r) 12.00
Sunset Beach (r) 12.45 Arhive 
românești (r) 13.15 Doar o vorbă... (r) 
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. 5) 22.00 Secrete 
îngropate (dramă SUA 1994) 23.30 
Meridianele dansului______________

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Degetica 
(d.a/r) 8.30 Canary Wharf (r) 8.55 
Universul cunoașterii 9.55 Medicina 
pentru toți (r) 10.25 Fețele schimbării 
(r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Im
pact (r) 13.15 Doar o vorbă săț-i... (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) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.00 Ceaiul 
de la ora 5.. (div.) 19.10 Față în față cu 
autorul 20.10 Ultimele știri (s, ep. 6) 
21.00 în fața dvs. 22.00 Banii (co. 
Suedia 1938) 23.30 Fotbal Liga 
Campionilor (rezumatele meciurilor tur)

6.30 TVM: Telematinal 8.00 Degetica 
(d.a/r) 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 Arată-mi orașul I (r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Timpul Europei 
(r) 13.15 Doar o vorbă săt-i mai spun 
(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. 229) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
20.10 Ultimele știri (s, ep. 7) 21.40 
Vânare de vânt 22.20 Lumea sportului 
23.00 Perla Coroanei (s, ep. 1) 0.00 
Liniștea Balcanilor (p. II)

8.00 Degețica (d.a. SUA, 1995) 8.30 
Sporturi extreme 8.55 Comorile lumii
9.30 Pas cu pas 10.30 TVR INFO
10.35 Cinematograful vremii noastre: 
Jean Renoir (arte, 1994) 11.30 TVR 
Cluj-Napoca: întâlnirea de sâmbătă
13.30 Actualitatea culturală 14.00 
Căderea vulturilor (s. BBC, 1974) 
15.00 TVR INFO 15.10 Tradiții: 15.35 
Degețica (d.a. SUA, 1995) 16.00 
Micaela (s. Italia, ep.149) 16.50 
Cristal (s. Venezuela, 1986, ep.230)
17.35 Moment folcloric 17.55 Rugby: 
Țara Galilor-Scoția 19.30 Serata 
muzicală TV 21.30 Fotbal: F.C. 
Barcelona-Real Madrid 23.30 în plină 
acțiune (s/r SUA, 1996, ep.18) 0.15 
Conviețuiri: din muzica romilor

6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 
7.00 Dimineața devreme 10.10 
Legea lui Burke (s/r)11.00 Departe 
de casă (f/r) 12.40 Rățoiul Huey 
(d.a) 13.10 O iubire de neuitat (s, 
ep. 83) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Clubul „Hai România" (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 Asasinul tarului (dramă 
Rusia/SUA ’95) 21.30 Știri 21.40 
Doctor Bramwell (s, ep. 24) 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 
Asasinul țarului (f/r) 12.40 Rățoiul 
Huey (d.a) 13.10 O iubire de 
neuitat (s, ep. 84) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Vise și oglinzi (s) 
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 Marea pasiune 
(thriller SUA’91) 21.30 Știri 21.40 
Falsă identitate (s, ep. 4) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

6.30 Dragoste cu năbădăi (s) 
7.00 Dimineața devreme 10.10 
Falsă identitate (s/r) 11.00 Marea 
pasiune (f/r) 12.40 Rățoiul Huey 
(d.a) 13.15 O iubire de neuitat (s, 
ep. 85) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Model Academy (s, ep. 81) 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 Obseryator/Din lumea 
afacerilor 19.45 învățând engleza 
(co. Italia ’85) 21.30 Știri 21.40 
Puterea banilor (s, ep.14) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

7.00 Știri/ Revista presei 10.50 
Cartonașul galben (r.) 12.20 Quan
tum Teleshopping 12.30 Muzică 
populară 13.00 Viața sălbatică 
(doc.ep.32) 13.30 Model academy 
(s.ep.82) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Viața de la zero (s.ep. 11)14.50 Fir 
întins 15.20 Quantum 15.30 Onyx 
by Request 16.30 între prieteni - 
emisiune pentru tineret 17.30 Club 
Hawaii (s.ep.77) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s.ep.265 și 266) 
19.00 Observator/ Sinteză știri 
19.45 Trenul mortii (acțiune SUA, 
1993) 21.30 Știri 21.40 A treia 
planetă de la soare (s.ep.25) 22.05 
Arliss (s.ep.18) 23.00 Quick 
(aventuri SUA, 1993)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Capcana timpului (s) 11.45 De partea 
legii (s) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Profesiunea mea, cultura (r) 14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s) 17.00 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 Running 
Mates (f. romantic SUA 1985) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 50) 
22.45 Știrile PRO TV. Prima pagină 23.15 
Pro și contra cu Octavian Paler 0.20 
Nemuritorul (s, ep. 93)________________
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 
Running Mates (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Pro și contra cu O. 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. 65) 21.15 Doctor în Alaska 
(s, ep. 63) 22.00 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 51) 22.45 Știrile PRO TV 
23.00 întâlnire cu presa (talkshow) 0.00 
Prima pagină 0.15 Nemuritorul (s, ep. 94)

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) 11.45 
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 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. 103) 21.15 
Tommyknockers (thriller SF SUA ’93)
23.15 Știrile PRO TV 23.45 Lâ limita 
imposibilului (s) 0.30 Zona Crepusculară 
(s, ep. 72)

8.10 PRO TV Junior 11.30 Secretele 
bucătăriei 12.00 Punctul pe I (talk-show 
O. Andronic) 12.55 Știrile PRO TV O 
PROpoziție pe săptămână 13.00 NEWS 
RADIO (s.ep.2) 13.30 Baby Boom 
(s.ep.12) 14.00 Generația PRO 15.30 
Baschet-NBA Action 16.00 Gillette- 
lumea sporturilor 16.30 Hercule (s.ep.53)
17.15 Xena, prințesa războinică (s.ep.52) 
18.00 PRO Fashion-magazin de modă 
18.30 Fete de bani gata (s.ep.19) 19.00 
Te uiți și câștigi 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Vraciul din junglă (aventură 
romantică SUA, 1992) 21.55 Știrile PRO 
TV O PROpoziție pe zi 22.00 Millennium 
(s.ep.25) 23.00 Știrile PRO TV - un alt fel 
de jurnal 23.30 NYPD Blue-viață de 
polițist (s.ep.24)

6.30 La prima oră (mag.) 10.00 
Meșterul casei (s/r) 10.30 Prietenuj 
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. 55) 16.00 Frecvența radio 
74,5 (s) 16.55 Flash-știri 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. 55) 20.00 
Atingerea îngerilor (s, ep. 12) 21.00 
Serpent & the Rainbow (dramă SUÂ 
’88) 23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)
6.30 La prima oră (mag.) 9.00 

Frecvența radio 74,5 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. 56) 
16.00 Frecvența radio 74,5 (s) 17.00 
Prietenul nostru Jake (s) 17.30 Celebri 
și bogați (s, ep. 56) 18.30 Lexic (cș) 
19.00 Știri 19.30 Meșterul casei (s, ep. 
56) 20.00 911: Apel de urgentă! (s) 
21.00 Ghost Story (f. gr. SUA ’82)'23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe (talkshow)

6.30 La prima oră (mag.) 9.00 
Frecvența radio 74,5 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. 57) 
16.00 Frecvența radio 74,5 (s) 16.55 
Știri 17.00 Prietenul nostru Jake (s)
17.30 Celebri și bogați (s, ep. 57) 18.30 
Lexic (cs) 19.00 Știri 19.30 Meșterul 
casei (s, ep. 57) 20.00 Christy (s, ep. 
12) 21.00 The Allnighter (dramă SUA 
1987) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

6.30 Videodipuri muzicale 7.00 Show 
pentru copii: Elefănțelul 8.30 Justițiarii 
(d.a.) 9.00 Apărătorii Galaxiei (d.a.)
9.30 Inspectorul Gadget (d.a.) 10.00 
Campionul (d.) 10.30 Aventurile lui 
Rocko (d.a.) 11.00 Un cuplu irezistibil 
(d.a.) Daria (d.a.) 12.00 Gașca lui Betty 
(s.) 12.25 Flash-știri 12.30 Adună-ti 
gândurile (s.) 13.30 1999 (s.) 14.30 în 
căutarea dreptății (s.ep.2) 15.25 Flash- 
știri 15.30 Masada (s.ep.2) 17.30 
Universul cunoașterii (doc.) 18.30 
Lumea lui Dave (s.ep.12) 19.00 Focus 
19 - emisiune de știri 19.30 Incursiuni 
îri imprevizibil (s.ep. 12) 20.00 Mistereje 
din New Orleans (s.ep.12) 21.00 în 
toiul nopții (aventură-comedie SUA, 
1985) 23.00 Focus 23 - știri

7.00 Bună dimineața de la... Cluj- 
Napoca! 8.30 Lumină din lumină 9.00 
TVR INFO 9.05 Colț Alb (d.a. Franța, 
1991) 9.30 Fetița cu pistrui (s. Suedia, 
1977, ep.10) 10.00 Ala-bala portocala! 
10.45 Biserica satului 11.00 Viata satului 
13.00 Serial de călătorii 13.55 Fotbal: 
Steaua-FC Național 15.50 Video- 
magazin 17.00 A doua alfabetizare 
17.20 Star Trek: Deep Space 9 
(s.sf.ep.47) 18.10 Aladdin (d.a.) 19.00 
Robingo 19.40 Duminica sportivă 19.55 
Doar o vorbă “săț-i” mai spun 20.00 
Jurnal-Meteo-7 zile în România 21.00 
Inimă vitează (SUA, 1991) 22.35 TVR 
INFO 22.40 Pariul Trio-cursă hipică 
internațională - Paris 22.45 Concert 
extraordinar Page&Plant la Sala Poliva
lentă București 23.45 Repriza a treia

8.00 Degețica (d.a. SUA, 1995) 8.30 
Sporturi extreme 8.55 Comorile lumii 
8.25 Filmele săptămânii 9.30 Ferestre 
deschise 10.30 TVR INFO 10.35 
Documente culturale: Julien Green 
11.30 TVR IAȘI 13.30 O altă putere 
14.00 Căderea vulturilor (s. BBC, 1974) 
15.00 TVR INFO 15.10 Din albumul 
celor mai frumoase melodii populare 
15.35 Degețica (d.a., SUA, 1995) 16.00 
Micaela (s.ep. 150, ltalia)16.50 Cristal 
(s.ep.231, Venezuela, 1986) 17.40 Mo
ment folcloric 18.00 Alo, tu alegiț (ediție 
specială dedicată femeii) 19.00 în plină 
acțiune (s.ep.19 SUA, 1996) 19.45 
Clepsidra cu imagini 20.00 Ultimul tren 
(Totul despre întreprinderi mici și 
mijlocii) 21.00 Fotbalmania: Lazio 
Roma-A.S. Roma 24.00 Jazz Alive

7.00 Știri 10.00 Animal Show 
(s.ep.41) 11.10 Controverse istorice 
(doc.) 11.40 Spirit și credință 12.10 
Vedeta în papuci 12.50 Caleidoscop 
14.00 Descoperiri (doc.ep.8) 14.45 
O femeie - un bărbat și jumătate 
15.00 Quantum 15.10Onyx Music- 
voci de legendă 16.10 Quantum 
Teleshopping 16.25 Mileniul III - 
spaime, iluzii, speranțe17.10 Clubul 
“Hai, România” 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s.ep.267 și 268) 
19.00 Observator/ Sinteză știri 
19.45 Rivalitate în lumea modei 
(Australia, ep.2) 21.30 Sparks 
(s.ep25) 22.00 Cape Canaveral - 
eroii spațiului (s.ep.19) 22.50 
Pasăre de pradă (thriller SUA, 1995)

