
DEPUNERI DE COROANE CU PRILEJUI ZILEI TRUPELOR DE USCAT
Ieri, la prânz, la 

Catedrala Sf Nicoiae, din 
Deva, a avut loc o ce
remonie militară prilejuită 
de sărbătorirea zilei 
Trupelor de Uscat din 
România.

x__________________________

La festivitate au 
participat prefectul ju
dețului, dl Pompiliu 
Buduian, președintele 
Consiliului Județean, di 
Gheorghe Barbu, di colonel 
loan Dumitru Arsenie, 

inspectorul șef at UP 
Hunedoara-Deva, primarul 
municipiului, Mircia Mun
tean, conducerea Regi
mentului Sarmizegetusa 
Deva, alte oficialități și 
cadre militare.

Cu această ocazie s-au 
depus mai multe coroane de 
flori în amintirea celor 
dispăruți pe câmpul de luptă 
pentru apărarea idealurilor 
de libertate și independență 
națională.

S-a oficiat și o slujbă 
religioasă, iar în final s-a 
desfășurat o paradă mili
tară.

Alături de oficialități și cadre 
militare au mai fost prezenți 
numeroși locuitori ai muni

cipiului, părtași la emo
ționantul moment prilejuit de 
sărbătorirea Trupelor de 
Uscat și a Sfântului Mucenic 
Gheorghe, protectorul 
acestora.

Cornel POENAR
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Reforma în armată
presupune timp și bani!

Toată lumea vrea reformă* 
Dar știm ce este reforma?

Partidul Democrat s-a 
supărat pe guvernul 

nu de mult demisionat, și în 
primul rând pe premierul 
Victor Ciorbea, pentru că a 
frânat procesul reformei în 
România. Și pe bună

dreptate. Nici primul 
ministru, nici membrii 
cabinetului său nu s-au 
entuziasmat să accelereze 
restructurarea, privatizarea 
- reforma. După cum nici 
parlamentarii n-au mani
festat prea multă voință în 
acest scop. Iar pe drumul pe 
care ne-am înscris după 
decembrie 1989 nu există 
altă cale decât reforma.

în sondaje de opinii, mai 
vechi sau mai noi, în articole 
de presă, românii și-au 
exprimat masiv opțiunea 
pentru reformă, asumându- 
și riscul de a mai suporta o 
vreme privațiunile pe care le 
impune acest proces. Și ce 
anume impune el? Ce 
înseamnă reformă? în nici 
un caz nu înseamnă, așa 
cum cred mulți, imediat o 
viață mai bună, prețuri mai 
mici, bucurie în fiecare 

casă. Reformă înseamnă, 
într-un cuvânt, capitalism, 
înseamnă transformarea 
structurilor economice 
socialiste în altele de tip 
capitalist. Iar aceasta se 
traduce prin aplicarea 
fermă a legilor dure ale 
economiei de piață, prin 
închiderea fabricilor 
nerentabile, prin șomaj, 
printr-o viață socială 
austeră. Abia după 
înfăptuirea reformei apar 
mugurii eficienței eco
nomice, ai satisfacției 
materiale, ai unui trai de
cent.

Pot parcurge etapele 
acestui drum partidele de 
stânga? După cum au 
demonstrat, nu. Singura 
forță capabilă de așa ceva 
este actuala coaliție, deși 
Partidul Democrat nu prea 
are vocație pentru tranziția 
dură spre capitalism și nici 
doctrina nu-i impune 
imperios acest lucru. PD 
și-ar materializa mai 
degrabă opțiunile în 
capitalismul dezvoltat, 
când există un surplus 
care poate fi redistribuit, 
după cum consideră Silviu 
Brucan.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 5)

phoenix redmvus
Revenind în Deva după 23 

de ani, îndrăgita formație 
PHOENIX, în mare vogă la 
acea vreme, n-a trecut atât de 
grăbită prin municipiul nostru 
încât să nu organizeze și o 
conferință de presă, cu câteva 
ore înaintea concertului 
susținut miercuri (22 aprilie) la 
Sala sporturilor.

A fost un prilej nu doar de 
aduceri aminte, cât mai ales de 
a (re)afirma câteva din 
gândurile și perspectivele unei 
formații, care în momentul de 
față se confruntă cel mai acut 
cu probleme de organizare a 
concertelor (despre turnee nici 
nu mai poate fi vorba). A fost 
invocată, pe bună dreptate, 
absența perturbatoare a unui 
sistem de impresariat 
corespunzător cerințelor 
actuale, a oricărei strategii 
specifice din partea diverșilor 
organizatori. Asta nu-i 
împiedică totuși pe componenții 
formației să aibă “apariții 
ocazionale”, venind să 
concerteze în tară, să se 
întâlnească cu fonii și 
admiratorii lor (la Constanța 
există chiar un club “Phoe
nix”), interpretând piese din 
care răzbate aceeași “orientare 
spre folclorul balcanic”. “O 
serie de proverbe populare care 
nu mai sunt valabile astăzi, ...

fatalismul românesc” 
reprezintă de altfel prin
cipalele subiecte ce vor a se 
constitui în mesajul pe care 
PHOENIX dorește să-l 
transmită publicului. Con
cretizarea o va reprezenta 
viitorul album intitulat chiar 
“Antemiorita”, următoarele 
CD-uri conținând prepon

derent piese ale anilor ’60.
Caracteristic pentru “stilul 

PHOENIX” (urmărit în 
evoluția sa) rămâne “un lucru 
de care noi suntem foarte 
mândri, mărturisea liderul 
formației Nicu Covaci; ceea ce 
facem noi nu este acel hitch 
care separe ci se propagă tot 
mai mult, cântând, lălăind 
ceva pe niște melodioare 
plăcute folclorice sau care să 
semene a folclor. Noi am reușit 
să facem o sinteză: piesele 
noastre sunt noi, ele ne 
aparțin; se recunoaște, 
undeva, ceva folcloric, dar nu 
se știe acest lucru, pentru ci 
sinteza este mai mult decât o 
sumă”.

Georgeta BÎRLA

Ieri, la Regimentul de 
Geniu Sarmizegetusa, din 
municipiul Deva, a avut loc o 
conferință de presă a cărei 
temă principală a constituit- 
o “Ziua trupelor de uscat" - 
moment cu o dublă 
semnificație în conștiința 
creștinească a oștirii române 
prin cinstirea Sfântului Mare 
Mucenic Gheorghe, patronul 
spiritual al armatei de uscat, 
cât și al sărbătoririi zilei 
acestei arme.

în cadrul întâlnirii, 
comandantul Regimentului 
Sarmizegetusa Deva, dl loan 
Dorian Branea, a prezentat 
ziariștilor aspecte privind 
activitatea desfășurată de 
către militarii unității în 
decursul anilor. Referindu-se 
la rezultatele obținute și în mod 
special la activitatea des
fășurată în ultimii ani 
comandantul Regimentului 
Sarmizegetusa, dl loan Dorian 
Branea, a apreciat în termeni 
pozitivi întregul proces 
instructiv-educativ.

"Printr-o activitate sus
ținută, atât în domeniul 
instructiv educativ și patriotic, 

LANSADE IDE CARTE
fn 24 aprilie, ora 14,30, ia Casa Cărții Deva, care are ioc 

lansarea volumului "La umbra Sarmizegetusei romane - 
Basilica din Densuș”, de Marin Măiinaș. Prezentarea cărții 
este făcută de prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, decanul 
Facultății de Teologie Sibiu, care în aceeași zi va susține, de 
ia ora 18,00, ia Casa de cultură Deva, conferința „Aspecte 
din trecutul bisericesc ai românilor hunedoreni". (V.R.)

în ultimii ani nu s-au 
înregistrat evenimente 
nedorite în unități, cu toate 
dificultățile și greutățile pe 
care le implică serviciul 
militar”, a mai apreciat între 
altele dl Branea.

Deși situația economico- 
socială nu este una dintre 
cele mai favorabile, o parte 
din problemele ivite s-au 
rezolvat prin înțelegerea și 
găsirea unor soluții conferite 
de cadrul legal.

în cuvântul domniei sale 
a mai făcut referiri la 
necesitatea trecerii activității 
unității la un nou nivel calitativ 
în privința pregătirii de 
specialitate, necesitate 
impusă de reforma care se 
implementează cu pași rapizi 
și în armată.

Reforma în armată, s-a 
mai apreciat, necesită o 
schimbare a mentalității, o 
dotare foarte bună, bani și 
nu în ultimul rând formarea 
unor profesioniști care să 
răspundă cerințelor actuale 
impuse de nivelul tehnicii și 
parametrii internaționali.
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Cu venerație ții recunoștință

Evang.-Luth. Pfarramt 
Niirnberg-Mogeldorg

Despre activitatea de la 
Spitalul “Dr. Vasile llea” din 
Păclișa, preocupările personalului 
medico-sanitar pentru creșterea, 
tratarea și instruirea a sute și sute 
de copii abandonați de familie, 
handicapați, cei mai mulți dintre 
ei uitați, chiar părăsiți, ziarul nostru 
a mai relatat. De curând, am fost 
invitați la o conferință de presă la 
care au participat și 6 membri a 
două organizații de binefacere din 
Germania, oameni de mare 
omenie care de câtva timp au 
devenit sprijinitori de nedejde 
pentru cei peste 300 de copii aflați 

aici, care le aduc o rază de 
speranță, contribuie cu însemnate 
sume de bani pentru îmbunătățirea 
condițiilor de cazare, masă, 
tratament și instrucție ale acestor 
ființe nevinovate, departe de 
căldura unui cămin, așa cum ar 
trebui să aibă parte fiecare copil. 
Este vorba de “Evang-Luth 
Pfarramt Nurnberg - Mogeldorf” 
reprezentată de Brigitta Steger, 
Erhart Steger, Gorg Kreutzer, 
“Diakonie Neundetelsau" - Ludwig 
Querndt, Armin Wissel și Eloedor 
Stanca, care, de câțiva ani, au 
început să ajute această instituție 
și micii ei pacienți. în alocuțiunile 
dumnealor, oaspeții s-au referit pe 
larg la actele de caritate ce le fac 
aceste două organizații al căror 
cult este mai puțin financiar și mai 
mult profesional, în domeniul 
sanitar-pedagogic. Și la Păclișa 
am fost în primul rând să facă o 
privire de ansamblu, să analizeze 
care sunt stările de lucruri, ce se 
poate face, ce sector este prioritar 
să fie sprijinit pentru ca întreaga 

activitate din spital și școală să 
se îmbunătățească în așa fel 
încât să fie creat cadrul de 
refacere a condițiilor fizice, 
motrice ale suferinzilor, de a 
deveni utili familiilor lor, societății 
și să se poată bucura și ei de 
viața dată de Dumnezeu. Și, fapt 
important, pentru ca viața acestor 
copii să se apropie cât mai mult 
de normal, este necesar ca 
acești copii să aibă hrană bună, 
îmbrăcăminte, cazare, adică tot 
ce trebuie pentru o dezvoltare 
firească, omenească, care să 
asigure mult dorita integrare 
socială a actualilor pacienți.

în urmă cu 3 ani, copiii de la 
Păclișa au primit primele 
ajutoare: 350 de perechi de 
încălțăminte, apoi lenjerie de pat 
și intimă, de corp, pijamale, 
diferite materiale și detergenți

__________Sabin CERBU
(Continuare în pag. 5) J

Toleranță sau respect?
fn emisiunile “Pro și 

contra" de pe Pro Tv, dl 
Octavian Pater a purtat o 
suită de dialoguri și cu 
acad. Eugen Simion. Intr- 
unui dintre acestea domnia 
sa a pus în discuție no
țiunea de toleranță, propu
nând în locu-i, ca mai 
proprie, mai exactă, mai 
legitimă, noțiunea de res
pect. E cât se poate de 
sănătos să ne scoatem 
periodic ideile ia primenit, 
să ie verificăm validitatea și 
rezistența ia contactul cu 
aerul tare ai vieții concrete. 
Este mijlocul cei mai sigur 
prin care ie putem feri de a 
deveni prejudecăți - gene
ratoare de intoleranță - sau 
idei fixe - germeni de 
ideologii totalitare.

fn cazul de la care am 
pornit aceste însemnări, 
supusă spiritului critic, 
noțiunea de toleranță se 

dovedește discutabilă, în 
cîuda prestigiului ei de 
principiu fundamental al 
creștinismului și demo
crației deopotrivă, fn toate 
dicționarele, verbul “a 
tolera " e definit ca a îngădui, 
a trece cu vederea, a

permite o situație, un fapt 
(nepermis). Acest "neper- 
mis" din paranteză revine 
peste tot, ceea ce înseamnă 
că toleranța presupune o 
atitudine de superioritate, de 
condescendență față de 
cineva sau ceva care sunt 
considerate din start inferi
oare. Cei ce “tolerează" se 
consideră de la sine înțeles 
mai nobil, mai bun, mai 
generos prin însuși faptul de 
a tolera. Atitudine aberantă

\z

atât față de principiile 
creștine, care presupun 
smerenie și osândesc 
trufia, cât și față de 
principiile democratice, 
care presupun egalitatea 
șanselor. Nu avem deci a 
fi "toleranți" față de 
Biserica greco-catoiică, 
bunăoară, fiindcă nu este 
nici nepermisă, nici 
inferioară nouă, ortodoc
șilor majoritari, ci, dim
potrivă, meritele sale în 
propășirea culturii româ
nești și în întoarcerea ei 
înspre Europa latinității 
originare nu pot fi 
contestate de nici un om 
care n-a ocolit biblioteca. 
Biserica greco-catoiică 
nu trebuie deci “tolerată", 
ci respectată ca o 
realitate a neamului cu

________Radu CiOBANU 
(Continuare în pag. 5)
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12.05 Ultimele știri (s/r) 13.00 Avocatul 
poporului (r) 14.10 Perla Neagră (s/r) 
15.00 Meridianele dansului (r) 15.30 
Memoria exilului românesc (r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară 17.35 
Katts și câinele (s, ep 9) 18.00 Arhive 
românești 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
202) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.15 Baywatch (s, ep. 145)
22.15 Fețele schimbării (talkshow)
23.15 Jurnalul de noapte 23.30 Scena 
0.00 Canary Wharf (s, ep. 135)0.25 
întâlnirea de la miezul nopții

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a. (r) 
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Ultimele știri (s/r) 
14.10 Perla Neagră (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 Katts și câinele (s) 18.00 în fla
grant (do): Operațiunea „Solventul"; 
Vampirii bugetului 19.00 Sunset Beach 
(s,ep. 203) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ed. specială
23.15 Universul cunoașterii (do) 0.05 
Canary Wharf (s, ep. 136)

6.00 România: ora 6 fix! 8.40 
Bacalaureat '98: repetiție generală (I)
9.30 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Ultimele știri (s/r) 
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 Tradiții
15.30 Tribuna partidelor parlamentare
15.55 Fotbal Divizia A: Petrolul-Oțelul 
(d) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 204)
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție specială
21.15 Efecte secundare (s, ep. 18) 
22.05 Teatru TV prezintă: „Totul e un 
joc" 23.30 Jurnalul de noapte 23.45 
Cultura în lume (mag. cultural) 0.15 Re
cital Nightlooser’s

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor 
Moon (d.a/r) 9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 
Ultimele știri (sr) 13.00 Sensul tranziției
(r) 14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 Dia
log. Actualitatea editorială 15.30 
Pompierii vă informează! 15.45 Lege și 
fărădelege 16.00 Conviețuiri 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Katts și câinele
(s) 18.00 Timpul Europei (mag. politic) 
19.00 Sunset Beach (s) 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ed. specială 21.15 Dr. 
Quinn (s, ep. 23) 22.15 La volan 
(reflecții rutiere) 22.30 Cu ochii'n 4 
(anchetă) 23.15 Jurnalul de noapte 
0.05 Canary Wharf (s, ep. 137)

6.00 România: ora 6 fix! Ediție specială 
8.30 Sailor Moon (d.a/r) 9.00 Laleaua 
de aur (f. pt. copii România/Franța) 
10.00 O întâlnire cu Șeherezada’și eroii 
de poveste (f. pt. copii) 11.00 Magazin 
de Armindeni 14.00 Mapamond 14.30 
Videomagazin. Concert de prânz cu 
formația „Mondial"; Avanpremieră 
Eurovision ‘98 (I) 18.00 Ora Warner: 
Animaniacs (d.a); Casa plină (s) 19.00 
Sunset Beach (s) 19.55 Doar o vorbă... 
20.00 Jurnal, meteo, sport, ed. specială 
20.35 Consiliu de familiețco. Franța 
1986) 22.15 Petreceți cu noi la „Hanul 
cu veselie"! (div.) 23.15 Jurnalul de 
noapte 23.30 Un secol de cinema: Burt 
Lancaster (do)_____________________

7.00 Bună dimineața de la... lași! 9.05 
Ba-Da, Ba-Nu! 10.00 Desene animate 
10.25 Viața ca în viață (s, ep. 25) 11.10 
Rigola (f. Polonia, 1996) 12.00
Campionatele Europene feminine de 
gimnastică 14.30 Video-magazin 15.55 
Fotbal: Universitatea Craiova - Rapid, în 
ultima etapă a Diviziei A. 17.50 Justiție 
militară (J.A.G. SUA, 1996) 18.40 Desene 
animate: Povestirile lui Donald Rățoiul 
19.05 Teleencidopedia: Artă Thailandeză; 
Lumea insectelor; Explorarea Antarcticii; 
Evoluție și adaptare 19.55 Doar o vorbă 
,,săț-i” mai spun! 20.00 Jurnal, meteo 
20.35 Vizitatorul (s, ep. 9) 21.30 Cum vă 
place... în tranziție? 22.30 Filmele 
secolului - colecția Warner 0.30 Rugby: 
România - Polonia
7.00 Bună dimineața de la... Cluj- 

Napoca! 8.30 Lumină din lumină 9.05 
Desene animate: Colț Alb 9.30 Fetița 
cu pistrui (ep. 17) 10.00 Arlechino! 
10.45 Biserica satului 11.00 Viața 
satului 12.30 Tezaur folcloric 13.00 
Serial de călătorii 14.05 Campionatele 
europene feminine de gimnastică 16.00 
Video-magazin... la iarbă verde 17.10 
Star Trek - Deep Space (ep. 55) 18.00 
Aladdin (d.a) 18.25 Hollyoaks (Anglia, 
1995, ep. 70) 19.40 Duminica sportivă
19.55 Doar o vorbă ,,săț-i” mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, 7 zile în România
20.55 Rezultatele tragerilor Loto special 
6/49 și noroc 21.00 Muzică de suflet 
23.05 D-na King, agent secret (ep. 16) 
23.50 Repriza a treia

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Ecranul (r) 13.30 Club 2020 (r) M.OO 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Engleza 15.35 Regina celor 
1000 de ani (d.a) 16.00 Veronica și 
chipul iubirii (s, ep. 20) 16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 104) 17.40Tribuna 
partidelor parlamentare 17.55 Filmele 
săptămânii 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs) 19.30 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (mag. medical) 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 40) 22.00 
Mărturisiri - două fețe ale răului 
(dramă SUA 1994) 23.35 Ecoturism 
(do)____________________________
6.30 TVM. Telematinal 8.25 Ecclesiast 

'98 8.55 Baywatch (s/r) 9.40
Videocaseta muzicală 10.05 Scena 
politică (r) 10.30 Vizitatorul (s/r) 11.30 
Lumea sălbatică a animalelor (do/r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 13.30 Arhive 
românești (r) 14.00 Conviețuiri (mag.) 
15.10 Limbi străine Franceză 15.35 
Regina celor 1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica și chipul iubirii (s) 16.50 Perla 
Neagră (s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs) 19.10 Dosarele istoriei (do) 20.10 
Ultimele știri (s) 21.00 Sensul tranziției 
22.00 Teatrul liric: „Evgheni Oneghin" de 
Piotr llici Ceaikovski 23.20 Pelerinaj

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii'n 4 (r) 10.15 
Teleencidopedia (r) 11.00 Videocaseta 
muzicală 11.30 Comorile lumii (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 13.30 Mapamond
(r) 14.00 Em. în Ib. maghiară 15.10 
Limbi străine. Germana 15.35 Regina 
celor 1000 de ani (d.a) 16.00 Veronica 
și chipul iubirii (s) 16.50 Perla Neagră 
(s, ep. 106) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs)19.10 Club 2020 20.10 Ultimele 
știri (s) 21.00 Avocatul poporului 21.40 
Fotbal Returul finalei Cupei Italiei: 
Lazio Roma - A.C. Milan (d) 23.35 
Meridianele dansului. Tineri coregrafi 
români