6.00 Automobilism: Formula 1 - Marele 
Premiu al Australiei (direct) 8.00 G.l. Joe 
(d.a.ep.18) 8.30 Conan, aventurierul 
(d.a.ep.19) 9.00 Lassie (s.ep.18) 9.30 
Super Abracadabra 11.00 Se întâmplă în 
Waikiki (s.ep.8) 12.00 Profeții despre 
trecut 12.55 Știrile PRO TV 13.00 News 
Radio (s.ep.3) 13.30 Baby Boom (s. 
ultimul ep.) 14.00 Chestiunea zilei - 
retrospectiva anului 1997 15.00
Automobilism: Formula 1 - Marele 
Premiu al Australiei 16.40 Lumea filmului 
17.10 Al șaptelea cer (s.ep.14) 18.00 
Beverly Hills (s.ep112) 19.00 Prețul 
corect 19.30 Știrile PRO TV 20.00 Te
quila Sunrise (actiune/dramă/dragoste, 
SUA, 1988) 21.55 Știrile PRO TV 22.00 
Cybill (s.ep.3) 22.30 Știrile PRO TV - un 
alt fel de jurnal 22.45 Procesul etapei TV

8.00 A doua familie (doc.) 8.30 
Căutătorii de aur (s.) 9.00 Echipa de 
fotbal (d.a.) 10.00 Aventurile lui Rocko 
(d.a.) 11.00 Lumea lui Dave (s.ep.12.r.)
11.30 Misterele din New Orleans 
(s.ep.12, r.)12.25 Flash - știri 13.30 
Soluție 7% (dramă SUA, 1976) 15.25 
Flash - știri 15.30 Vedetele dragostei 
(doc. artistic, ep.12) 16.00 Față în față 
la Hollywood (s.ep.12) 16.30 Secretele 
bărbaților irezistibili (s.ep.6) 17.00 
Videofashion (ep.12) 17.30 Exploratorii 
(doc.) 18.30 O lume nebună (doc. ar
tistic, ep.12) 19.00 Focus 19 -știri
19.30 Nimeni nu e perfect (s.ep12) 
20.00 Călătorii în lumi paralele 
(s.ep.12) 21.00 Ghinionistul (comedie 
SUA, 1989) 23.00 Focus - știri 23.30 
Istoria Mafiei americane (doc.ep.1)
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11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marlelena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15 Arhiva nea
gră (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. 25) 18.00 Ma- 
rielena (s, 2 ep.) 19.30 Casper 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere 
(s) 21.00 Războiul conjugal (s)
21.45 Nimic persorfal (s) 22.45 
Cinemateca de acasă: Domino 
Principle (thriller Anglia/SUA 
1977) 1.45 Războiul conjugal 
(s/r) 2.30 Fotbal Hat-trick (r)

Marți, 3 martie
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15 Cinemateca 
de acasă: Domino Principie (f/ 
r) 17.00 Antonella (s, ep. 26) 
18.00 Marielena (s, 2 ep.) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 21) 21.00 Răz
boiul conjugal (s, ep. 21) 21.45 
Nimic personal (s, ep. 21) 22.45 
Cinemateca de acasă: La Zl- 
zanie (co. Franța 1978) 1.45 
Războiul conjugal (s/r)

Miercuri, 4 martie
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15 Cinema
teca de acasă: La Zizanie (f/r) 
17.00 Antonella (s, ep. 27) 
18.00 Marielena (s, 2 ep.) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 22) 21.00 Războ
iul conjugal (s, ep. 22) 21.45 
Nimic personal (s, ep. 22)
22.45 Cinemateca de acasă: 
Dead Men Don’t Wear Plaid 
(f.p.SUA 1981)

Joi, 5 martie
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15 Cinema
teca de acasă: Dead Men Don't 
Wear Plaid 17.00 Antonella (s, 
ep. 28) 18.00 Marielena (s, 2 
ep.) 19.30 Casper (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Războiul conjugal (s, ep. 23)
21.45 Nimic personal (s) 22.45 
Cinemateca de acasă: Private 
Life of Sherlock Holmes (co. p. 
SUA/Anglia 1970)

Vineri, 6 martie
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15 Cinema
teca de acasă: Private Life of 
Sherlock Holmes (f/r) 17.00 
Antonella (s, ep. 29) 18.00 Ma
rielena (s, 2 ep.) 19.30 Casper 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere 
(s ep. 20) 21.00 Războiul con
jugal (s, ep. 24) 21.45 Nimic 
personal (s, ep. 24) 22.45 Cine
mateca de acasă: Faleze de 
nisip (dramă România 1983)

Sâmbătă, 7 martie
7.00 Antonella (s.r.) 7.45 Ma

rielena (s.r.) 8.30 Marile po
vești de dragoste ale sec.XX 
(r.) 9.00 Nimic personal (s.r.) 
13.00 Felix și Otilia (r.) 14.30 
Omul mării (s.ep.13,14,15) 
17.00 Antonella (s.ep.30) 18.00 
Marielena (s.ep.54) 19.00 Mari
le povești de dragoste ale 
sec.XX (r.): Eva Brown- Adolf 
Hitler 19.30 Casper (d.a.ep.34) 
20.00 Inadaptatii (western-dra
ma SUA, 1961) 22.10 Marile 
povești de dragoste ale sec. 
XX: Clark Gable-Carole Lom
bard (ep.8) 22.30 Nimic nu e 
veșnic (s.ep.1) 24.00 Omul mă
rii (s.r.) 2.15 Inadaptatii (r.).

Duminică, 8 martie
9.00 Antonella (s.ep.31) 9.50 

Marielena (s.ep.55) 10.45 Dra
goste și putere (s.ep.26) 11.30 
Nimic personal (s.ep.26) 12.30 
Omul mării (s.ep.16) 13.30 în 
sfârșit, iubirea (SUA, 1975)
15.45 Campionii magiei 16.30 
Primăvara vine ACASĂ (marele 
premiu al concursului) 17.00 
Fotbal: II Calcio - repriza I (li
ve) 17.45 Gillette 18.00 Fotbal: 
II Calcio - repriza a ll-a (live) 
19.00 Marile povești de dra
goste ale sec. XX: Maria Callas 
- Aristotel Onassis 19.30 Cas
per (d.a.ep.35) 20.00 Norma 
Rae (SUA, 1979) 22.30 Esență 
pură (s. ep.2) 24.00 în sfârșit, 
Iubirea (r.)

Corvinul vizeaza un loc in prima 
jumătate a clasamentului

Discutând cu președintele clubului 
Corvinul Hunedoara, dl. Vasile Tătar, 
despre apropiatul retur al Campio
natului Diviziei B, seria a ll-a, nu pu
team evita întrebarea cine va fi noul 
antrenor principal al echipei. "Suntem 
în tratative, așteptăm 
un răspuns ferm și nu 
sunt chiar convins că 
vă pot da un răspuns 
sigur în această săp
tămână - ne-a precizat 
interlocutorul nostru. 
De aceea, în conti
nuare, se ocupă de 
pregătirea formației 
noastre Florea Văe- 
tuș, care a lucrat ca 
secund al lui R. Gabor 
în întregul program de 
pregătiri".

Antrenorul interi
mar FI. Văetuș ca și 
conducerea clubului
sunt preocupați să realizeze o creștere 
a forței de atac a Corvinului, eliminarea 
sincopelor din evoluția hunedorenilor, 
ajungerea la o formulă cât mai stabilă 
de joc. După pregătirea centralizată 
efectuată la Sovata, Corvinul a sus
ținut câteva partide de verificare deo
sebit de utile în cristalizarea formației 
ce va fi aliniată chiar sâmbătă, în prima 
etapă a turului, cu puternica echipă 
Electroputere Craiova. Programul a 
fost bine alcătuit, meciurile cu echipele 
considerate mai tari desfășurându-se 
cu puțin timp înaintea începerii retu
rului, adică, când echipa trebuie să

atingă forma cerută susținerii partidelor 
din campionat. în meciurile susținute în 
compania Chimica Târnăveni, "U" Cluj, 
Gaz Metan, Aurul Brad, Minerul Certej, 
Farul Constanța, Gloria Reșița, UTA, 
CSM Reșița, Politehnica Timișoara a 

fost rulat întregul lot 
de jucători disponibili: 
Ceclan, Clep.Opric, 
Bordean, Haidiner, 
Sterean, Cireș, Tibi- 
chi, Chira, Chezan, 
Dinu, Bardac, Costă- 
chescu, Cr. Stoica, 
Procorodie, Neiconi, 
Păcurar, Vereș, Ro
bert Niță, Scarlat, Că- 
runtu, Hanganu, 
Scurtu, Babarți.

"Treptat, a crescut 
angajamentul fiecărui 
fotbalist, ECHIPA a- 
vând de câștigat în o- 
mogenitate, în cris

talizarea jocului - ne declara FI. Văetuș. 
în special după meciul cu Gloria Reșița 
- joc deosebit de disputat - am început 
să înregistrăm o creștere vizibilă a 
siguranței în apărare în meciurile 
noastre cu UTA, CSM Reșița și Poli 
Timișoara. Sperăm să se contureze 
mai bine și jocul mijlocașilor și eficiența 
în atac, unde se pot integra și mai noii 
veniți. Ne așteaptă sâmbătă, din start, 
un meci greu, în fața unei formații ce 
trage la promovare. Cred într-o bună 
mobilizare a Corvinului pentru a câștiga 
partida, să aducem bucuria în rândurile 
suporterilor noștri.

Vega Deva în fața unui 
examen dificil

Rahoveanu, Cibotaru, Lipitor, Fartușnic, 
Andrei, Grosu, Voinea, Dobrescu, Vuia, 
Luca, Popa, Stan, D.Gabriel, Rădu- 
cănescu, Berindei, Danciu, Naniu, Vă- 
caru, Rădos, Gigi Ștefan, Elek, Stachi, 
Tănasă, Bădoi, Chiliman. Prin grija con
ducerii secției s-au "legat" câteva meciuri 

cu echipe bine cotate 
în fotbalul divizionar B 
și chiar A cum sunt 
CSM Reșița, ASA 
Tg.Mureș.

Deși au fost aduși 
doar 3-4 jucători pen
tru a întări echipa, se 
speră ca revenirea lui 
Elek în atac precum și 
legitimarea lui Gigi 
Ștefan ce a fost folosit 
ca extremă dar și ca 
vârf, alături de Rădos 
și Danciu, vor da mai 
multă eficiență, Vega 
înscriind goluri atât de

necesare pentru salvarea de la retro
gradare. Este oportună și prezența în 
centrul apărării a lui Andrei, rămânând 
ca antrenorii să decidă dacă Vuia va fi 
o soluție ca fundaș stânga.

lată ce ne relata Ionel Stanca cu 
privire la retur: "Ne aflăm în fața unui 
examen dificil. Și celelalte echipe aflate 
alături de noi în subsolul clasamentului 
vor lupta din răsputeri pentru a evita 
retrogradarea, UTA revenind în forță. 
Deci, trebuie să facem tot ce depinde de 
noi antrenorii și jucătorii pentru a ieși din 
subsolul clasamentului. Primul "hop" 
este la Dej. Tare am vrea să pășim cu 
dreptul"!

Vacanța de iarnă, programul de 
pregătire pentru retur au fost atât pentru 
conducerea clubului cât și pentru echi
pa Vega Deva perioade bune pentru 
reflecții asupra turului, a rezultatelor 
slabe înregistrate de proaspăta pro
movată în Divizia B. Se știe, Vega a in
trat în iureșul campio
natului insuficient pre
gătită, întărită cu câți
va jucători în preajma 
primei etape!