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Universul cunoașterii 
(do/r) 9.55 Medicina pentru toți (r) 10.25 
Fețele schimbării (r) 11.30 Lumea 
sălbatică a animalelor (do/r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Mag. sportiv 13.30 
Dreptul la adevăr (r) 14.00 Emisiune în 
limba germană 15.10 Limbi străine. 
Spaniolă 15.35 Regina celor 1000 de 
ani (d.a) 16.00 Veronica și chipul iubirii
(s) 16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul de la ora 5 
(div.) 19.10 Față în față cu autorul: 
Augustin Buzura 20.10 Ultimele știri (s, 
ep. 43) 22.00 Querelle (dramă Franța/ 
Germania 1982) 0.00 Lumea sportului

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Dr. Quinn (s/r) 9.40 
Videocaseta muzicală 9.55 în flagrant (r)
10.25 Cultura în lume (r) 11.30 Comorile 
lumii (r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Timpul Europei (r) 14.10 Tinerețea lui 
Kennedy (s, ultimul ep.) 15.10 Limbi 
străine pentru copii: Italiană. Engleză 
15.35 Regina celor 1000 de ani (d.a) 
16.00 Veronica și chipul iubirii (s) 16.50 
Peria Neagră (s, ep. 107) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 
Gimnastică CE Feminin, concursul pe 
echipe (d) 20.10 Ultimele știri (s, ep. 44) 
21.00 Recital U2 22.00 Time out 
(emisiune sportivă) 22.30 Vânare de 
vânt (div.) 23.10 Peria Coroanei (s, ep. 7)
8.00 Desene animate 8.30 Docu

mentar: Lumea sălbatică a animalelor: 
Animale periculoase 8.55 Comorile lumii
9.25 Filmele săptămânii 9.30 Pas cu 
pas. Suntem în aer! 10.35 Documente 
culturale 11.30 TVR Cluj-Napoca 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 Patru surori 
(s, ep. 1) 14.50 Bijuterii muzicale 15.10 
Tradiții 15.35 Desene animate: Regina 
celor 1000 de ani 16.00 Veronica - 
Chipul iubirii (s, ep. 25) 16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 108) 18.00 Planeta Ci
nema (r) 18.50 Jurnalul actualității 
muzicale 19.00 Serata muzicală TV 
21.30 Ateneu 22.30 Stop-Cadru 22.40 în 
plină acțiune (s/r) 23.30 Conviețuiri 24.00 
Pagini muzicale preclasice
8.00 Regina celor 1000 de ani (d.a./ 

r) 8.25 Lumea sălbatică a animalelor: 
insectele 8.45 Comorile lumii 9.15 
Ferestre deschise 10.15 Cinema
tograful vremii noastre 11.00 Handbal 
feminin: România - Polonia 12.30 
TVR lași 13.30 O altă putere 14.00 
Patru surori (s, ep. 2) 14.50 Bijuterii 
muzicale 15.00 Reintegrarea euro
peană a Poloniei 15.35 Regina celor 
1000 de ani 16.00 Veronica - Chipul 
iubirii (ep. 26) 16.50 Perla Neagră (ep. 
109) 17.40 Premiile fundației culturale 
,,Ethos” pe anul 1997 18.00 Alo, tu 
alegi! 19.00 în plină acțiune (ep. 27) 
19.45 Clepsidra cu imagini 20.00 
Ultimul tren 21.00 Fotbalmania 23.30 
Pop show nocturn

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s, ep. 28) 11.00 Un artist 
îndrăgostit (f/r) .12.40 Controverse 
istorice 13.10 Vise și oglinzi (s, ep. 
32; 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Alondra (s, ep. 35) 15.20 Viață 
sălbatică (do) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 18.00 Esmeralda 
(s, ep. 26) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 înfruntarea 
roboților (f. SF SUA 1990) 21.30 
Știri 21.40 Omul cu o mie de fețe 
(s) 22.30 Milionarii de la miezul 
nopții 1.30 Observator (r)

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s) 11.00 înfruntarea 
roboților (f/r) 12.40 Controverse 
istorice 13.10 Vise și oglinzi (s, 
ep. 33) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Alondra (s) 15.20 Viață 
sălbatică (do) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 18.00 Esmeralda 
(s, ep. 27) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 Doamna 
de fier (f.a. 1988) 21.30 Știri 
21.40 Ziua iertării (f.a. Franța 
1992, p. II) 22.40 Milionarii de ia 
miezul nopții Talkshow de Marius 
Tucă 0.40 Ziua iertării (fr)

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s) 11.00 Doamna de fier 
(f/r) 12.40 Mizerabilii (d.a) 13.10 
Vise și oglinzi (s, ep. 34) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra (s, 
ăp. 37) 15.20 Viață sălbatică (do) 
16.00 Onyx - culorile muzicii 
18.00 Esmeralda (s, ep. 28) 
19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Jacknife (dramă 
SUA 1989) 21.30 Știri 21.40 Voi 
cuceri Manhattan-ul (s) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții 0.40 
Voi cuceri Manhattan-ul (s/r) 1.30 
Observator (r)

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s) 11.00 Jacknife (f/r) 
13.jO Vise și oglinzi (s, ep. 35) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 Alondra 
(s, ep. 38) 15.20 Viață sălbatică 
(do) 16.00 Onyx - culorile muzicii 
17.00 Onyx Oldies 18.00 
Esmeralda (s, ep. 29) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Psihologie criminală (thriller 
SUA 1990) 21.30 Știri 21.40 Falsă 
identitate (s, ep. 11) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții 0.40 
Falsă identitate (s/r) 1.30
Observator (r)

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Vise și oglinzi (s, ep. 36) 11.00 
Psihologie criminală (f/r) 12.40 
Controverse istorice 13.15 
Alondra (s, ep. 39) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Cartonașul galben 
(mag. sportiv) 15.20 Model Acad
emy (s, ep. 96) 16.00 Clubul ‘Hai 
România' 17.00 Onyx Music - 
pentru îndrăgostiți 18.00 
Esmeralda (s, ep. 30) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Sărutul vampirului (co. SUA 
1988) 21.30 Știri 21.40 Puterea 
banilor (s, ep. 20) 22.30 Milionarii 
de la miezul nopții Talkshow de 
Marius Tucă__________________
7.00 Știri/Revista presei 7.10 Sărutul 

vampirului (f/r) 8.45 Model Academy 
(r) 9.25 Controverse istorice (r) 10.20 
Ultimele 5 minute (ep. 17) 12.00 
Mileniul III: Spaime, Soluții, Speranțe 
13.00 Documentari 3.30 Model Aca
demy (ep. 96) 14.00 Știrile amiezii
14.10 Viața de la zero (ep. 19) 14.50 
Fir întins 15.30 Onyx by Request
16.30 Emisiune pentru tineret. între
prieteni 17.30 Club Hawaii (ep. 83) 
18.00 Esmeralda (s, ep. 31) 19.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 Ziua 
cea mare 21.30 Știri 21.40 A treia 
planetă de la Soare (ep. 31) 22.30 
Schimbul de noapte: Pariu cu insom
nia 0.00 Justiție disperată (f, thriller, 
SUA 1993)____________________
7.00 Știri 7.05 Model Academy (r) 

7.35 Viața de la zero (ep. 19/r)
8.10 Fir întins 8.35 Spirit și 
credință 9.40 O echipă fantastică 
(ep. 19) 10.10 Animal show (ep. 
47) 10.35 Mighty Max (ep. 9) 11.00 
Controverse istorice 11.30 Orașele 
lumii - Phnompenhl (ep. 7) 12.10 
Onyx - voci de legendă 13.10 
Tarzan-Stăpânul junglei (ep. 21) 
14.00 Magazin duminical 18.00 
Esmeralda (ep. 32) 19.00 Ob- 
servator/Sinteză știri 19.45 Wolf at 
the door (film biografic, SUA)
21.30 Sparks (ep. 33) 22.00 Din 
nou împreună (dramă, SUA, 1992)
23.30 Johnny Răducanu

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Am 
întâlnit și români fericiți (r) 9.35 Urmărire 
generală (r) 10.00 Talkshow: Punctul pe l(r) 
11.00 Edward, omul foarfecă (f/r) 13.05 
Știrile PRO TV 13.10 Procesul etapei 
(talkshow/r) 14.45 Lumea filmului (r) 16.15 
Nano (s, ep. 20) 17.00 Știrile PRO TV
17.15 Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Vărul din 
străinătate (s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Riști și câștigi! (cs) 
19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Big Trouble (co. SUA 1985) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 
77) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 Audiența 
națională (talkshow)
7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr 

și neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din străinătate 
(s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 Big Trouble 
(f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Audiența 
națională (r) 14.30 Walker, polițist texan 
(s) 15.15 Maria (s) 16.10 Nano (s, ep. 21) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Vărul din străinătate (s) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea 
zilei 18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Chicago Hope (s, ep. 11) 21.15 Avocatii 
(s, ep. 6) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 78) 22.45 Știrile PRO TV
23.15 Profesiunea mea, cultura 0.45 
Dosarele X (s)

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 
Chicago Hope (s/r) 11.45 A vocații (s/r)
12.30 Camera ascunsă 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Profesiunea mea, cultura (r)
14.30 Walker, polițist texan (s) 15.15 
Maria (s) 16.10 Nano (s, ep. 22) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și neliniștit (s/ 
r) 18.00 Vărul din străinătate (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30,Chestiunea zilei 
18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Destine III (melodramă SUA 1986) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 79) 
22.45 Știrile PRO TV 23.15 Pro și contra 
cu Octavian Paler 0.20 Dosarele X (s)

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 
Destine III (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Pro și contra cu Octavian Paler (r) 
14.30 Walker, polițist texan (s) 15.15 
Maria (s) 16.10 Nano (s, ep. 23) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și neliniștit (s) 
18.00 Vărul din străinătate (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea zilei 
18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Melrose Place (s, ep. 73) 21.15 Nikita (s, 
ep. 8) 22.05 Știrile PRO TV 0.15 
Dosarele X (s)

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 
Walker, polițist texan (s) 15.15 Maria (s) 
16.10 Nano (s, ep. 24) 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 
Chestiunea zilei 18.35 Riști și câștigi! (cs) 
19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Dosarele X (s, ep. 111) 
21.15 Wes Craven’s New Nightmare (f. gr. 
SUA 1994) 23.20 Știrile PRO TV 23.50 
Știrile PRO TV 23.50 Moștenirea (s, ep. 6) 
JȚ30^ona_cre£ușcularâJș;_ep;2Ț^___.