Penultimul loc în 
clasament al fotbaliș
tilor deveni în seria a 
ll-a a Diviziei B a în
demnat conducerile 
asociației și a secției 
de fotbal să ia măsuri 
pentru asigurarea u- 
nor condiții bu-ne de 
pregătire a returului. 
Chiar la înapoierea de 
la Geoagiu, la partida
de verificare cu C.F.R. Marmosim Sime- 
ria, am discutat cu antrenorul principal 
Ionel Stanca ce a preluat ștafeta de la 
Gh. Țurlea și s-a arătat foarte mulțumit 
de modul în care au răspuns toți jucă
torii la eforturi - pregătire fizică generală 
și specifică la sala de forță. Toți jucătorii 
pe care i-am întrebat s-au declarat 
foarte mulțumiți de condițiile de masă, 
cazare și refacere asigurate la Geoagiu, 
subliniind că a fost cea mai tare, dură 
perioadă de pregătire. Totul s-a făcut cu 
gândul la evitarea retrogradării. Și au 
urmat meciurile de pregătire. Antrenorii 
Ionel Stanca, secunzii săi N. Alexiuc și 
I. Molnar au avut la dispoziție lotul:

4

Miiireiruil Certei, cui cel
imaiii ccimipaict licit die

jjuicaitcirii
Și de această dată, conducerea 

Asociației Sportive Minerul Certej, 
împreună cu secția de fotbal și cuplul 
de antrenori loan Petcu (principal) și 
Virgil Stoica (secund) au luat din timp 
măsuri pentru întărirea lotului de jucă
tori, unii dintre jucători fiind dispo- 
nibilizați, alții au dorit ei 
înșiși să plece la alte 
formații, în locul lor re
venind nu mai puțin de 
11 fotbaliști! Cum s-au 
pregătit, ce intențio
nează conducerea teh
nică pentru retur? La 
întrebările noastre a 
răspuns I. Petcu.

- Văzând echipa 
Minerului Certej în câ
teva meciuri amicale, 
de verificare, am con
statat că noii veniți 
sunt de valoare sen
sibil egală cu cei ră
mași în lot. Ei pot acoperi orice post 
din formație?

- încă din retur ne-am orientat 
spre unii jucători care ar putea veni la 
Certej să ne întărim echipa. Și cu 
ajutorul conducerii din care fac parte, 
buni cunoscători ai fotbalului, au fost 
aduși jucători bine apreciați, care pot 
acoperi toate posturile din echipă, 
având "rezerve" apropiate ca valoare, 
fiecare jucător - de la portar până la 
extrema stângă, având rezerva sa. 
Noi am avut în vedere că returul 
acestui campionat al seriei a lll-a a 
Diviziei C este foarte "comprimat", 
multe jocuri disputându-se duminica 
și miercurea (nu mai puțin de 6 etape

Dacia Orăștie țintește 

promovarea în Divizia C
sunt intermediare) și se vor înregistra 
multe absențe fie din cauza acci
dentărilor, fie din cauza acumulării de 
cartonașe. în același timp, fiecare 
jucător este stimulat să se pregă
tească mai bine, să-și facă datoria pe 
teren, știind că în spatele lui se află 

un coechipier care 
poate oricând să-i 
ia locul.

- Deci, cu ce lot 
"abordați" returul?

- Groza, Dobre, 
Căprărescu, Sâr
ghie, Popescu, 
Stroia, Ohâi, Filip, 
Stoica, Bozga, Du- 
ță, Ciobanu, Ghea
ră, Preda, Tuță, 
Șerban, Kalo, luliu 
Moldovan, Zalomir, 
Ov. Marin, Tăgârță, 
Pisoiu, Stănilă.

- Sunteți mulțu
mit cum au decurs pregătirile pentru 
retur?

- Da, și cred că sunt și în asenti
mentul jucătorilor când afirm că atât 
la Sovata cât și acasă ne-am bucurat 
de condiții optime de pregătire și 
rămâne în răspunderea noastră, an
trenori și jucători, să demonstrăm în 
retur, prin locul ocupat în clasament, 
că ne-am pregătit cu seriozitate pen
tru a mulțumi prin jocul prestat și pe 
spectatorii și susținătorii noștri.

- Ce obiectiv v-ați propus să înfăp- 
tuiți?

- Clasarea între primele opt locuri 
ale clasamentului final.

- Vă dorim mult succes!

Și la FC Dacia Orăștie, în retur a 
venit un nou antrenor, Carol Gall, bine 
cunoscut în fotbalul divizionar. Aflată 
pe primul loc după turul campio
natului Diviziei D și prima etapă din 
retur (disputată în toamnă), Dacia 
Orăștie are ca obiectiv prioritar obți
nerea dreptului de participare la baraj 
și promovarea în Di
vizia C. Numai că lup
ta va fi foarte strânsă: 
Dacia are un golave
raj de 37-17 și 35 de 
puncte, ASA Aurul 
Brad 28-17 și 34 de 
puncte, dar foarte a- 
proape, pe locul trei, 
se află FC Paroșeni- 
Vulcan cu 41-17 și 30 
de puncte. Toate cele 
trei echipe sunt deci
se să ajungă la baraj, 
deci să se situeze pe 
primul loc la sfârșitul 
campionatului '97-'98.

- Dacia și-a reluat pregătirile la 
12 ianuarie?

- Da, cu obișnuita vizită medicală 
și apoi pregătirea fizică începută la 
Orăștie și continuată între 2-12 fe
bruarie la Geoagiu cu cazarea la 
hotelul Diana și după aceea au urmat

'jocurile de verificare susținute cu 
formațiile CFR Sibiu (Divizia D), Mi- 
naur Zlatna, Sînmartinul Sîrbesc, 
Minerul Certej, FC Corvinul, Meca
nica Alba lulia, unele partide s-au 
desfășurat tur-retur. Aș dori să re
marc condițiile foarte bune ce le-am 
avut la Geoagiu unde, pe lângă masă 
și cazare apreciabile, băieții au lucrat 
mult (și sper, cu folos) la sala de forță.

- Ce lot de jucători a participat 
la pregătirile de iarnă?

- Szucs, Dumitrescu (portari), 
Ștefan, Târvoloiu, Costea, llici, Con- 
tar, Cornea (fundași), Gâț, Căpușan, 
Firu, Toth, Eșanu (mijlocași), Rusalin, 
S. Chira, Szidorak, Păcuraru, Borza - 
junior (înaintași). Sperăm ca și pe llie

(de la Alba lulia) și 
Genunche (Aurul 
Brad) să-i legitimăm 
la Dacia. Din lot vor 
mai face parte pro
babil 2 juniori.

- Vă satisface 
valoric componen
ța lotului?

- în bună măsu
ră, da. Având în ve
dere că principalii 
noștri adversari ASA 
Aurul Brad și FC Pa- 
roșeni-Vulcan dis
pun de echipe omo

gene, experimentate, și noi ne-am 
preocupat de întărirea apărării și a 
înaintării - unde deși ne va lipsi To- 
deriță - plecat la Brad -, ne bazăm 
totuși pe valoarea jucătorilor crescuți 
la Dacia - Szidorak, Eșanu și Chira. 
Pregătirile efectuate, meciurile de 
verificare ne arată că echipa se miș
că bine, jucătorii sunt conectați la 
importanța care trebuie să o acorde 
fiecărei partide, indiferent că joacă 
acasă sau în deplasare, pentru a 
acumula puncte care să ne asigure 
păstrarea locului ocupat în prezent, 
până la sfârșitul campionatului.

Grupaj realizat de Sabin CERBU

■v
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PRIMARUL PROMITE APA MAI BUNA
Reîntors la începutul 

acestei săptămâni din 
Germania, unde a avut mai 
multe discuții cu firme din 
această țară, primarul 
municipiului Hunedoara ne-a 
prezentat câteva dintre 
concluziile acestora: “în urma 
invitației Firmei Wabac din 
Germania, am avut mai multe 
întâlniri cu reprezentanții 
acesteia pe tema alimentării 
cu apă, tratării apei și epurării 
apelor uzate. Cu ocazia vizitei 
în Germania ne-au fost 
prezentate mai multe 
obiective din acest domeniu, 
investiții care au fost realizate 
la ultimele standarde 
europene. Scopul pentru care 
ne-am deplasat în Germania 
a fost acela de a identifica

resurse și potențiale firme 
care sunt dispuse să 
investească la noi, în special 
în stația de epurare de la 
Buituri, precum și pentru 
proiectul ce vizează sistemul 
de alimentare cu apă a

Dl Remus Mariș speră ca 
după dialogul de la fața locului 
să se treacă la stabilirea căilor 
de colaborare, în așa fel încât 
lucrările de investiții să 
înceapă într-un timp nu prea 
îndepărtat. Promovarea noilor

După discuțiile cu partenerii germani
municipiului și monitorizarea 
acestuia.

După discuțiile pe care le- 
am avut în Germania, 
reprezentantul firmei Wabac 
urmează să vină la 
Hunedoara, în prima parte a 
lunii martie, când vom avea 
discuții pe concret privind 
aceste investiții ce dorim să le 
promovăm.”

investiții va face ca apa de la 
Hunedoara să fie de o foarte 
bună calitate, iar apa 
reziduală, tratată după cele 
mai riguroase procedee 
tehnice, să nu mai conțină 
elemente poluante.

Potrivit spuselor primarului 
municipiului Hunedoara, 
condițiile de colaborare cu

partenerii germani sunt 
avantajoase. Există o primă 
variantă de creditare a 
investiției în care banii se pot 
restitui în timp de opt ani, cu 
o perioadă de grație de trei 
ani și cu o dobândă de 10- 
12 la sută. Nivelul total al 
celor două investiții se ridică 
la 16 milioane de mărci, din 
care circa 6 milioane ar 
reprezenta suma necesară 
construirii stației din Buituri. 
Dacă aceste investiții vor 
deveni realitate, primarul 
municipiului Hunedoara 
promite apă mai bună 
pentru locuitorii orașului, 
costuri de întreținere și 
exploatare mult mai mici.

Colmatarea râului Cerna a creat în ultimii ani mari 
dificultăți unui număr de peste 80 de gospodării situate 
pe raza comunei Teliuc. Deși există un proiect ce 
vizează regularizarea întregului curs al râului, proiect ce 
însuma la nivelul anului trecut circa 18 miliarde de lei, 
datorită lipsei fondurilor, riscul inundațiilor rămâne 
foarte mare în continuare. în decursul anilor, datorită 
aluviunilor din amonte, cursul apoi este foarte lent pe 
o distanță de 200 de metri, diferența de nivel fiind numai 
de un metru. Din cauza banilor, autoritățile comunei nu 
văd, într-un viitor apropiat, soluționarea situației, iar 
riscul inundațiilor este evident la fiecare ploaie mai 
zdravănă.

Familiile care suferă din cauza inundațiilor acuză 
unitățile miniere din zonă că nu își protejează haldele 
de steril, acesta fiind luat la vale de apele pluviale, 
aceasta fiind cauza importantă a necazului lor de ani 

^buni.____________________ ____________

Pornind, de la o scrisoare
Scurt cu un

corespondent
Dl FI. Oprita, un vechi 

colaborator al ziarului nostru, 
a adus personal la redacție o 
scrisoare în care sesizează, 
în principal, două aspecte 
legate de cartierul Micro 7 al 
municipiului de pe Cerna. Ne 
vom referi în aceste rânduri 
la ele și vom acorda și 
răspunsurile cuvenite în 
acest scurt dialog.

1. De mai multi ani - scrie 
dl FI. O. - un număr de circa 
1280 de apartamente din 
cartier nu au căldură și apă 
caldă. Situația se explică prin 
aceea că nu se mai livrează 
agent termic de la furnizor. 
Acest fapt a fost consemnat 
și în “Cuvântul liber" în luna 
decembrie anul trecut, în 
articolul intitulat “Strada 
Trandafirilor pe mâna 
dreaptă". Și tot în ziarul 
nostru a fost publicat, în 
ianuarie a.c., un interviu cu dl 
Constantin Buzea, vice- 
primarul municipiului, care a 
afirmat că s-a obținut apro
barea Guvernului - după 
numeroase insistențe, in- 

, .iciK^rilor din 
hunedoara - pentru moder
nizarea centralei termice din 
cartier, care va rezolva 
c ■ ’'Ierna încălzirii în partea

de sus a cartierului și 
asigurarea cu apă caldă. 
Lucrările urmează să 
înceapă în curând, docu
mentația fiind, de ase
menea, aprobată.

2. Corespondentul nos
tru deplânge - pe un spațiu 
întins - dispariția din locul 
numit Valea Seacă a 
amenajărilor și grădinilor 
realizate aici de locuitorii din 
blocuri, criticând inițiativa 
primăriei. Noi socotim 
acțiunea respectivă foarte 
îndreptățită și necesară, 
întrucât amenajările de aici 
au fost făcute ilegal, iar 
terenul trebuie dat celor ce 
au drept de proprietate 
asupra lui, conform Legii 
fondului funciar. Pentru 
lămuriri suplimentare, îl 
rugăm pe corespondent să 
citească și articolul intitulat 
“Ce se mai întâmplă în 
Valea Seacă?” publicat tot 
în pagina de față.

Menționăm că - așa 
cum am stabilit la telefon - 
ne-am întâlnit cu dl FI. 
Oprița, la ora și locul stabilit, 
cu care ocazie i-am promis 
că-i vom da răspuns prin 
“Cuvântul liber”, lată că o 
facem prin rândurile de față.

CIRCUITUL 
FIERULUI VECHI

Furturile de fier vechi 
de pe platforma SC 
Siderurgica SA Hune
doara nu mai reprezintă o 
noutate. De nenumărate 
ori, fierul vechi se 
sustrage în amiaza mare, 
prin locurile ce ie mai vizi
bile. După ce este sustras 
din incinta combinatului 
se predă ia centrele de 
achiziție, apoi ajunge din 
nou pe platformă. în acest 
fei metalul se vinde și se 
cumpără de mai multe ori. 
Și acest lucru pe banii SC 
Siderurgica SA Hune
doara.

* Certificate de urbanism - 
; autorizație de construire

în ședința Comisiei de 
| avizare din cadrul Consiliului 

local Hunedoara din 24 
I februarie au fost emise de

primar 16 certificate de 
urbanism și o autorizație de 
construire: RENEL FTDEE, 
Vasiu Paraschiva - bran
șament electric monofazat 
aerian; Gonciulea Dorin, 
strada Carpati - construcție 
garaj; Brad teodor, strada 
Carpați - construcție garaj; 
Ciobanu loan , strada Carpați 
- construcție garaj; Logigan 
Alin, construcție garaj - strada 
..............; Poantă Nicolae, 
modificare fațadă - strada

CE SE MAI ÎNTÂMPLA ÎN 
VALEA SEACA?

^. Sfidează polițiștii V

I 

I
I 
I
I 

I
I
I

I Buituri;
■ i.____ _________________
■ Grădinilor; Maxim Valentin, 
| transformare apartament în 
I spațiu comercial - strada 
1 Bucegi, nr.2; FTDEE Deva, 
| branșament electric trifazat 
I aerian - strada T. Vladimi-

rescu; lorga Ștefana, 
I extindere locuință - strada 
I Teilor, nr.5; Burz Claudia, 
1 transformare apartament în

spațiu comercial - Aleea I 
Cocsarilor; Vida Ioana, con- I 
strucție anexă gospodă- ! 
rească - Peștișu Mare; I 
Roman Ionel, construcție I 
anexă gospodărească - [ 
strada Viilor, nr. 3A; SC NEI I 
Service Radio - TV SRL, | 
amplasare reclamă tip . 
Banner - b-dul Dacia, nr. 25; I 
SC Belcani SRL, trans- | 
formare apartament în spațiu . 
comercial - b-dul A. lancu, ■ 
nr,5; Budai Andrei, | 
construcție atelier reparații ■ 
auto - Răcăștie, nr.8; ■ 
Stoicuța Octavian, extindere | 
casă - strada Cuza Vodă, nr. ■ 
24A.

* * * | 
în cadrul aceleiași | 

ședințe s-a mai eliberat o | 
autorizație de construire pe . 
numele de Silveșan Leon, I 
transformare apartament în | 
spațiu comercial, b-dul A. i 
lancu.

Ziarul nostru a mai 
consemnat - tot în pagina 
consacrată Hunedoarei - 
despre acțiunea Primăriei 
municipiului de a dezafecta 
locul numit Valea Seacă de 
amenajările făcute aici de 
cetățenii din Micro 7 - cotețe 
pentru porci, păsări ș.a. în 

dorința de a afla în ce stadiu 
a ajuns respectiva inițiativă 
i-am pus dlui Nicolae 
Marian, tehnician la ser
viciul Gospodărie comunală 
din cadrul Primăriei, 
întrebarea:

- Ce se mai întâmplă în 
Valea Seacă?

- S-a terminat demo
larea amenajărilor ce 
existau aici, iar în prezent 
- cu două buldozere și un 
excavator - se lucrează la 
nivelarea terenului.

- Despre ce suprafață 
de pământ este vorba?

- De circa 25 de ha.
- Al cui este, de fapt, 

pământul din Valea 
Seacă, die Marian?

- Al oamenilor din 
satul Buituri, cărora le va 
fi retrocedat conform 
Legii fondului funciar.

iLeiresiiii
în conformitate cu o 

hotărâre a Consiliului 
municipal, cei ce beneficiază 
de ajutor social - o aberație, 
după părerea majorității 
cetățenilor care numesc 
acest gest salariu pentru 
leneși - sunt obligați să 
efectueze cinci zile pe lună în 
folosul obștii. Hotărârea 
respectivă se respectă, în 
luna februarie a.c. un număr 
de 181 de oameni 
conformându-se acesteia. Ce 
li s-a dat să facă acestor

oameni? Să adune hârtiile 
din jurul containerelor 
pentru reziduuri menajere 
din cartierele municipiului. 
Cam subțire treabă. Astfel 
de oameni, mulți dintre ei 
tineri, ar putea face lucruri 
mai serioase cum ar fi 
măturatul străzilor, curățirea 
parcurilor, ba chiar lucrări 
mai importante pentru 
localitate. Dacă tot îi 
plătește societatea pentru a 
nu munci, să-i pună la 
treabă serioasă.

Vasile Florea, din Hunedoara, 
administrator la SC Florimex SRL 
Hunedoara, a fost depistat de 
către lucrătorii Biroului Serviciului 
Poliției Rutiere din localitate în 
ziua de 13 februarie la volanul 
autoturismului marca NISSAN cu 
numărul de înmatriculare FB ZT 
44 fără a avea permis de 

^conducere.

Polițiștii hunedoreni mai 
spun că, deși fapta comisă de 
Vasile Florea este gravă, dețin 
informații că acesta mai con
duce autoturismul prin oraș și 
după ce a fost surprins la volan 
conducând fără permis, 
sfidând astfel nu numai legea, 
dar și pe oamenii în uniformă.

/

Ședință de consiliu
Ieri a avut loc o ședință 

ordinară a Consiliului mu
nicipal, care a avut pe 
ordinea de zi două probleme: 
1. Asocierea Consiliului local 
Hunedoara cu Consiliul 
județean și cu consiliile lo-

cale din Petroșani și Lupeni 
în vederea înființării ser
viciului public “Salva- 
mont”; 2. Stabilirea prețului 
de vânzare a posterelor cu 
imaginea Castelului Cor- 
vineștilor.

Oaspeți
Lunea viitoare va sosi la Hunedoara un grup de oameni 

de afaceri din orașul Szombathely din Ungaria cu care 
municipiul este înfrățit. Musafirii vor sta două zile, 
programul vizitei lor fiind foarte încărcat.

Un cetățean a dat foc zilele 
trecute ierbii uscate din grădină. 
Focul s-a întins până la niște 
reziduuri de gudron care au 
început să ardă și ele. Din 
această pricină asupra 
municipiului s-a abătut un nor 
de fum negru, urât mirositor. 
Dna care ne-a spus treaba asta a

ajîrmat că, în timpul nopții, 
asupra Hunedoarei se abate 
fum și praf de la cocserie și 
aglomerator de la S.C. 
Siderurgica S.A., deoarece 
utilajele de jiltrare ale coșurilor 
sunt oprite. Punem această 
problemă în atenția celor ce se 
ocupă cu protecția mediului

Pagină realizată de Traian BONDOR, Corne! POENAR
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niști în sensul frumos al cuvân
tului! închis paranteza...

Dar, iată cum înțelege Ma
rian Oprea să-și facă intrarea 
în templul Poeziei: "numai da
că am intenții serioase/ (aproa
pe matrimoniale) / vis-a-vis de 
poem fac primul pas/ numai 
dacă există conexiuni și cuvin
tele/ se simt excelent trec mai 
departe/ numai dacă am înțe
les mecanismul/ realitate ficți
une scriu" {Realitate - ficțiune,

poezie. Aceasta înseamnă, 
între altele, că poetul posedă 
(deja) o știință a brodării logice 
pe o temă dată. Ceea ce spu
ne mult, și bine. Cam același 
lucru se petrece atunci când 
se alege descriptivismul ca 
formă de exprimare și cu exce
lente imagini plastice: "un 
drum de țară/ cu gropi obiș
nuite/ mașina-și cruța arcurile/ 
atât cât putea // (...) la întoar
cere am privit LunaĂam vorbit

Marian Oprea: PRELUDIU, versuri,
debut. Editura Eminescu, București

PREMIU PENTRU 1
POEZIA DEVEANA

Simplificând lucrurile, și la 
o lectură zisă "de serviciu", 
aș putea spune că Preludiu 
este o carte de versuri obiș
nuită, care nu va trezi din 
somnul inerției sale critica 
literară. Și nu ar fi riscant nici 

I să mai spun că Marian Oprea 
nu prea are vreo șansă să 
"rupă gura târgului" cu versu
rile sale. De fapt nu cred să fi 
urmărit el însuși așa ceva. 
Pentru că el este pur și sim
plu poet, și scrie. Fără să 
șocheze și fără inovații lexi- 
co-constructiviste, sport prac
ticat îndeobște de poetaștri 
invadatori post-decembriști. 

, Eh, de-ar fi fost post-moder-

p 39). Iar odată pătrunși într-o 
atmosferă abil creată, deși 
cam abrupt, comunicarea cu 
poetul și poezia sa are loc 
simplu, direct, fără prea mult 
ceremonial sau poticneli... sti
listice: "e frumos Clujul domni
șoară/ ați putea să mi-l prezen
tați/ la nunta de seară" (XXX, 
p. 30). în același timp, însă, 
autorul - poate fără să conști
entizeze - practică o echili
bristică "pe muchie de cuțit" 
deasupra unui prozaic pe care 
nu întotdeauna reușește să-l 
evite cu succes, norocul său 
fiind "plasa de siguranță" și de 
salvare pe care și-o pregătește 
din timp. Și aproape în fiecare

despre magnetism/ povestea 
aceea cu mașina/ și drumul de 
țară"// (Gândurile noastre de 
atunci, p.32). Exact (și) în a- 
ceastă poezie realismul înfășat 
în câteva metafore cu reminis
cențe melancolice aproape că 
îl trădează pe autor cu o dis
cretă tentă de prozaism (des
pre care am amintit) - un bu
cluc de care trebuie să se sca
pe... Pe de altă parte, iar a- 
cesta cred că este unul din 
punctele "tari" ale poeziei lui 
Marian Oprea, trebuie subliniat 
un fel de sentimentalism care, 
aș cuteza să spun, îi este pro
priu și cred că el și contribuie 
la rotunjirea, mă rog, în per-

spectivă, a individualității 
sale artistice. Oarecum în 
răspăr și aplicând contextului 
o ironie mai greu sesizabilă, 
poetul ne transmută, cu ele
ganță, dar hotărât într-un soi 
de zonă periferică, de ma
hala, unde putem întâlni am
bientul poeziei spaniolului 
Lorca sau a francezului 
Villon: "E blondă (vopsită) 
lucrează-n comerce/ o chea
mă Monique pe numele mic/ 
(pe numele mare Mardare)?" 
(Domnișoara Monique (exer
cițiu), p. 46); sau: "cân
tăreața Pușa/ dansată de 
cântec/ n-am ținut cont a/ 
început un nou cântec// (...) 
Cu sclipiciu-i în păr/ aștep
tam s-o sărut/ a venit miezul 
nopții/ a venit a trecut" (Nu
mai eu lângă mine, p. 47); și, 
pentru ca tacâmul să fie 
complet, e prezentă și poe
zia social-politică:"... vezi și 
Germania s-a unit/ noi ce 
așteptăm dară", etc., etc. 
Cert este însă că, în cazul lui 
Marian Oprea, putem vorbi 
despre un stil, încă ușor la
bil, dar el există. Ca și poe
tul. Ceea ce, la un debut, nu 
e deloc puțin lucru. Să ve
dem ce mai urmează...