7.00 PRO TV Junior: Desene animate: 
Battletech (ep. 7); Povestea magică 8.30 
Superboy (ep. 39) 8.50 Superman I111.00 
PRO Motor 11.30 Secretele bucătăriei 
12.00 Punctul pe I (talkshow) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 News Radio (ep. 18) 13.30 
Să mori de râs (ep. 14) 14.00 Generația 
PRO 15.40 Gillette - Cupa Mondială 
16.10 Hercule (ep. 61) 17.00 Xena, 
Prințesa Războinică (ep. 60) 17.50 PRO 
Fashion 18.20 Adevărul gol-goluț (ep. 6) 
18.50 Te uiți și câștigi! 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 48 de ore (actiune/comedie, 
SUA, 1982) 21.55 Știrile PRO TV 22.00 
Millennium (ep. 32) 23.00 Știrile PRO TV 
- un alt fel de jurnal 23.30 NYPD Blue - 
viață de polițist (ep. 31) 0.15 Double 
Crossed (spionaj, SUA, 1991)
7.00 Desene animate 8.00 G.I.Joe (ep. 

24) 8.30 Conan aventurierul (ep. 25) 9.00 
Lassie (ep. 25) 9.30 Super Abracadabra 
11.00 Se întâmplă în Waikiki (ep. 16) 
12.00 Profeții despre trecut 12.55 Știrile 
PRO TV 13.05 News Radio (ep.19) 
13.30 Să mori de râs (ep. 15) 14.00 
Mass Apeal (f, religios, SUA, 1984) 
15.40 Chestiunea zilei cu Florin 
Călinescu 16.20 Lumea filmului 16.50 
Divertisment: Lano și Woodley 17.15 Al 
șaptelea cer (ep. 22) 18.00 Beverly Hills 
(ep. 120) 19.00 Prețul corect 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Regii Mamboului (dramă/ 
muzical, SUA, 1992) 21.55 Știrile PRO 
TV 22.00 Cybill (ep. 11) 22.30 Știrile 
PRO TV 23.00 Procesul etapei

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 11.00 Frecvența 
radio 74,5 (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 12.30 Prietenul nostru Jake (s/ 
r) 13.00 Știri 13.05 Lexic (cs) 13.30 
Starea de veghe (talkshow/r) 15.30 
Rocky și Bullwinkle (d.a) 16.30 
Prietenul nostru Jake (s) 17.00 Știri 
17.05 Frecvența radio 74,5 (s) 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 92) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s, ep. 91) 20.15 
Misterele din New Orleans (s, ep. 18)
21.15 O crimă perfectă (f.a.SUA 1991)' 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 11.00 Frecvența 
radio 74,5 (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 12.30 Prietenul nostru Jake 
(s/r) 13.05 Lexic (cs) 13.30 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Xuxa (show 
pentru copii) 15.30 Rocky și Bullwinkle 
(d.a) 16 05 Pretutindeni cu tine (s)
16.30 Prietenul nostru Jake (s) 17.00 
Știri 17.05 Frecvența radio 74,5 (s) 
18.00 Celebri și bogați (s, ep. 93) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei (s, ep. 92)
20.15 Gardă de corp (s, ep. 4) 21.15 
Tată și fiu (f.a.SUA 1993) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 11.00 Frecvența 
radio 74,5 (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 12.30 Prietenul nostru Jake 
(s/r) 13.05 Lexic (cs) 13.30 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Xuxa (show 
pentru copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinkle (d.a) 16.00 Fotbal Sportul 
Studențesc-Steaua București 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 94) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei (s, ep. 93) 
20.15 Un alt început (s, ep. 18) 21.15 
Casă, dulce casă (co. SUA 198^) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 12.30 Meșterul 
casei (s/r) 13.00 Știri 13.05 Lexic 
(cs) 13.30 Starea de veghe 
(talkshow/r)15.00 Xuxa (show pentrd 
copii) 15.30 Rocky și Bullwinkle 
(d.a) 16.00 Știri 16.05 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.30 Prietenul nostru 
Jake (s) 17.05 Frecvența radio 74,5 
(s) 18.00 Celebri și bogați (s, ep. 95j 
19.00 Știri 19.45 Meșterul casei (s, 
ep. 94) 20.15 Contralovitura (s, ep. 
4) 21.15 Vânătorul de recompense 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 11.00 Frecvența 
radio 74,5 (s/r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine 12.30 Prietenul nostru Jake (s/r) 
13.00 Știri 13.05 Lexic (cs) 13.30 
Starea de veghe (talkshow/r) 15.00 
Xuxa (show pentru copii) 15.30 Rocky 
și Bullwinkle (d.a) 16.05 Pretutindeni cu 
tine (s) 16.30 Prietenul nostru Jake (s) 
17.00 Frecvența radio 74,5 (s) 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 96) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s, ep. 95) 20.15 
Atingerea îngerilor (s, ep. 19) 21.15 
Gorile în ceață (f.a. SUA 1988) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe (talkshow)

7.30 Bailey Kipper 8.00 Justițiarii (ep. 
20) 8.30 Inspectorul Gadget (ep. 18)
9.30 Aventurile lui Rocko (ep. 25) 10.00 
Un cuplu irezistibil 10.30 Daria (d.a) 
11.00 Zona M - emisiune muzicală
11.30 Pământul bătălia finală (ep. 4)
13.30 Eurofotbal - emisune sportivă
13.30 Drumul spre Franța - C.M. de 
fotbal 14.00 Lui Mary, cu dragoste 
(dramă, SUA, 1985) 16.00 Fotbal: 
Steaua București - Gloria Bistrița 18.05 
Fotbal: Premier League (prima repriză) 
19.00 Știri 19.20 Fotbal: Premier 
League (a doua repriză) 20.15 Crima 
de pe piscul Eiger (mister-suspans, 
SUA, 1975) 22.00 Din istoria mafiei 
americane (ep. 3) 23.00 Știri 23.30 
Tatăl vitreg (thriller, SUA, 1989)
7.00 Show pentru copii - Elefănțelul (ep. 

61) 7.30 Lumea lui Eric (ep. 48) 8.00 A 
doua familie (do., ep. 20) 8.30 Căutătorii 
de aur (ep. 13) 9.00 Echipa de fotbal (d.a., 
ep. 19) 10.00 Aventurile lui Rocko (ep. 26)
10.30 Un cuplu irezistibil (d.a) 11.00 Un alt 
început (ep. 18/r) 13.30 Drumul spre 
Franța - C.M. de fotbal 14.00 Lumea lui 
Dave (ep. 16) 14.30 Vedetele dragostei 
15.00 Față în față la Hollywood (ep. 18)
15.30 Secretele bărbaților irezistibili 16.00 
Videofashion 16.30 Din culisele modei 
17.00 Atingerea îngerilor (ep. 43/r) 18.00 
Un alt început (ep. 4/r) 19.00 Știri 19.45 
Secretul succesului meu (comedie, SUA, 
1987) 21.30 Călătorii în lumi paralele (ep. 
20) 22.30 Nimeni nu e perfect (ep. 20) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe
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ACASĂ

LUNI 27 aprilie
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Lovesick (f/ 
r) 15.00 Marile bătălii ale celui 
de-al ll-lea război mondial (r) 
16.00 Fotbal Hat-trick 17.00 
Antonella (s, ep. 117) 17.45 
Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (s, ep. 118) 18.45 
Marielena (s) 19.30 Noile 
aventuri ale Omului Păianjen 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere 
(s) 21.00 Verdict: crimă! (s)
21.45 Nimic personal (s) 22.45 
Uriașul (dramă SUA 1955)

MARȚI 28 aprilie
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Dragoste și 
putere (s/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s, 
ep. 119) 17.45 Concursul de 
Acasă 18.00 Antonella (s, ep. 
120) 18.45 Marielena (s) 19.30 
Noile aventuri ale Omului 
Păianjen (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Verdict: crimă! 
(s) 21.45 Nimic personal (s)
22.45 Armaguedon (co. Franța/ 
Italia 76)

MIERCURI 29 aprilie
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Arma
guedon (s/r) 16.00 Secrete de 

familie (s/r) 17.00 Antonella (s, 
ep. 121) 17.45 Concursul de 
Acasă 18.00 Antonella (s, ep. 
122) 18.45 Marielena (s, ep. 88)
19.30 Noile aventuri ale Omului 
Păianjen (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Verdict: crimă! 
(s) 21.45 Nimic personal (s)
22.45 Murder by Death (co. SUA 
1976) 1.45 Secrete de familie (s)

JOI 30 aprilie
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Murder by 
Death (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s, 
ep. 123) 17.45 Concursul de 
Acasă 18.00 Antonella (s) 18.45 
Marielena (s, ep. 89) 19.30 
fjoile aventuri ale Omului 
Păianjen (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Verdict: crimă! 
(s) 21.45 Nimic personal (s)
22.45 The Pride and the Pas
sion (f.a.SUA 1956) 1.45 Se
crete de familie (s)

VINER11 mai
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 The Pride 
and the Passion (f/r) 16.00 Se
crete de familie (s/r) 17.00 
Antonella (s) 17.45 Concursul de 
Acasă 18.00 Antonella (s) 18.45 
Marielena (s, ep. 90) 19.30 Noile 
aventuri ale. Omului Păianjen 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere (s) 
21.00 Verdict: crimă! (s) 21.45 
Nimic personal (s, ep. 40) 22.45 
Brațele Afroditei (f.a.România 
1978) 1.45 Secrete de familie (s)

SÂMBĂTĂ 2 mai
7.30 Nimic personal (r) 11.15 

Antonella (r) 12.45 Marielena (r)
13.30 Brațele Afroditei (r) 15.15 
Omul Morii (ep. 31, și 32)17.00 
Antonella (ep. 127) 17.45 
Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (ep. 128) 18.45 
Marielena (ep. 103) 19.30 Noile 
aventuri ale Omului Păianjen 
(ep. 35) 20.00 Scurtă întâlnire (f, 
dragoste, Anglia, 1974) 22.00 
Marile povești de dragoste: 
Martyn Monroe - Joe Dimaggio
22.30 Hotel Grand Partea a VII- 
a 24.00 Omul Mării (r)