Valoarea poeziei hune- 
dorene s-a mai confirmat o 
dată. Vineri, 20 februarie 
1998, la sediul Filialei Uniunii 
Scriitorilor din România s-a 
organizat Ziua Editurii "Heli
con" din Timișoara. Cu a- 
ceastă ocazie, directorul Edi
turii, scriitorul loan I. lancu, a 
înmânat premiile "Helicon" pe 
anul 1997. Aflăm cu bucurie 
că printre laureați s-a aflat și 
dna Paulina Popa, poetă din 
Deva, premiată pentru volu
mul CĂDEREA - ZBOR AME
ȚITOR, ediție bilingvă, româ- 
no-franceză. Felicitări, sănă
tate și putere de muncă!

în cadrul aceleiași festi-

vități s-au mai acordat premii 
pentru cartea de critică și car
tea de știință. (D.H.)

IARBA, PIATRA, FOC
Aș vrea să fiu piatră și foc. Să răscolesc 
inel pe gura celui tăcut ca o ploaie, 
să beau nectar cu o cupă a contrastelor în care 
prima dragoste s-a oprit înecată pe buze.

Aș vrea să fiu iarbă sub piciorul desculț, 
să stăm lipiți în respirația pietrei 
ca și cum n-aș simți o spaimă la pândă. 
Din vitralii să-mi aleg o culoare anume.

Aș vrea să fiu iarbă în praguri de temple, 
un munte de iarbă dublat în oglinzi, 
vitralii de iarbă, pronaos de crini 
din care ia trup rugăciunea.

înaintând, nu va strivi călcâiul iarba, 
în templu, cei adânci pătrund desculți.

Dumitru HURUBĂ

La Biblioteca din comuna Romos cei mai activi și mai fideli 
cititori sunt copiii. Acesta reprezintă și motivul pentru care 
ultima intrare de carte din luna decembrie a anului trecut (în 
valoare de 400.000 de lei) a cuprins preponderent cărți pentru 
copii. Este vorba de mai multe volume din colecția “Cărțile 
copilăriei’’, axată mai ales pe literatură cuprinsă în bibliografia 
școlară, după cum preciza dna bibliotecară Gabriela Clonța.

în prezent fondul de carte al bibliotecii numără 11.135 de 
volume. (G.B.)

Foto Eduard CHIROIU
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Cunosc piatra din care a fost zidită 
fântâna și tainica spaimă 
care nu se termină niciodată sub ape. 
Aud însetații crescând în vocale 
ca pentru o singură noapte.

BASM
Pe neașteptate, el vine și spune: 
eu sunt stăpânul care trăiește 
în apa simplă a acestei fântâni. 
Ador fântâna și inorogii ce beau, 
noapte de noapte, din apele ei.

Pe neașteptate, el vine și spune: 
aici m-am născut, 
eu sunt împăratul!
Dar apa fântânii-i așază-nainte 
oglinda în care privind împăratul 
contemplă o mână de apă fierbinte.

Paulina POPA
■>

Pe 5 martie 1920 se năștea la 
Sebeș (Alba) cel care avea să 
devină poetul și dramaturgul Ra
du Stanca. Spre a-i fixa locul "m 
literatura noastră este necesar să 
menționăm că prin profunzimea 
trăsăturilor sale filosofice, drama
turgia lui Radu Stanca este cea 
ma complexă după aceea a lui 
Camil Petrescu și Lucian Blaga. 
Eseurile sale ca și creația propriu- 
zisă configurează o structură 
unitară a fenomenului teatral.

Studiile liceale le-a încheiat la 
Cluj, urmând apoi Facultatea de 
litere și filosofie a universității din 
același cunoscut centru cultural 
românesc. După absolvire devine 
asistentul marelui Blaga la catedra 
de filosofie a culturii. Se apropie, 
în același timp, de teatru, deve
nind regizor la teatrele din Sibiu și 
Cluj până în anul 1962, când se 
stinge din viață.

Se afirmă ca poet neoroman
tic, abordând o lirică trubadurescă. 
Teatrul său este unul poetic, în 
piese reluând motive fundamentale 
ale culturii (Oedip, Antigona, Don 
Juan ș.a.), nuanțându-le ori schim- 
bându-le sensurile consacrate.

------

în teatrul său poetic se ating 
două tărâmuri - lumea de "din
colo" și lumea de "dincoace", în 
dramaturgia sa Radu Stanca fiind 
un blagian în sens tragic. O trăire 
frenetică a individualității, după 
cum spunea criticul Ion Vartic, e 
înăbușită mereu de limitele ire
ductibile. Legea oarbă poate fi 
anulată prin inflexibilitatea ome
niei, precum în "Oedip salvat" 
(1947). Oedip salvat începe acolo 
unde de fapt sfârșește tragedia 
lui Sofocle.

Semnificativă este comedia 
tragică "Dona Juana" în care Radu 
Stanca imaginează celebrului erou 
o echivalență feminină. Piesă de 
bază a scriitorului," Dona Juana" 
farmecă prin echilibrul ei, prin rafi
namentul stilistic. Personajul se 
constituie într-o sensibilitate muzi
cală, căreia îi-corespunde inteli
gența muzicală a actorului.

închegând spectacolul, regi
zorul aduce cu sine necesara 
unitate armonică astfel încât tea
trul, în viziunea lui Radu Stanca, 
este un muzical, atât ca text, cât 
și ca arta scenică.

B. CĂTĂLIN
f/

...Dar au venit timpurile și 
vor mai veni timpuri când țara, 
așezată pe dinafară, va trebui 
însuflețită pe dinăuntru. De tim
purile acelea va trebui să fim cu- 
adevărat vrednici".

Dacă aceste timpuri despre 
care vorbea Constantin Noica - 
în cadrul unei conferințe la radio, 
cu aproape 60 de ani în urmă - 
ar fi acest sfârșit de secol două
zeci, probabil că în privința vred
niciei am rămâne, să zicem, 
datori. De altfel, în contextul mai 
larg al conferinței, inclusă în 
finalul uneia dintre lucrările sale 
("Pagini despre sufletul româ
nesc"), aflăm și calea găsită de 
Noica: "Iar învrednicirea româ
nească nu se va întâmpla decât 
într-o direcție: prin alipirea noas
tră spirituală de Ardeal".

De ce spirituală, de ce Ar
deal?... Fiindcă, spune filozoful, 
"știm cu toții că nu în jurul Ardea
lului ne-am închegat noi ca stat 
național, ci că Ardealul e cel care 
s-a alipit țărilor românești. Dar 
dacă așa s-a întâmplat în ordi
nea de fapt a istoriei, pe planul 
spiritualității românești centrul 
nostru național este în Transil
vania". Iar "când spunem spiritu-

alitate (...) spunem că el (Ardealul 
- n.n.) e sortit să țină treaz duhul 
românesc în istorie". Nu îndrăznim 
nicidecum să ne propunem o a- 
dâncire a rolului, a influențelor pe 
care această parte de țară l-a avut 
în formarea și dezvoltarea mai cu

lucrări mai ample - "Contribuții la o 
istorie a vieții spirituale românești", 
cerută de o editură germană. Ple
când de la "Ce e etern și ce e 
istoric în cultura românescă", stră
bătând "o altă istorie a gândirii 
românești", Noica ajunge să se

INVOCÂND SPIRITUALITATEA
ROMANEASCA

seamă spirituală a poporului 
român. Am încercat să redăm unul 
dintre reperele preocupării 
permanente și susținute pe care 
Constantin Noica a avut-o pentru 
definirea spiritualității românești, 
cu determinările ei istorice, cultu
rale și, evident, filozofice (vezi 
"Sentimentul românesc al ființei", 
"Creație și frumos în rostirea ro
mânescă", "Rostirea filozofică 
românească" etc.).

"Pagini despre sufletul româ
nesc" (volum apărut pentru prima 
dată în colecția "Luceafărul", în 
1944; reeditat în 1991) conține de 
fapt studii și articole destinate unei

întrebe: "Ce se poate face cu a- 
cest "a gândi" românesc plin de 
măsură?"; căci ceea ce izbește la 
români e măsura - "nu numai în 
viața sa interioară, dar peste tot: în 
ce face și ce se face în jurul său". 
Situându-ne și noi la distanța pe 
care o dă spiritul în a privi lumea, 
deslușim treptat în paginile lui 
Noica imaginea pe care ființa 
noastră spirituală o construiește în 
jurul filozofiei. Cu atât mai mult cu 
cât, în acel moment, autorul consi
dera că "filozofia este disciplina 
cea mai reprezentativă pentru 
spiritualitatea românescă, pentru 
că în ea iese prima dată la iveală

tensiunea (...) sufletului româ
nesc, conflictul dintre cele două 
dimensiuni: păgână și creștină, 
ale sufletului românesc".

Trei momente culturale alege 
Noica spre a a urmări "tensiunea 
creată de întâlnirea dimensiunii 
eternului cu cea a istoricului, în 
conștiința românească": secolul al 
XVI-lea, reprezentat de Neagoe 
Basarab ("învățăturile lui Neagoe 
Basarab către fiul său Teodosie" - 
"întâia mare carte a culturii ro
mânești"); secolul al XVIII-lea, în 
care, prin Dimitrie Cantemir, pre
cumpănește caracterul istoric 
("odată cu Cantemir începe și 
spiritul de critică...: nemulțumirea 
față de sine, nemulțumirea că ești 
așa cum ești, nemulțumirea a- 
ceasta care și astăzi însuflețește 
multe cugete românești, inca
pabile să împace ceea ce sunt cu 
ceea ce vor să devină"); în fine, 
secolul al XX-lea, cu "cel mai 
personal dintre creatorii români de 
azi" - Lucian Blaga, care încearcă 
o împăcare între planul eternității 
și cel al istoricității românești, 
luptând totodată pentru valorile vii 
ale culturii.

Georgeta BÎRLA
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând grădină intravilan, str. 
Coziei, 1500 mp, repatriere. 225309 
(41183)

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

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

• Vând sau schimb cu apartament 
3-4 camere plus diferență casă 
mare - 10 camere și anexe, în 
com.llia. Tel. 212864 (41173)

• Vând spațiu comercial ultra
central, în suprafață de 172 mp, în 
Deva. Informații la tel. 092373178, 
sau 054219320 (41232)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, etaj 1, Dacia. Tel. 
228306 (41237)

• Vând sau închiriez casă cu 
grădină, spațiu comercial, restau
rant. Brad tel.’650961 (41204)

• Vând apartament 2 camere, 
lângă piață. Tel. 230056 (41250)

• Vând casă mare și 9 ha pământ 
la Ocolișul Mare, lângă Călan, sau 
schimb cu un apartament bun în 
zona centru - gară Deva. Tel. 234302 
(41242 )

• Vând apartament 2 camere, 
Dacia, bl. 35, ap. 50, Deva (41246)

• Vând casă - 3 camere, grajd, 
grădină (lângă dispensar). Certej, nr. 
145, jud. Hunedoara, preț 28 milioane 
(41248)

• Vând apartament cu două 
camere și Dacia 1300, cartier Dacia, 
după ora 18. Tel. 621757 (40826)

• Vând apartament 3 camere, 
ultracentral. Tel. 212180 Deva (3651)

• Vând apartament 2 camere, 
Simeria, 42.000.000 negociabil. Tel. 
261631 (40827)

• Vând casă în Deva. Tel. 212920, 
între orele 8-21 (3656)

• Vând apartament 3 camere, 
decomandate, etaj 4. Tel. 623733 
(40836)

• Vând sau închiriez apartament 
2 camere în Deva, Al.Romanilor, bl.6, 
sc.4, ap. 1, parter. Tel. 216936 (40834)

• Vând casă, sat Aurel Vlaicu, 
nr. 75. Informații la nr. 197. (1439)

• Vând casă, Orăștie, Orizontului 
23. Informații la curățătoria chimică. 
(1444)

• Vând apartament 4 camere, 
confort I, cu garaj, Micro 15 sau 
schimb cu apartament 2 camere 
sau garsonieră, eventual casă la 
țară, plus diferență. Tel. 627011.

• Vând apartament în Deva, 
Dacia, bl. 9. Informații la blocul 20, 
sc.lll, ap 47, familia loniță.

• SC Tour Impex Comserv co
mercializează prin -magazinele din 
Deva bl.l, parter, b-dul Decebal și 
Brad, str. A. lancu, bl.43 parter : 
motoferăstraie, motopompe, moto- 
coase, motosape, Stih! Germania. 
Toată gama de scule electrice de 
mână și generatoare de curent - 
Bosch Germania, motocompre- 
soare, hidrofoare, aparate de 
sudură, utilaje fixe pentru prelu
crarea lemnului - Electra Bekum 
Germania. Toate acestea pot fi 
cumpărate și cu plata în 12 rate lu
nare. Se asigură garanție și service. 
Informații tel/fax 054 230613 (41138)

• Vând Audi 100, alb, capaci
tate cilindrică 2000 cmc, 115 CP, 
catalizator, ABS, 90.000 km, an 
fabricație 1993, stare excepțio- 
nală. Tel. 094/636443 (41225)

• Vând Opel Rekord 2000, stare 
de funcționare, pentru piese de 
schimb. Tel. 217456, după ora 16 
(40824)

• Vând garnitură cameră combi
nată, sculptată, unicat, mode' deo
sebit. Tel. 054 218361 (40811)

• Vând mobilă dormitor, hol, 
bucătărie și aragaz cu 4 ochiuri. Tel. 
625521 (40815)

• Vând boiler electric, 50 I. Tel. 
213752, după amiază. (40816)

• Vând 13 rigle 8m x 14 cm, 15 
rigle 6 m x 10 cm, 48 dulapi 4 m x 6 
cm, brad uscat, preț 5 milioane. Tel. 
215189, după ora 16 (40823)

• Vând urgent 486/66, monitor 
color, 3.300.000 lei și imprimantă 
nouă, 650.000 lei. Tel. 260393 
(41240/41)

• Vând măsuță și dulap haine 
sau mobilă, combinată. Tel. 233926 
(40832)

• Vând SRL 1995, garaj metalic 
demontabil, rochie mireasă, nouă. Tel. 
221395, 627744 (3661)

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

• S.C. NATURAVIT Oradea vinde 
din producție proprie făină albă tip 
550. Relații'la tel. 059/412212, 059/ 
414328 (5291)

• Vând computer 486 DX 4/100, 
16 MB, RAM, CD-ROM 4X, FAX-MO- 
DEM 14,4 KB plus configurația de 
bază. Tel. 241690, între 8-16,30. (1440)

• Vând motor tăiat lemne TN 6/8 
Diesel, cu transmisie proprie, Romo- 
șel, nr. 272, familia Pădure. (1441)

• Vând elemente caroserie și 
caroserie pentru Opel Ascona C. 
Informații tel. 058/814279 (1446)

• Vând societate comercială, 
fără activitate, din 1993. Hunedoara, 
tel. 713557 (0580)

• Vând tâmplărie completă, 
Călan, tel. 712208 (0579)

• Vând hală, 100 mp, anexe, 
Călan, autogară, tel. 712208 (0578)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace, 
092/342628,092/342629. (OP).

• Vând material cabană, informații 
la Enășescu David, Sînpetru, nr.97. 
(9847)

• Vând societate înființată în 
1995, activitate neîncepută, Hațeg. 
Informații tel. 777276 (9848)

• Vând urgent, foarte convenabil 
circular 220/2,2 kW.tel. 651584 (0341)

oferte de
SERVICII JP

• SC Efy Style SRL Deva 
reprezentant exclusiv Rothmans 
of Pall Mail distribuitor Philip Morris 
angajează în condiții de salarizare 
deosebită director vânzări, repre
zentanți vânzări. Condiții : expe
riență în domeniul vânzărilor 
directe, bună capacitate de comu
nicare, ambiție, perseverență, 
dinamism, permis auto. Cei intere
sați sunt rugați să se prezinte cu 
CV la sediul firmei str. Gh. Barițiu, 
nr. 1 A, în spatele Restaurantului 
Bachus, până la data de 3.03.1998, 
zilnic între orele 17,30-18. Informații 
la tel. 230957 (41243)

• S.C. Farmactiv SRL angajează
reprezentant comercial pentru 
farmacii, pentru județul Hunedoara. 
Condiții: studii superioare, vârsta 
maximă 33 ani, permis de condu
cere categoria B, experiență în 
domeniu. A se trimite C.V. și 
informații la tel-fax 056/154539 sau 
092/341210 (0581)____________

• S.C. Axa Prodlemn SRL anga
jează personal calificat în domeniul 
prelucrării lemnului. Informații tel. 054/ 
761190 sau la sediul firmei, Bretea 
Streiului, între orele 8-16,30. (9846)

• Doriți să vindeți, să cumpărați 
sau să închinați apartamente, case, 
terenuri, spații comerciale, fără să 
plătiți taxe de publicitate, înscriere 
și vizionare și cu reducerea 
celorlalte taxe până la 45 la sută ? 
Sunați la Business Center tel. 
233637, 233638 (40808)

• Cu aceeași durere in suflet 
anunțăm trecerea a trei ani de la 
dispariția celui care a fost un soț 
și un tată minunat

ec. REMUS CÎMPEANU
Te vom plânge mereu și nu te 

vom uita niciodată. Dumnezeu să 
te odihnească în pace ! Parastasul 
de pomenire sâmbătă 28 februarie 
1998, la Cimitirul Bejan. Mariana și 
Mihai. (41247)

• Se împlinesc șapte ani de când

CONSTANTIN VIENESCU
ne-a părăsit. Amintirea lui va rămâne 
veșnic în inimile noastre nemân
gâiate. Dumnezeu să-l odihnească 
în pace ! Soția și copiii. (41230)

• Cu adâncă durere amintim că 
astăzi 27.02-1998 se împlinește un 
an de la moartea fulgerătoare a celui 
care a fost

IONEL SAVU
din Hărțăgani. îl vom păstra veșnic 
în sufletul nostru. Soția și fiicele cu 
familiile. (40813)

• Se împlinesc șase luni de la 
trecerea în neființă a celui care a 
fost un bun soț, tată, socru și bunic

FLOREAN PETRU
din Deva. Lacrimi și flori pe 
mormântul lui! Comemorarea sâm
bătă, 28 februarie 1998, ora 9 la 
Biserica din str. Dorobanți, Deva. 
Familia. (3652)

• Cu inimile îndurerate anunțăm 
împlinirea a șase săptămâni de la 
moartea celui care a fost soț, tată și 
bunic

PIERDERI

• Pierdut autorizație asociație 
familială Izvorul Rece, Almașu Mic.O 
declar nulă. (1438)

DIVERSE

• S-a autorizat Asociația fami
lială Lazea, Orăștie (14660) cu 
activitate de comerț farmaceutic. 
(1445)

• S.V.M. ROMINTRADE ajută 
persoanele disponibilizate cu 
Ordonanța 9, pentru recuperarea 
rapidă a sumei. Relații la tel. 234048 
între orele 9-16. (OP 26)

COMEMORĂRI

SCAPROTERRA 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.

—

• Cu nemărginită durere familia 
anunță că se împlinesc doi ani de 
lacrimi și durere de când ne-a 
părăsit dragul nostru

IOAN COJOCARIU
Parastasul de pomenire va 

avea loc în 28 februarie la cimitirul 
din str. Eminescu, Deva. Veșnic te 
vom plânge I (41207)

• Cu multă durere amintim că au 
trecut doi ani de când am condus 
pe ultimul drum pe cel care a fost

ec. ZENO BAKU
Veșnică pomenirea lui. Familia 

(40828)

CONSTANTIN CEPREAGĂ
la numai 67 de ani și jumătate, după 
o lungă și grea suferință. Soția 
Dochița, cu întreaga familie. (3663)

DECESE

• Soția Juja, fiul Silviu, nora 
Mirela și nepotul Eugen anunță 
încetarea din viață a celui care a 
fost

ARTEAN I0AN
înmormântarea va avea loc 

sâmbătă 28.02.1998 în Sîntandrei. 
(3673) 

Convoacă adunarea generală a acționarilor 
pentru data de 16 martie, ora 10, la sediul societății, 
str. Dacilor, bloc 9, parter, cu ordinea de zi:

® Analiza și aprobarea bilanțului contabil pe 1997 
® Aprobarea caracterului societății (închisă sau 

deschisă)
® Diverse

Primăria municipiului
Orăștie______

• Vând Opel Rekord 2,2 E, stare 
excepțională, injecție, benzină, fa
bricație 1985, vamă achitată, nerulat 
în țară, 1600 DM negociabil, eventual 
pentru piese. Tel. 215729 (41219)

• Vând Opel Rekord 2,2 I. Tel. 
260844 (41244)

• Vând ARO Diesel, an fabricație 
1991, vizibil Deva, Izvorului, 23, după 
ora 16 (40835)

• Vând TV 14 izotermă, motor 
RK, Ilia, Unirii, 46. Tel. 316 A. (40833)

•Vând Trabant 601 Combi CIVT, 
motor rezervă, multiple piese de 
schimb, tel. 054/241750. (1442)

• Vând autoutilitară Mitsubishi L 
300, Diesel, fabricație 1986, înmatri
culată, piese rezervă, 5200 DM, 
negociabil, vând grajd, sat Turmaș, 
tel. 242157. (1443)

• Societate comercială vinde 
membrană hidroizolatoare cu 
ardezie 4,5 kg/mp, import Italia, 
32.000 lei/mp. 057/221312, 092/ 
275563 (cec)

SCHIMBURI DE
LOCUINȚE

• Ofer la schimb apartament 
două camere, stare perfectă, etaj 2, 
Micro 15, proprietate personală, cu 
apartament trei camere, necumpărat, 
central, eventual achit taxe întreți
nere bloc. Tel. 630262, între orele 
19-22 (1247)

ÎNCHIRIERI

• Inchiriem spațiu uscătorie (30 
mp) la parterul blocului D1, sc. A, str. 
22 Decembrie, Deva pentru birou 
firmă sau cabinet medical. Tel. 
225032 (40821)

• Caut pentru închiriere spațiu 
comercial, adaptabil pentru măce
lărie, între 15-25 mp, cu vad bun. Tel. 
058/810634 (41204)

INSTITUTUL NAȚIONAL UE INFORMAȚII 
(cu sediul în BUCUREȘTI) 

din cadrul Serviciului Roman de Informații
Organizează pentru sesiunea 1998 

CONCURS DE ADMITERE 
la următoarele facultăți:

1. FACULTATEA DE PSIHOSOCIOLOGIE
- mi’s «Ic zi, 4 ani 
Probele <lc concurs:
- Psihologic - scris
- Algebra - scris
2. FACULTATEA DE ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII
- curs (Ic zi, 4 ani 
Probele de concurs:
- Limba și literatura română-scris
- Filozofic - scris
La ambele facultăți se susține și o etapă eliminatorie care 

constă în:
- examinare medicală
- proba de aptitudini sportive
- proba <lc creativitate și expresivitate
- examen la o limbă străină (engleză, franceză, rusă, germană) 
CONDIȚII DE PARTICIPARE
- bărbați și femei (necăsătorite)
- cetățenie română și domiciliul în România
-vârsta de până la 23 de ani împliniți în anul prezentării la 

concurs
- stare de sănătate bună (înălțime 1,70 m - băieți și 1,00 in - 

fete)
Informații suplimentare: la sediul U.M.0059 Deva, str. M. 