DUMINICĂ 3 mai
9.00 Sport la minut - știri 

sportive 9.45 Sport extrem 10.00 
Motor Sport magazin 10.30 
Baschet NBA Action 11.00 
Rugby - Cupa Mondială 
România-Polonia 11.30 Baschet 
NBA 13.50 Cupa Mondială 14.00 
Istoria fotbalului 14.45 FIFA 
Magazin 15.15 Gillette World 
Cup Special 15.45 Golazo - Top 
Gol Europa 16.15 Italia în 7 zile
16.45 Cupa Mondială 16.55 
Fotbal: II Calcio - repriza I (live) 
17.50 Retrospectiva sportivă a 
săptămânii 18.00 Fotbal II Calcio 
- repriza a ll-a (live) 18.55 Faza 
zilei 19.20 Sport la minut - știri 
sportive 19.30 Noile aventuri ale 
Omului Păianjen (ep. 36) 20.00 
Arhiva Neagră (ep. 12) 20.45 
Incoruptibilii (ep. 12) 21.30 Marile 
bătălii ale celui de-al ll-lea război 
mondial (ep. 12) 22.30 Hotel 
Grand (partea a Vlll-a) 0.00 
Legile nescrise (f, SUA, 1984)

Satele își așteaptă fiii
Evoluția efectivelor de animale 

din comuna Burjuc nu se 
deosebește prea mult de cea din 
celelalte localități rurale ale 
județului. Din discuția ce am avut- 
o recent cu dna Loredana Barta, 
agent agricol la primărie, am reținut 
că în localitate există in prezent 
618 bovine, 436 porci și 645 oi. 
Comparând situația cu cea de la 
începutul anului in curs reiese o 
creștere la efectivul de porci și o 
oarecare scădere la cel de bovine
- cu circa 15 capete - și la cel de oi
- cu circa 50.

Situația aceasta - scăderea 
adică - nu este oarecum un lucru 
nefiresc întrucât șeptelul se 
împuținează la începutul toamnei 
și crește primăvara. Faptul acesta 
se regăsește în situația că - la 

^târgul de la Șoimuș, de pildă - vițeii 

Nemulțumiri
Dl loan Curtean, din satul Banpotoc, comuna 

Hărău, ne-a făcut o vizită la redacție pentru a ne 
spune că un anume domn pe nume Alexandru 
Matiș și-a construit în localitate o cabană. Cu 
această ocazie a înconjurat suprafața de pământ 
ce o deține cu un gard. Sătenii din Banpotoc n-au 
nimic țu omul, numai că a închis un drum ce 
ducea la pășunea localității. Dl I.C. spunea că în 
această situație Primăria comunei Hărău ar trebui 
să intervină. Suntem perfect de acord cu această 
părere.

Traian BONDOR

TREI RECIDIVIȘTI I 
| FĂRĂ OCUPAȚIE j 
I Este vorba de Romeo Stoican, de 25 de ■ 
• ani, Gheorghe Dumitrescu, 29 de ani și ■ 
| Viorei Roman, tot 29 de ani. Primii doi sunt | 
■ din Lupeni, iar ai treilea din iași. Nici unui i 
1 nu are vreo ocupație stabilă. Ei au furat de 1 
I la Uzina de preparare a cărbunelui din I 
| Uricani 70 m liniari de lanț, in valoare de 20 | 

milioane de lei. Au fost prinși in flagrant deI polițiști. (V.N.)
J

și in special vițelele și mai ales 
junincile s-au vândut și se vând la 
preț mare, ca și purceii de altfel.

Scăderea numărului de 
animale își are originea într-o 
oarecare măsură în îmbătrânirea 
populației satelor. Adevărul este că 
puterea de muncă a oamenilor se 
diminuează pe măsura înaintării în 
vârstă, așa că oamenii ce țineau 
în bătătură cinci-șase vaci cu lapte 
au ajuns să crească două sau 
chiar una. Fiindcă nu mai pot cosi 
iarba de pe fănețe, nu mai pot 
umbla după coada animalului.

Sigur, crescătorii de animale 
renumiți - cum ar fi Ionel Costea și 
Viorel Beucă din Burjuc, Loghin 
Petrușcă din Tătărești, Comei Narița 
din Brădățel ș.a. - n-au renunțat la 
îndeletnicirea lor de-o viață - 
creșterea de animale multe, dar 

fenomenul nu dă semne de 
îmbunătățire. Faptul acesta se 
explică și prin aceea că, chiar dacă 
au rămas fără loc de muncă prin 
scoaterea în șomaj sau 
disponibilizare, orășenii ezită încă 
să se întoarcă în satele natale, 
așteptând cine știe ce minune să 
se întâmple în țară, să găsească 
alte surse de existență. Nu dăm 
sfaturi nimănui, dar este, poate, 
vremea să se gândească că-i 
așteaptă locurile unde au văzut 
lumina zilei să le readucă la viață 
și să le dea strălucirea ce-au avut- 
o cândva satele României și ale 
Ardealului în special. Cu cât 
oamenii vor înțelege acest lucru, 
cu atât mai bine va fi pentru viața 
lor și pentru localitățile respective.

Traian BONDORy

CONTACTAȚI CEL MAI APROPIAT DEALER CONNEX GSM * ANA ELECTRONIC - Marchian Deva, Bd. Decebal, bl. R, parter, 054-211 261,054-211 261 • AB 
SYSTEMS - Deva, Str. Santuhalm nr. 31 A, 054-233 082,054-233 527 • ADISAN TELECOM - Top Interserv 2000 Deva, Str. Mihai Viteazu, Bl. 9, parter, 054-218 901,054-233 300 • GLOBAL NET - 
Top Tech Deva, Str. Andrei Mureșanu nr.1,054-213 871,054-213 871 • GLOBAL NET - DevaSat Deva, Bd. Decebal, bl. R, parter, 054-214 439,054-214 453 • GLOBAL 
PARTNERS NETWORK - Ascopier Deva, Str. 1 Decembrie nr. 14,054-233 606,054-233 606 • MOBILCOM - Mobilfon Telecom Deva, Str. Zarandului, 
bl. 43, parter, CP 2700,054-235 678,054-234 567 • QUASAR - Deva, Bd. Decebal, bl. R, parter, 054-222 999,054-222 999 • 
ROMSERVICE - Deva, Bd. Decebal, bl. A1, parter, 054-231 084,054-231 084 • SIV’ TEL - Firuta & Co 
Deva, Str. Mareșal Averescu, bl. 22, parter, 054-218 655,054-218 655,054-219 550
• U NI AXIS - Deva, Bd. Decebal, bl. I, Magazin Apicola, 092
277 902,054-222 058

s'

Te conectezi la CONNEX GSM între S3 martie și 30 aprilie 
și câștigi! Primești un cupon, îl răzuiești și câștigi la sigur:
Conectare gratuită șl CONTEXT gratuit*
sau
10Ode minute** 

gratuite și CONTEXT gratuit*!
E bine!... Dar se poate și mai bine! în plus mai poți câștiga:

TERRAnon dzzb

efe convorbiri naționale 
T gratuit*!

1E premii de convorbiri naționale gratuite
până la 01.01.2000! (300 minute gratuite"7lună, abonament și conectare gratuită)
50 pachete CONNEX-GOI
Ești conectat^ ești premiat!**** :

* CONTEXT (Serviciul de Mesaje Scurte) se'oferă GRATUIT până la 30 iunie. Oferta este valabilă numai pentru abonații CONNEX 
GSM care folosesc acest serviciu în România. în afara teritoriului României se taxează conform tarifelor partenerilor de Roaming 

CONNEX GSM.
** Cele 100 de minute’se vor credita pentru prima sau a doua factură.

*** Convorbirile efectuate peste limita celor 300 de minute/lună se vor taxa la tariful CONNEX CLUB.
Nu sunt incluse convorbirile internaționale și Roaming.
| “ Bonusurile din această promoție nu pot fi câștigate nici de angajații MOBIFON,

nici de membrii direcți ai familiilor acestora. ST



Cuvântul liber

In meu amical0LANDE2H DIN NOU
BELGIA - ROMANIA

LA HUNEDOARA
Trei membri olandezi ai fun

dației umanitare "Dongen-Hu- 
nedoara" se găsesc de mier
curi în municipiul de pe Cerna 
în vederea analizării cerințelor 
concrete de ajutor cerute de 
două obiective cu caracter de 
asistență socială din oraș. Es
te vorba de cantina de ajutor 
social și căminul de bătrâni 
aflat în prezent în faza de re
abilitare a clădirii. Din cele 
declarate de dl Aurel Bugnariu, 
secretarul Primăriei Hunedoa
ra, am reținut că s-au întocmit 
liste cu minimele necesități pe 
care cele două obiective le 
reclamă pentru o bună func
ționare. Pentru cantina socială 
sunt necesare un dulap-frigi-

— .-------

Preturile pieței
Prin bunăvoința dnei Mag

dalena Popa, lucrător gestionar în 
cadrul Administrației piețelor Hu
nedoara, am notat prețurile în 
această săptămână ale celor mai 
semnificative produse: cartofi: 
3000-3500 lei/kg; ceapă: 7500 
lei/kg; fasole uscată: 5000 lei/kg; 
morcovi: 2000 lei/kg și 4000 lei/kg 
în amestec cu pătrunjel; salată 
verde: 1000-1500 lei/buc; spanac: 
5000 lei/kg; ceapă verde: 1000- 
1500 lei/leg; usturoi verde: 2000 
lei/leg; ridichi: 1500-2000 lei/ 
legătură; telemea de oi: 28.000 
lei/kg; brânză dulce de vacă: 
20.000 lei/kg; smântână: 20.000 
lei/kg; ouă: 700-1000 lei/buc.;

Japte: 3000-3500 lei/litru.
------------------- -------------- ------- -----

După aproape două dece
nii de existență, cunoscutul 
grup vocal-instrumental 
CANON din municipiul de pe 
Cerna a mai avut parte, re
cent, de o...premieră. în pe
rioada 23 martie - 8 aprilie, 
componenții formației au be
neficiat de prima lor parti
cipare la o manifestare cultu
rală peste hotarele țării, parti
cipare prilejuită de prezența 
Asociației de schimburi cul
turale Franța - Deva 
(FRADEV) la Pierrefeu du Var, 
în sudul Franței.

Aici, CANONUL a susținut 
trei spectacole, în cadrul că
rora publicul francez a putut 
asculta piese mai noi ori șla
găre ale grupului ("Nopți albe",

întâmplarea (mai exact 
"ceasul bun") a făcut ca do
cumentarea reporterului la 
Școala Generală Nr.11 din 
Hunedoara să coincidă cu 
un moment plin de animație, 
pe care elevii claselor pri
mare îl așteptau cu mare 
nerăbdare: câștigătorii "Con
cursului celor mici" lansat de 
primul număr al revistei șco
lii urmau să-și primească 
cuvenitele premii, în valoare 
de 50.000, 30.000 și, res
pectiv, 20.000 de lei. Asta - 
după ce colegii lor mai mari 

der, oale mari de 100 de litri din 
inox care, din câte am înțeles, nu 
se găsesc în comerț, mașină de 
spălat vase, precum și o mașină 
pentru spălarea ținutei perso
nalului care deservește zilnic 
200 de asistați social. în cazul 
căminului de bătrâni cerințele 
sunt destul de mari ele fiind 
reprezentate de inventarul tare, 
mobilier, televizoare, precum și 
inventar moale, lenjerie de pat, 
pături etc. Conform celor spuse 
de dl dr. Romeo Stănescu, con
silier municipal la Hunedoara, 
delegația olandeză și-a arătat 
disponibilitatea de a ajuta, ur
mând ca vizitele din teren să 
permită cuantificarea corectă a 
nivelului de sprijin acordat.

Donație de cartet&rziu-..
"întrebări", "Trifoi cu patru foi", 
"Prima ceartă serioasă" etc), 
alături de cântece transcrise 
din folclorul românesc. întâl
nirea grupului hunedorean cu 
auditoriul francez s-a făcut și 
pe calea undelor, prin inter
mediul unei emisiuni în direct 
a postului radiofonic din 
Toulon "Radio Active".

Dincolo de frumoasele im
presii cu care membrii 
CANONULUI s-au întors din 
Franța (respectiv din toate lo
curile vizitate), prin această 
participare ei au contribuit la 
menținerea ori poate chiar la 
intensificarea schimburilor cultu
rale dintre Franța și Deva, pe 
care Asociația FRADEV le pro
movează de câțiva ani încoace.

Debut: publicistic "Unsprezece"
(din cl.V-VIII) își luaseră și ei 
"partea"...

Debutul acestei reviste 
școlare - prima la nivelul șco
lilor generale din municipiu - 
ne-a determinat, de altfel, să 
ajungem la amintita unitate 
școlară. De ce o revistă a 
Șc.Gen. Nr.11, intitulată chiar 
"Unsprezece"? Pentru că, men
ționează dna directoare Letiția 
Lia Palcău în deschiderea pu
blicației, "în spațiul școlii este 
nevoie să ne simțim în per
manență solidari, să dialogăm 
onest, să ne informăm, să a-

francezii
între Municipiul Hunedoara 

și orașul francez Argenteuil 
există un protocol de înfrățire 
semnat încă din 1976. Până în 
1989 această înfrățire s-a 
materializat prin vizite reci
proce, schimburi culturale și 
sportive, precum și deplasa
rea de grupuri de copii pe ba
ză de reciprocitate. După 
1989 această legătură s-a 
materializat prin acordarea de 
ajutoare de către partea fran
ceză. Pentru spitalul din Hu
nedoara au fost aduse diver
se alimente, o parte din ele 
fiind repartizate și cantinei de 
ajutor social. în cursul acestei

Facultatea de Inginerie din 
Hunedoara este beneficiara 
unei donații de carte din partea 
Fundației lancu de Hunedoara 
prin președintele acestei fun
dații, dl ing. loan Romulus. Prin 
bunăvoința dnei ing. Doina 
Petre, șef lucrări, și dnului ing. 
Sorin Rațiu, asistent, în cadrul 
facultății hunedorene, am aflat 
mai multe amănunte despre 
această donație. Prin recenta 
acțiune Facultatea de Inginerie 
Hunedoara a primit o bogată 
colecție de reviste din specia
litatea siderurgie. Este vorba 
de colecția completă, înce
pând din 1897, a revistelor "Ad
vanced materials & Proce
sses", "Steel Times Interna
tional" și "Iron & Steel Inter
national", care sunt editate înV

sigurăm un climat favorabil 
actului educativ - lucru pe 
care-l va realiza această re
vistă a elevilor sub îndrumarea 
cadrelor didactice din școala 
noastră". Avându-I drept ini
țiator și ca redactor șef pe 
institutorul Grațian Ordean 
(redactori fiind prof. Dorina 
Chintoanu și Elena Butnaru), 
revista promite viitoare numere 
interesante și atractive mai 
ales pentru elevi, propunându- 
și din capul locului "să ofere 
posibilități de dezbatere și re
zolvare a problemelor care se 

săptămâni sunt așteptați la 
Hunedoara doi reprezentanți 
francezi din Argenteuil, din 
care unul este vicepreșe
dintele Comitetului de în
frățire, pentru a discuta pro
gramul de colaborări pe vii
tor. Surse din Primăria Hu
nedoara au precizat că se 
intenționează, dinspre par
tea română, o lărgire a spec
trului de colaborare de ma
nieră să fie cuprinse și ac
țiuni cu caracter de afacere. 
Se au în vedere colaborări 
în turism, dar și în alte do
menii care ar putea aduce 
beneficii ambelor părți.

occident. Toată această co
lecție de reviste, evaluată la 
cca. 1200 de dolari, este pusă 
la dispoziția studenților și ca
drelor didactice. Interlocutorii 
au precizat că cei interesați 
vor putea studia revistele pen
tru a se putea informa referitor 
la tot ce este nou pe plan mon
dial în ceea ce privește tehno
logia de elaborare și prelucrare 
a oțelului. De menționat că 
această donație din fondul per
sonal de carte a dlui loan Ro
mulus nu este prima. Cu câtva 
timp în urmă Liceul de infor
matică din municipiu a bene
ficiat din aceeași sursă de o 
donație substanțială de carte 
reprezentată de manuale de 
specialitate dar și alte lucrări 
de facturi diferite.

A

ivesc în activitatea concretă 
din școală, să fie o nouă sur
să de informare, un nou mij
loc de delectare și o posibi
litate de afirmare a talentelor 
tinere" ale școlii.

Noi nu putem decât să sa
lutăm apariția unei noi și bine
venite publicații în rândul re
vistelor școlare, dorindu-i cât 
mai multe numere și tot mai 
bune!

Grupaj realizat de 
Georgeta BÎRLA, 

Adrian SĂLĂGEAN

Tricolorii au susținut miercuri 
seara, la Bruxelles, cel de al 
treilea test dinaintea turneului 
final al CM din Franța '98, în 
compania reprezentativei Belgiei, 
partida încheindu-se nedecis: 1- 
1. Golul românilor a fosi deschis 
în min. 44 de V. Moldovan. Gaz
dele au egalat în min. 77. Din 
min. 47, România a rămas în 10 

t> DIVI2IA 82
Un frumos succes al hunedorenilor

POLITEHNICA TIMIȘOARA - CORVINUL 0-3
Disputată pe stadionul "Dan Păltinișan", întâlnirea dintre cele două 

combatante a fost câștigată foarte clar de către elevii lui Florea Văetuș, 
care au oferit celor 250 de spectatori o adevărată lecție de fotbal.

Timișorenii având cuțitul la os încep jocul cu gândul numai la 
victorie, însă acțiunile lor spre poarta lui Ceclan sunt destul de firave și 
fără nici un orizont tactic. Hunedorenii trec treptat la conducerea jocului, 
dominând clar, portarul gazdelor Urai respingând cu greutate șuturile 
puternice ale lui Bardac, Procorodie și Șandor.

în repriza a doua, corviniștii s-au dezlănțuit, atacând în continuare 
buturile gazdelor și Șandor, în min. 48, ratează doar singur cu poarta 
în față. Un minut mai târziu, Chira centrează de pe stânga și Procorodie 
de la 14 m înscrie plasat 1-0. Gazdele sunt descumpănite și Păcurar, 
Șandor, Sterean fac zile grele defensivei timișorene.

în min. 64, Păcurar este faultat la marginea careului de 16 m, și 
Chira execută excelent lovitura liberă, mingea poposind pentru a doua 
oară în plasa porții lui Urai, 2-0. Al treilea gol al hunedorenilor este 
înscris în min. 78 de către incisivul Păcurar, care finalizează cu o 
splendidă lovitură de cap o centrare de la Bordeian.

O victorie meritată la care și-a adus contribuția întreaga echipă 
hunedoreană. Cedan, Bardan, Sterean, Cireș, Chira(74 M. Dinu), Procorodie, 
Chezan, Costăchescu, Bardac, Șandor (76 Tibichi), Păcurar (82 Andrei).

Viorel NICULA

Rezultatele etapei intermediare de miercuri: UTA - Dacia 
Pitești 2-0; ASA Tg Mureș - FC Baia Mare 0-1; Olimpia SM - Vega 
Deva 3-0; UM Timișoara - Electroputere 0-1; ARO C-lung - Inter Sibiu 
1-0; Gloria Reșița - Minerul Motru 2-1; Apullum A.l. - Gaz Metan 1-0; 
CFR Cluj - Unirea Dej 3-1; Poli Timișoara - Corvinul Hunedoara 0-3.

CLASAMENTUL

Etapa viitoare: Electroputere - ASA Tg. M; FC Baia M - Olimpia 
SM; Vega Deva - UT Arad; ARO C-lung - UMT; Min. Motru - CFR Cluj; 
Dacia Pitești - Gl. Reșița; Inter Sibiu - Corvinul; Gaz Metan - Poli 
Timișoara; Unirea Dej- Apullum Al.