Eminescu, nr. 130 sau la tel, 211370.

Organizează concurs pentru elaborarea proiec
tului urbanistic de detaliu aferent unei LUCRĂRI 
DE ARTĂ MONUMENTALĂ ÎN SCOPUL SEMN ALĂRII 
MARELUI COMPLEX DACIC DIN MUNȚII ORĂȘTIEI.

Documentația necesară poate fi procurată de 
la Primăria Orăștie, str. Armatei, nr. 17, telefoane 
054/241019, 054/241513, fax: 054/242560, înce
pând cu data de 2.03.1998.

Prețul de procurare a documentației este de 
45.000 lei/buc.

Ofertele se vor depune la sediul organizato
rului până în data de 30.03.1998, ora 10.

Deschiderea ofertelor va avea Ioc în data de 
31.03.1998, ora 10, la Primăria Orăștie.

Obiectivul este amplasat în județul Hunedoa
ra, municipiul Orăștie, strada Unirii.

în atenția pescarilor
Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor 

Sportivi Hunedoara atenționează pescarii ce domici
liază pe raza județului Hunedoara că singurele vize 
valabile la pescuit sunt cele făcute de către filialele 
AJVPS din Deva, Hunedoara, Petroșani și Orăștie.

Orice alte "VIZE" sunt nelegale și vor fi tratate în 
consecință.
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Cu ocazia zilelor de
1 si 8 MARTIE
IIVlCOiVlEX

urează tuturor femeilor LA MULTI ANI!
9

și le oferă trei mari surprize:

O PLATA ÎN 24 RATE
Q AVANS ZERO
© MARI REDUCERI DE

PRETURI LA TOATE PRODUSELE
• TELEVIZOARE COLOR» FRIGIDERE, CONGELATOARE ȘI VITRINE 

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

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

non west Eveo S R L.
Caută în vederea dezvoltării distribuției renumitelor produse de gumă de mestecat 

Wrigley's Orbit, Spearmint, Doublemint, JuicyFruit si Hubba Bubba 

Salesman
in orașele:

> Deva
> Petroșani
> Hunedoara
> Brad
> Catan
> Hațeg
> Orăștie
> Simeria
și in întreg județul 

Hunedoara

Condiții:
S vârsta maximă 35 ani;
S permis de conducere și eventual autoturism 
propriu;
S dinamism și putere de muncă.

Se oferă:
S instruire în tehnici comerciale modeme;
Sun venit mediu atractiv în acord cu vânzările; 
S posibilitatea unei cariere;
S angajament pe termen lung.

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

♦ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!

Relații ia telefonul069/229060.

COOPERATIVA DE CONSUM ORĂȘTIE

Angajează 2 cofetari-patiseri.
Informații la telefon 242393.v. _ - ’ __ — _

Consiliul local Petrila
Organizează licitație publică în vederea 

concesionării terenurilor pentru 
construcții, situate în intravilanul 

orașului Petrila.
AMPLASAMENT Nr. 1. Teren în suprafață 

de 2,28 ha cuprins între străzile Tineretului și 
Școlii, în spatele Complexului Comercial, 
pentru realizarea a 38 de locuințe individuale 
P+l E;

AMPLASAMENT Nr. 2. Teren în suprafață 
de 2,700 mp, situat în cartierul Brătianu, 
pentru construirea a 7 locuințe individuale, 
având regim de înălțime P+ I E.

Durata concesiunii va fi pe perioada exis
tenței construcției.

Taxa minimă anuală este de 1.000 lei/mp 
pentru amplasament Nr. 1 și 700 lei/mp 
pentru amplasament Nr.2;

Garanția de participare la licitație este 
egală cu redevența minimă anuală pentru 
suprafața de teren din ofertă.

Taxa de participare la licitație este de 
250.000 lei.

Documentațiile de licitație se pot ridica 
contra-cost de la Primăria orașului Petrila, 
serviciul urbanism.

Ofertele se pot depune la sediul Primăriei 
orașului Petrila până la 1 aprilie 1998, ora 15.

Licitațiile vor avea loc în ziua de 2 aprilie 
1998, la sediul Primăriei, începând cu ora 10.

.. ............................ ..........................

NOU LA TVR -
STUDIOUL TERITORIAL 

TIMISOARA
în cadrul emisiunii "La izvoare...", difuzată bilunar, 

sâmbăta, pe programul II, începând cu ora 11,30, iubitorii 
cântecului popular pot oferi în dar celor dragi o dedicație 
muzicală, din inimă pentru inimă.

Informații suplimentare la telefoanele: 056- 204952și 
204951. Inițiativa studioului nostru vine în întâmpinarea 
celor care au solicitat în nenumărate rânduri acest lucru.

TVR Timișoara
V — ■ ■ ■ — --------------------

IC MOTMTO COtlF SRL 

CONFECȚIONEAZĂ Șl MONTEAZĂ

Din profile de aluminiu
© uși ©ferestre © vitrine © fațade magazine 
© compartimentări interioare ©rafturi etc 

geamuri termopan și geamuri colorate 
(în masă sau reflectorizante) 

tavane false
Adresa: str. Plevnei, nr.14-. Deva 2700. 
Tel/fax: 054/230531.

S.C. PROTEUS IMPEX S.R.L. ORÂȘTIE 
tel., fax. 054-247978, 247500 te. 054-241296 

Senzaționale reduceri de prețuri 
în februarie - martie:

0: vase tip YEN A și
vase pentru cuptoare cu microunde.

z X 'Centrale termice pe gaz și calorifere 
cu plata în 24 rate și avans O,

prin magazinul CENTRAL din Orăștie 
tel. 054-247496

Distribuitor autorizat:
Colgate - Palmolive, Tlenkel și Farmec 

Angajează agenți comerciali 
pentru municipiile Hunedoara și 

Orăștie.
CONDIȚII: Absolvenți minimum 12 clase, stagiul 

militar satisfăcut, vârsta maximă 35 ani, de 
preferință cu domiciliul în localitățile mai sus 
menționate.

Interviul va avea loc în data de 3 martie 1998, 
ora 14, la sediul firmei din str. Apuseni, nr. 1 (în 
curte la Sarmintex), dată până la care trebuie 
depuse cererile însoțite de C.V.

CREDIT BANK DEVA
------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------

Vinde la licitație publică, ce va avea loc în data de 
02.03.1998 la Judecătoria Orăștie:

© casă situată în Turdaș - 918 mp
O teren situat în Dineu Mic - 6000 mp.
Relații suplimentare la telefon 211853.

|Uisul american [devine realitate în România prin
S.C. LEDA SJL care vă pune la dispoziție

tASt lll£ AHLKH A>
între 20.000-160.000 USD, cu plata In 

30 de ani, cu o d băndă de max. 2% pe an, 
timpul de execuție este de 120 zile.

Sunați acum la telefoanele: 061/714135, 
717497, fax: 061/710388

( ■ PENTRU A VĂ ÎMPLINI VISUL.
I '---------- -------- -

rS.C. PORTA BELLA PRODIMPEX SRL 
BUCUREȘTI

FERMOARE
DIN PLASTIC Șl METAL ÎNTR-O GAMĂ 

LARGĂ DE CULORI Șl DIMENSIUNI

NASTURI Șl CAPSE
LA CELE MAI MICI PREȚURI. 

Asigurăm livrare gratuită - mesagerie.
Tel. 01.335.56.93, 01.335.56.94, Fax: 01.335.56.9^

SX. AIPIIXTIEIEIRA S A?[
i 
i 
iImportator unic în partea de Vest a țarii, j 

| asigură întreaga gamă de anvelope MATADOR| 
| pentru autoturisme și autocamioane. >

Utilizarea anvelopelor MATADOR prezintă j 
serie de avantaje: j
® cel mai redus cost pe kilometru ridat; j 
® siguranță în exploatare;
S aderență sporită în orice condiții meteo-j 

rologice; j
S preluarea .■jocurilor la drum și asigurarea! 

unei bune protecții a sistemului de direcție și j 
suspensie; .

S zgomot redus în habitat. f
Pentru a vă convinge, echipați mașinile numai ■ 

anvelope MATADOR. J
Se asigură termen de garanție 2 ani și o perioa-J 

Ldă de exploatare de .5 ani. '
I Informații la telefoane: ().54/2(i()424; 260966.
\ —__________________ — _ — — — _ —
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Siirdlicaitelle sii putereai Comunicat de
Prima grijă pe care au 

avut-o guvernanții actualei 
coaliții a fost aceea de a 
acapara sindicatele, cărora le- 
au pregătit pieirea. Nimic nu 
putea să descurajeze mai 
mult mișcarea sindicală decât 
anihilarea liderilor săi prin 
amenințare, compromitere, 
izolare sau cumpărare. 
Situația cea mai grăitoare o 
are chiar primul ministru al 
României, adus în politică 
după subminarea din interior 
a mișcării sindicale. în primele 
momente se părea că acesta 
va fi un apărător demn al 
intereselor sindicaliștilor, dar 
s-a constatat destul de repede 
că n-a fost decât un cal troian,

OLANDA ESTE APROAPE 
DE ROMÂNIA

(Urmare din pag. 1)

- Situația este grea, ca în 
întreaga țară. Nici nu poate fi 
altfel după o dictatură de 50 de 
ani. Dar îmi dau seama că 
lucrurile se mișcă. Cam încet, 
însă curg spre viitor. Iar dacă 
avem în vedere că siderurgia 
și mineritul sunt sectoare 
energointensive, mari consu
matoare de resurse energetice 
și cu o eficiență destul de 
redusă, îndeosebi mineritul, 
înțelegem că programele de 
restructurare a lor nu-i prea 
bucură pe oameni, obișnuiți să 
gândească și să muncească 
într-un mod păgubitor. în Valea 
Jiului am reținut că au fost 
trecuți în șomaj mulți oameni, 
că se vor închide încă unele 
sectoare de activitate, mine 
întregi. Olanda, deși nu a avut 
niciodată un domeniu minier 
prea dezvoltat, s-a confruntat 
cu situații oarecum similare prin 
anii 1946-1950, îndeosebi în 
orașul Mastricht. Acestea sunt 
regulile reformei economice de 
un alt tip decât cel socialist.

- Din acest unghi al 
economiei de piață, pe care 
și România se străduiește s- 
o adopte, ca și din acela al 
relațiilor bilaterale dintre

Vineri
27 februarie

TVR 1
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 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 VI- 
a 21.40 Arestarea lui Gotti (f.p. 
SUA 1994) 23.15 Planeta Ci
nema 0.20 Comportament in
decent (thriller er. SUA ’95)

TVR 2
6.30 TVM: Telematinal 8.00 

Euronews 8.30 Canary Wharf 
(r) 8.55 Dr. Quinn (s/r) 9.55 în 

care i-a adus pe linie moartă 
după un an și un trimestru.

A sosit primăvara și gheața 
subțire pe care patinează 
olimpicii guvernamentali se 
topește. Minciuna care a 
guvernat țara prin falsul 
intelectual al Contractului cu 
România a fost dezbrăcată de 
haina festivă pe care a purtat- 
o în primele luni. Președintelui 
și coaliției aflate la putere le-au 
căzut măștile electorale de pe 
față și proptelele de miliarde de 
dolari cu care au prostit 
populația. Toate campaniile 
duse din interiorul, dar mai ales 
din afara țării, n-au făcut decât 
să ne apropie și mai mult de 
faliment și de statutul de

Olanda și România, ce ne 
puteți spune?