1. OLIMPIA S.M. 27 16 5 6 52-31 53
2. ASATG. MUREȘ 27 15 5 7 39-26 50
3. FC BAIA MARE 27 15 3 9 51-29 48
4. GAZ METAN 27 14 3 10 35-27 45
5. ELECTROPUTERE 27 14 1 12 44-37 43
6. UNIREA DEJ 27 13 3 11 36-31 42
7. CORVINUL HD. 27 13 2 12 34-24 41
8. MINERUL MOTRU 27 12 3 12 33-40 39
9. APULLUM A.l. 27 12 3 12 34-42 39
10. INTER SIBIU 27 11 3 13 33-33 36
11. ARO C-LUNG 27 9 9 9 34-34 36
12. DACIA PITEȘTI 27 11 3 13 36-37 36
13. U.T.ARAD 27 10 6 11 38-41 36
14. CFR CLUJ 27 10 4 13 33-42 34
15. POLI TIMIȘOARA 27 9 5 12 29-36 32
16. VEGA DEVA 27 9 5 13 30-44 32
17. GLORIA REȘIȚA 27 9 2 16 30-45 29
18. UM TIMIȘOARA 27 6 5 16 30-57 23

ARBITRII Șl OBSERVATORII - DIVIZIA D
Etapa din 26 aprilie 1998

FC PAROȘENI VULCAN - MINERUL GHELARI
arbitri: Florin Danciu, Daniel Lada și Călin Orbonaș, obs. Achim Nechif.
METALUL CRIȘCIOR - CONSTR. HUNEDOARA:
Claudiu Duriescu, Daniel Tirt și Răzvan Avram, obs. Grigore Macavei. 
MINERUL ANINOASA - VICTORIA CĂLAN:
Daniel David, Dorin Tincu și Tiberiu Nistor, obs. Petru Spărios.
MINERUL LIVEZENI - CASINO ILIA:
Ion Mândru, Erno Magyari și Virgil Gherghel, obs. Marian Dima.
MINERUL TELIUC - CFR MARMOSIM:
Petre Popa, loan Filipoiu și Marlus Vreme, obs. Emil Muntean.
FC DACIA ORĂȘTIE - ASA AURUL BRAD:
Claudiu Suciu, Adrian Radu și Marian Lucaci, obs. Lazăr Kelemen.
RETEZATUL HAȚEG - MINERUL BĂRBĂTENI:
Marin Ormenișan, Daniel Roman și loan Lavu, obs. Ilie Ștefăniță.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN
CIF ALIMAN BRAD - AVÂNTUL ZDRAPȚI,
arbitri: Andrei Csiki, Eugen Ambruș și Valentin lacob, obs. Dorel Târsa.
MINERUL II GHELARI - VICTORIA DOBRA:
Zoltân Gergely, loan Clinei și Ramses Stanca.
GLORIA GEOAGIU - SANTOS BOZ:
Aurelian Lagu, Comei Pop și Constantin Dănilă, obs. Alexandru Groza.
FORESTA ORĂȘTIE - UNIREA VEȚEL:
Valentin Verdeș, Nicolae Albulescu și Constantin Dineș, obs. 

Mircea Pădurean.

jucători, Doboș primind al doilea 
cartonaș galben a părăsit terenul 
de joc.

Reprezentativa noastră a ali
niat formația: Stelea, D. Petrescu, 
Doboș, Prodan, Filipescu, Gâlcă, 
Gabi Popescu, V. Moldovan, Ad. 
Hie. în repriza a doua au mai 
jucat: Selymesi, Denis Șerban, R. 
Niculescu și Dulca. (S.C.)

F
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Toată lumea vrea reformă

FĂRĂ PREJUDECĂȚI...
și femeie. Cartea aduce în 
prim-plan frontul de luptă sau, 
altfel spus, prima linie a 
acestei bătălii pentru egalitate. 
Cu atât mai pregnant sprijină 
ideea vol. II, cu un cuprins mai 
mult decât incitant: Tânăra

Este absolut contraindicat 
să purcedem la cititul acestei 
cărți cu prejudecăți. Chiar dacă, 
la publicarea ei, în 1949, s-a 
declanșat în Franța un fel de 
“festival al obscenităților", fapt 
care pe autoare o cam 
scandalizase făcând-o să 
exclame: "Oare nimeni n-a auzit 
de Freud și de psihanaliză?" 
înainte, însă, de a ne opri 
asupra conținutului cărții, sunt 
necesare câteva lămuriri - 
repere. Simone de Beauvoir a 
trăit între anii 1908-1986 și s-a 
făcut remarcată atât ca 
prozatoare-romancieră (Invitata, 
1943: Sângele celorlalți. 1945; 
Toți oamenii sunt muritori. 194 7; 
Mandarinii. 1954; Frumoasele 
imagini, 1966), cât și - lucru nu 
mai puțin important - ca eseistă 
(Pentru o morală a ambiguității. 
1947; Al doilea sex. 1949; 
Bătrânețea. 1971). >4 scris, de 
asemenea, memorialistică 
(Memoriile unei fete cuminți. 
1958; Puterea vârstei, 1960; 
Puterea lucrurilor. 1963), teatru, 
impresii de călătorie etc., etc. 
Ea a fost (și este) “revendicată" 
atât de literați cât și de filozofi 
care o și consideră o discipolă a 
lui J.P. Sartre, opera sa 
înscriindu-se între cele de 
orientare existențialistă, 

k---------  _

Al SĂ AJUNGI SUB 0 CREANGĂ
Ai să ajungi sub o creangă teribil de albă:
Acolo vei primi un ban dintr-o salbă.

I Apoi te vor îmbia cu o cupă
Din apa izvorului cu miros de floare de nalbă.

Te vor întreba: ai făurit cupe
Sau doar le-ai cărat, ca o gloabă?

j Vei uita tot în momentul acela...
Nu uita că Viața, Domnul i-o dă cui cere

' și-ntreabă.

I
I SUB FRUNTEA ACEASTA...

Sub fruntea aceasta se află un lac de gheață 
Pe care patinează vise nenumărate.
Jurnalistul din mine le-a luat interviu la toate: 
Fiecare speră să câștige concursul numit Viață, 
Dar pe locul întâi numai unul se poate 
Și Tu știi care e, Arbitru suprem, împărate!

VIATA LA COLT DE STRADĂ 1
' ' l

Filantropii terorizează orașul. |
împrăștie bani, frumoși ca niște flori de hârtie, .
Am să-i adun și-am să-mi cumpăr fărașul
Care se numește mizantropie. |

Dar tu nu poți fi cumpărată, de aceea te iubesc încă. I
Fără tine, dulceața vieții pare mucegăită. |
Dragostea mea e clădită pe stâncă. i
Absența ta e singura ispită... j
Filantropii terorizează orașul. |
Până și pe tine vor să mi te deie cadou. j
Te rog, vino înapoi, altfel voi fi împușcat cu monede I
Și, agonizând, îi voi împroșca pe toți cu noroi. |

Sunt singur printre mormane de bani, ofilită ispită. I
Nu-s ai mei, dar mi se dăruie ca o iubită. |

Ciprian NICKEL^

Poetul - expresia poporului 
sau, glasul epocii sale"

Se împlinesc 60 de ani de la 
moartea unuia din marii poeți ai 
literaturii fomâne, tulburător prin 
tonul profetic, prin mesianismul 
creației sale - Octavian Goga. 
Poetul, după cum afirma George 
Călinescu, înalță “cântarea 
pătimirii noastre" și cade în 
genunchi în fața Iul Dumnezeu: 
“Rătăcitor cu ochii tulburi,/ Cu 
trupul istovit de cale,/ Eu cad 
neputincios, stăpâne,/ în fața 
strălucirii tale...” Fără îndoială că 
“pătimirea nu-i decât robirea 
subt unguri, iar mântuirea, 
unitatea politică a neamului”.

Strania convertire a tendinței 
naționale în poezia sa cul
minează, după cum afirmă 
același critic, în “Noi”: “La noi 
sunt codri verzi de brad/ Și 
câmpuri de mătasă;/ La noi atâția 
fluturi sunt/ Și-atâta jale-n casă/ 
... La noi de jale povestesc/ A 
codrilor desișuri,/ Și jale duce 
Murășul/ Și duc tustrele Crișuri”. 
* Octavian Goga debutează în 
"Tribuna”; publică în “Tribuna 
literară” și “Familia”. Modelele 
sale sunt Eminescu, Coșbuc, 

^Vlahuță, Heliade, Bolliac, pe 

coordonată pe care ea 
probează un ascuțit simț analitic 
cu implicații etice. Iar în acest 
context, poate doar puțin mai 
periferic, trebuie adăugat că 
Simone de Beauvoir a încercat 
să demonstreze egalitatea 
dintre femeie și bărbat - 
aceasta pentru a “reintra" în 
lumea subiectului nostru: cartea 
Al doilea sex. Din păcate, 
trebuie să menționez că nu este

Simone de Beauvoir: AL DOILEA SEX, 
Editura Univers, 1998

comod deloc a face un 
comentariu de câteva zeci de 
rânduri la o scriere în două 
volume însumând aproape 750 
de pagini... Dar, pentru unii 
asupra cărora noțiunea de “sex" 
are reverberații de-o anumită 
factură, nu fără legătură cu 
literatura de consum, strict 
comercială, cartea de față 
trebuie încorporată, fără dubii 
sau prejudecăți, între scrierile 
care abordează tema științific. 
Chiar dacă în opera Simonei de 
Beauvoir cartea constituie 
oarecum o discordanță, deși ea 
se disculpă elegant, corect și... 
eficient, fiindcă a vrut, spune ea: 
“Să demonstrez mistificările, să 

primul continuându-l “cu 
materie nouă”, pe celelalte 
depășindu-le, după cum 
menționează George Călinescu. 
în 1905 I se acordă premiul 
Herescu - Năsturel al Academiei 
Române pentru volumul 
“Poezii”, pentru ca în 1924 să fie 
distins cu Premiul național de 
poezie, după ce în 1914 este 
ales membru corespondent al 
Academiei.

în concepția estetică a lui 
Octavian Goga, poetul este 
expresia poporului său, glasul 
epocii sale. Din perspectiva 
unui asemenea principiu el 
gândea la realizarea monogra
fiei unul sat în datele sale 
esențiale, care să poată 
reprezenta viața românilor 
ardeleni. Satul la Goga este 
strivit de nedreptăți, dezarmat și 
deznădăjduit. Satul ține locul 
“cetății moarte” a poeților 
flamanzi însetați de liniște și 
monotonie.