- Eu privesc România mai 
curând ca parte integrantă din 
Europa Centrală sau, după 
cum spun germanii - 
Mitteleuropa. Sper că nu peste 
mult timp și dumneavoastră vă 
veți integra, sub toate 
componentele, în acest 
sistem. Pe de altă parte trebuie 
să știți că Olanda a fost una 
dintre primele țări care a 
salutat prăbușirea regimului 
comunist din România, a 
încurajat-o, a ajutat-o și în 
1997 era țara cu cel mai mare 
volum de investiții aici. Noi 
credem că putem și trebuie să 
dezvoltăm cooperarea dintre 
țările noastre, pe multiple 
planuri, în diverse domenii, 
știind că avem și o axă ce ne 
poate fi de mare ajutor: 
Rotterdam-Constanța. 
Aceasta și între firme olandeze 
și din județul Hunedoara, unde 
avem deja câteva legături. 
Depinde însă, în principal, de 
modul în care veți ști să-i primiți 
și să conlucrați cu oamenii de 
afaceri olandezi, cu investitorii 
străini în general. Drumurile 
noastre sunt deschise.

- Excelență, vă mul
țumim.

flagrant (r) 10.25 Cultura în 
lume (r) 10.55 Ecoturism (r)
11.30 D.a. (r) 12.00 Sunset 
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)
4.30 TVR Cluj-Napoca 15.10 
Limbi străine pt. copii. Engleză 
și italiană 15.35 Degețica (d.a) 
16.00 Micalea (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 Alexan- 
derplatz (s)

ANTENA I
6.30 Dragoste cu năbădăi 

(s) 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-Academy (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 

colonie, condusă cu biciușca 
de niște comisari aroganți ai 
finanțelor mondiale, la care 
guvernanții noștri se închină 
ca la niște idoli. Nepriceperea 
și neputința și-au dat mâna și 
ne conduc spre dezastru.

PDSR își exprimă de
plinul acord cu revendicările 
minerilor și siderurgiștilor, ale 
angajaților din celelalte sec
toare industriale și agricole, 
din domeniile sănătății, în
vățământului, culturii, mass
media - revendicări pentru un 
trai decent.

Dr. Mihai! RUDEANU, 
președintele Organizației 

PDSR Hunedoara-Deva

Agrarienii in 
haine nni

Partidul Democrat Agrar din 
România își propune consolidarea 
organizațiilor sale teritoriale, 
precum și crearea unora noi în 
orașele unde nu există. In 
comunicatul de presă pe care l-am 
primit la redacție, document remis 
de către biroul de presă al PDAR, 
se precizează că, în cel mai scurt 
timp, partidul se va prezenta 
națiunii sub o nouă denumire. La 
baza programelor sale se vor 
păstra cele privind agricultura, 
însă li se vor adăuga și ahe opțiuni 
doctrinare.

Liderul agrarian, dl Mihai 
Berea, susține că actuala coaliție 
de guvernare este contra- 
productivă pentru societatea 
românească, iar ultimele evoluții 
de pe scena politică reprezintă 
confirmarea exactă a respectivelor 
afirmații. (A.N.)

Observator/Din lumea afa
cerilor 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

pro rv
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 17.15Am 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)

presa
Consulatul General al 

Republicii Federale Germania 
la Sibiu aduce la cunoștință 
următoarele:

fn anii trecuți au existat 
perioade de așteptare ia 
solicitarea de vize în lunile de 
vară, datorită numărului ridicat 
de solicitând. în scopul evitării 
acestor perioade de așteptare, 
Consulatul Generai German 
recomandă tuturor cetățenilor 
români care intenționează să 
călătorească în această vară în 
scop turistic sau în interes de 
afaceri în Germania să solicite 
viza în timp util. Dacă sunt 
prezentate toate documentele 
necesare, cererea de viză pentru 
perioada respectivă poate f! 
depusă cu câteva tuni înaintea 
călătoriei.

Evoluția trichinelozei la om în 
I țara noastră este din ce în ce mai 
J alarmantă. Focare colective de 
I trichineloză la om’ sunt 
| înregistrate tot mai des, situații ce 
. creează probleme epidemiologice 
I deosebite. La aceasta se adaugă 
| cazurile sporadice diagnosticate, 
Ica și multe situații în care 

persoanele infestate nu au 
| exprimat simptome ce puteau fi 
■ atribuite trichinelozei.
■ Evoluția bolii este gravă, iar în 
| unele cazuri chiar fatală. în acest 
■ ultim caz decesul se datorează 
1 cantității de carne ingerată, 
I insuficientei preparări termice a 
I cărnii și gradului de infestare. 
. Pacienții pot rămâne cu leziuni 
I toată viața și prezintă simptome 
| atribuite gradului de infestare și 
* localizării parazitului. Multe dureri 
• musculare atribuite bolilor 
| reumatismale pot fi provocate de 
■ localizarea musculară a larvelor 
I de Trichinella spiralis.
| România se situează, acest 
■ lucru constituind un semnal de 
! alarmă, între țările cu incidența cea 
I mai mare a trichinelozei la om și la 
I animale. Printre cauzele care au 
: contribuit la creșterea numărului de 
I îmbolnăviri cu trichineloză la om, 
| este incidența foarte mare a bolii la 
. animalele domestice și sălbatice. 
I Epidemiologii semnalează frecvent 
| focare de trichineloză datorate 
■ consumului de carne sustrasă 
I controlului sanitar veterinar. între 
V_____________________________

PRIMA TV
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 Frecvența ra
dio 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)

ACASA
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) 18.00 Marielena 
(s, 2 ep.) 19.30 Casper (d.a)

în legătură cu acordarea 
vizei trebuie achitate 
următoarele taxe:

• viză turistică/ de afaceri 
pentru o perioadă de până ia 
trei tuni - 20 DM;

• viză turistică/ de afaceri 
pentru mai multe călătorii în 
decursul unui an - 40 DM și

• viză de tranzit - 5 DM.
Pentru minori, toate 

taxele enunțate mai sus se 
reduc ia jumătate.

La acestea se adaugă și o 
taxă pentru cheltuielile de 
telex în valoare de 5.000 de 
iei.

Alte taxe nu sunt 
percepute.

Formularele de viză se 
obțin gratuit ia secția de vize.

sursele de infestare pentru om, | 
un rol esențial îl are creșterea i 
porcinelor în gospodăriile! 
particulare, sacrificarea acestora I 
în gospodărie și neefectuarea I 
examenului post sacrificare și a j 
celui trichineloscopic. «

Pentru a veni în sprijinul | 
specialiștilor în diagnosticul . 
trichinelozei, recent, pe lângă I 
examenul microscopic care se | 
execută la toate circumscripțiile . 
sanitar-veterinare și la cele I 
pentru controlul alimentelor, s-a | 
introdus și tehnica de diagnostic . 
serologic - test imunoenzimatic I 
ELISA care se execută în | 
Laboratorul sanitar-veterinarde . 
stat Hunedoara - Deva, str. 22 I 
Decembrie, nr. 226. |

Tehnica, deși foarte . 
sensibilă, nu poate decela I 
infestația în primele 10-20 zile | 
de la infestarea animalului. . 
Acest test se poate executa pe I 
probe de ser, sânge recoltat pe | 
hârtie de filtru Milipore sau pe ■ 
probe de suc de carne. •

Avantajele metodei constau | 
în aceea că examenul se poate . 
efectua pe animalul în viață, la I 
achiziție cu obligativitatea | 
individualizării acestora. j

Dr. Aurel PERÎAN | 
medic primar veterinar, | 

Șeful Laboratorului | 
sanitar-veterinar .

de stat Deva *

20.00 Dragoste și putere (s?* 
ep. 20) 21.00 Războiul conju
gal (s, ep. 20) 21.45 Nimic per- 
sonal (s, ep. 20) 22.45 
Cinemateca de acasă: 
Ciuleandra (dramă România 
’85)

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

10.15 Actualitatea (r) 10.15-10.30 
Muzică, publicitate 17.30-17.45 
7 zile fără comentarii 17.45- 
18.00 Știri 19.30-19.45 Știri (r)

PRO TV - DEVA
06.00-06.45 Program co

mercial PRO TV Deva 06.45- 
07.00 Știri locale (r) 10.00-10.30 
Program comercial PRO TV 
Deva 17.00-18.25 „Ghici cine 
bate la ușă!?” - talk show cu 
Alin Bena 23.15-23.30 Știri lo
cale
____________________________y
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□ Berbec (21 III - 20 IV) 
Discuțiile contradictorii se

vor aplana. Vizita unor cunoș
tințe vă scapă de corvoada 
activităților casnice. Ofertei 
de a primi un nou serviciu ar 
fi bine să nu-i răspundeți încă.

□Taur (21 IV-21 V) 
încercați o cale pașnică de 

înțelegere cu cei din jur. 
Evitați călătoriile căci există 
riscul unui accident. Fiți 
atent și cum manevrați banii 
ca să nu rămâneți fără ei.

Z> Gemeni ( 22 V - 22 VI)
Depășiți cu bine iritarea din 

ziua precedentă. Acordați 
mai multă atenție familiei dv 
și grija dv vă e răsplătită, căci 
se schimbă în bine atmosfera 
din casă.

O Rac ( 23 VI-23 VII)
O scurtă dispută cu 

partenerul de viață se ivește 
dimineața. Dacă vă susțineți 
cu înverșunare punctul de 
vedere nu realizați nimic. O 
plimbare scurtă v-ar 
detensiona și v-ar ajuta.

□ Leu (24 VII-23 VIII)
Spiritul critic combinat cu 

dorința de a avea ultimul 
cuvânt vă va conduce la o 
mulțime de neînțelegeri cu 
cei din jur. N-ar strica să vă 
reconsiderați atitudinea.

□ Fecioară (24 VIII - 22IX) 
Fiți mai cooperant acasă!

Relațiile de afaceri sunt bune 
iar suspiciunile dv față de 
parteneri sunt nejustificate. 
Gândiți-vă bine înainte de a 
începe vreo discuție și nu 
plecați urechea la bârfe.

□ Balanță (23 IX - 23 X)
Vă dau bătaie de cap 

problemele cotidiene dar 
găsiți ajutor. Revin în atenție 
unele probleme cu frații. Nu 
vă încărcați programul zilei, 
căci ați putea avea nevoie de 
odihnă.

□ Scorpion (24X-21 XI) 
Proiectele dv necesită

eforturi deosebite. Găsiți-vă 
totuși pe cineva de încredere 
cu care să vă sfătuiți căci nu 
este sigur că veți reuși să 
faceți totul de unul singur.

□Săgetător (22 XI - 20 XII) 
E cazul să vă îngrijiți 

sănătatea până nu e prea 
târziu. Dacă se pune 
problema unei intervenții 
chirurgicale, șansele de 
reușită sunt maxime. Nu 
uitați ce ați promis unui șef.

□ Capricorn (21 XII -19 1) 
Puteți să vă faceți planuri

de viitor chiar dacă actuala 
conjunctură nu vă este 
favorabilă. Chiar și o afacere 
vă poate reuși dacă nu 
căutați un rezultat imediat.

□ Vărsător (20 I -18 II)
Cum trebuie să faceți față 

unor cheltuieli mari aveți 
nevoie de sprijinul părinților. 
Primiți o veste bună. S-ar 
putea concretiza o călătorie 
la care nici nu mai sperați.

□ Pești (19 II - 20 III)
Vă irită faptul că nu vă 

puteți pune în practică 
proiectele financiare. Ziua nu 
e potrivită pentru astfel de 
activități, așa că nu insistați, 
încorectitudinile din sfera 
afectivă o să vă coste.
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