Anii copilăriei au fixat în 
memoria poetului satul cu 
nevoile și obiceiurile locuitorilor 
săi, cu folclorul tradițional, cu 

spun adevărul, iată unul dintre 
scopurile pe care le-am urmărit 
cu cea mai mare obstinare (...)” 
(p.21). Și definește astfel starea 
lucrurilor: “Masculi și femele 
sunt două tipuri de indivizi care, 
în interiorul unei specii, se 
diferențiază în vederea 
reproducerii; ele nu pot fi 
definite decât corelativ" (p. 40). 
Conștientă de complexitatea și 
dificultățile temei, Simone de

Beauvoir a recurs la un 
comentariu de întindere și de 
analiză undeva prin vecinătatea 
exhaustivului, ajutăndu-se 
aproape permanent cu 
argumente - citate din autori 
diverși. Și ajunge la o primă 
concluzie care tot (!) nu aduce 
nici o noutate în peisajul 
veșnicei teorii: “Ceea ce e sigur 
este că în zilele noastre femeilor 
le e foarte greu să-și asume în 
același timp condiția de individ 
autonom și destinul lor feminin' 
(vol.l, p.290). însă, până la 
urmă, Al doilea sex constituie un 
strigăt de revoltă împotriva 
inegalității dintotdeauna (și 
pentru totdeauna) dintre bărbat 

istoria șl semnificațiile etico- 
sociale. Tonul, esența versurilor 
sale, muzicalitatea lor au făcut 
ca o bună parte dintre acestea 
să stea la baza unor cântece 
păstrate peste ani, interpretate 
în momente de bucurie sau 
durere și suferință profunde. 
“Plugarii” sunt simbol al 
fundamentului edificiului 
național, martirii marilor 
suferințe; soarta constituie o 
sursă de dramatism și tragism 
al liricii sale. Dar, mai puternică 
decât soarta este “legea 
veche”, “obiceiul pământului”.

Creația sa a fost strânsă în 
numeroase volume de poezie, 
dintre care mai amintim: “Ne 
cheamă pământul” (1909); “Din 
umbra zidurilor” (1913); 
"Cântece fără tară” (1916); 
“Poezii” (1924); “Din larg” 
(1939) ș.a. Prin substanța 
poeziei sale, prin Inovațiile 
prozodice, prin puternica Iul 
personalitate creatoare, 
Octavian Goga a marcat un 
moment cu adevărat nou în 
evoluția poeziei românești.

B. CĂTĂLINJ 

fată. Inițierea sexuală. Femeia 
măritată. Mama. De la 
maturitate la bătrânețe. 
Situația și caracterul femeii, 
îndrăgostita. Narcisista. Les
biana. Femeia mistică. 
Femeia independentă... 
Aproape că n-a mai rămas 
nimic de spus, decât să 
subscriem acestei concluzii a 
...concluziilor: “în sânul lumii 
date bărbatul trebuie să facă 
să triumfe domnia libertății 
sale; pentru a câștiga această 
supremă victorie, este 
necesar, între altele, ca 
dincolo de diferențierile 
naturale care există între ei, 
bărbații și femeile să-și afirme 
fără echivoc fraternitatea“(vol. 
II, p. 454). Terminând de citit 
cartea, subscriem fără rezerve 
ideii...

Dumitru HURUBĂ

' “Falstaff 
la Deva

Așadar, “Falstaff” de 
Shakespeare la Deva, pe 
scena Casei de cultură. 
Grație Teatrului Național din 
Cluj-Napoca care, prin stră
dania Inspectoratului Jude
țean pentru Cultură Hune
doara, a deschis o micro- 
stagiune la Deva. în rolul 
principal apare cunoscutul 
actor Dorel Vișan, directorul 
instituției clujene. Alături de 
Dorel Vișan mai evoluează 
Gheorghe M. Nuțescu, Attila 
Balasz, Ileana Negru, 
Ruslan Bîrlea, Vasilca 
Stamătin, Bucur Stan, Dan 
Chiorean ș.a. - în direcția de 
scenă a lui Victor Frunză. 
Spectacolele au loc, așa 
cum menționam, pe scena 
Casei de cultură din Deva în 
zilele de 29 aprilie a.c. - ora 
19 și 30 aprilie a.c. - ora 14 
și se vor constitui în tot 
atâtea momente artistice 

^eveniment. (M. BODEA) y

(Urmare din pag. 1)

Și totuși, reforma, cu 
multiplele ei dureri, trebuie 
înfăptuită acum, de acest 
guvern de centru-dreapta, 
proaspăt instalat, singurul 
capabil să se adapteze cel 
mai bine la cerințele 
economiei de piață, ale 
reformei. însă numai 
guvernul nu va izbuti. Dacă 
nu-l va susține dinamic și 
responsabil clasa politică, 
dacă nu-l vor înțelege 
sindicatele, dacă nu-l va 
ajuta populația, demersul 
său nu va avea succes. Și 
atunci vom bate zadarnic la

Toleranță sau respect?
(Urmare din pag. 1)

nimic mai prejos decât cea 
a majorității. Tot astfel după 
cum nu avem a “tolera” 
minoritățile etnice care nu 
sunt nici ele nepermise sau 
inferioare, altfel decât prin 
număr, majorității. Le 
datorăm nu toleranța stă
pânului față de cei lipsit sau 
a înțeleptului față de cei 
slab de minte, ci respectul 
cuvenit celor pe care des
tinul i-a așezat în aceeași 
patrie și care de sute de ani 
mănâncă aceeași pâine și 
împart aceleași vicisitudini 
ale istoriei cu noi, majo
ritarii. Secretul armoniei și 
concordiei sociale, dincolo 
de obligatoria bunăstare 
economică, stă în perma
nenta reexaminare a ideilor 
și conceptelor, nuanțându- 
ie prin filtrul propriei gândiri 
și refuzând ideile de gata 
oferite de propaganda 
fundamentalismelor de 
toate soiurile. Mergând mai 
departe cu nuanțările no
țiunii în discuție, constatăm 
că lucrurile se schimbă în 
căzui minorităților sexuale. 
Aici avem de-a face cu o

r Cu venerație si recunoștință9 • • •
(Urmare din pag. 1)

pentru curățenie șl păstrarea 
igienei. De anul trecut, generoșii 
oaspeți din Germania au socotit că 
este mai bine pentru beneficiari să 
vină cu bani, fiindcă așa 
conducerea spitalului poate să-și 
procure mai repede ce crede că 
este mai urgent. Așa se face că 
atunci a fost procurat un 
electroencefalograf, imperios 
necesar la spital.

Și în acest an s-au adus bani 
cash.

în conferința de presă, în 
prezența conducerii spitalului, a 
școlii, a administrației și 
personalului din spital și laborator, 
reprezentanții celor două organizații 
din Germania s-au referit pe larg la 
preocupările dumnealor de a sprijini 
copiii - pacienți din Păclișa, 
conducerea spitalului, analizând în 
profunzime care ar fi necesitățile 
momentului. Gazdele au fost 
invitate să pună întrebări, să 
dialogheze pentru a-și susține ce 
e mai urgent de cumpărat. Oaspeții 
au oferit sprijin și au insistat să se 
acorde o mai mare atenție 
mecanizării lucrărilor agricole pe 
terenul fermei agricole ca o condiție 
esențială în obținerea unor cantități 
îndestulătoare de cartofi, legume, 
rădăcinoase, vărzoase ș.a., au 
donat 7000 de mărci pentru 
cumpărarea vacilor de lapte ca o 
condiție importantă în diversificarea 
meniurilor și a creșterii calitative și 
nutritive a meselor. Gazdele au 
subliniat că ar fi bine ca să se pro- 

\cure aparatură de laborator, între 

porțile Europei, vom privi 
cu invidie nemotivată la 
realizările țărilor europene, 
ne vom zbate neputincioși, 
în hotarele noastre, în 
izolare, nesiguranță și 
sărăcie.

Acestea ar fi câteva din 
coordonatele reformei. Iar 
dacă vrem cu adevărat s-o 
înfăptuim, trebuie să-i 
acceptăm condițiile pe 
care ni le pune. Să 
strângem cureaua, să 
scrâșnim din dinți, să 
punem zdravăn umărul. Cu 
toții.

situație nepermisă de 
morala creștină de la care 
se revendică și demo
crațiile europene. E cazul 
în care toleranța e legi
timă, fără ca respectul să 
fie obligatoriu. Cu excepția 
respectului pe care sun
tem chemați să-l arătăm 
oricărei anomalii de 
factură patologică, altfel 
zis oricărei boli de care nu 
poate fi făcut răspunzător 
bolnavul.

Au însă Urnite și 
toleranța și respectul. A 
dovedit-o însuși Hsus 
care, prânzind în casa 
vameșului, a arătat că 
pentru mântuirea păcăto
șilor și nu a celor drepți a 
venit. Dar tot Ei n-a ezitat 
să ia biciui când, nemai- 
fiind ioc nici de toleranță, 
nici de respect, au trebuit 
alungați negustorii și 
zarafii din templu. Nu e 
suficient să avem principii. 
Mai e nevoie de spirit critic 
și capacitate de a dis
cerne, pentru a ie putea 
aplica nuanțat și corect, in 
cazuri concrete.

care neapărat un analizator medi
cal, dotarea cu cele trebuincioase 
sălii de recuperare, din partea 
administrației s-a sugestionat 
procurarea unei mașini de trans
port - Dacie papuc. Germanii au 
făcut și o surpriză, venind cu 
primele 10.000 de mărci pentru 
construirea capelei, iar restul la 
terminarea lucrărilor.

în finalul conferinței de presă 
doamna Brigitta Steger și-a 
manifestat nedumerirea privind 
discuțiile ce s-au purtat despre 
modul în care au fost folosiți banii 
donați precizând: "Noi am aflat în 
Germania că aici, la dum
neavoastră, s-au purtat anumite 
discuții despre banii pe care i-am 
donat noi instituției din Păclișa. 
Să știți și dvs că eu am totală 
încredere în persoanele ce 
reprezintă această instituție, 
întregul personal, și nici nu ne-ar 
fi trecut prin gând vreodată să nu 
vă acordăm această încredere 
dumneavoastră, tuturor celor 
prezenți azi, aici. Dacă credeam 
altfel, azi nu am mai fi venit aici 
cu aceste sume de bani dacă ne 
lipsea încrederea în oamenii din 
Păclișa".

în numele participanților la 
acest dialog al personalului din 
Păclișa și al tinerilor pacienți, dr. 
loan Marcu, directorul spitalului, 
a adus călduroase mulțumiri 
stimaților oaspeți, generoși 
donatori, al căror nume este 
rostit aici cu venerație și 
recunoștință.
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VÂNZĂRI
CUMPĂRĂRI

• Vând urgent apartament 2 
camere, ultracentral. Informații tel. 
218301 (3594)

• Vând Dacia 1410, fabricație 
1996, 17.000 km, 25.000.000, 
negociabil. Tel. 048/631010 (3091)

• Vând apartament 3 camere, 
confort sporit, Kogălniceanu, bloc 
1, etaj 3, tel 058/820654 (3621)

• Vând apartament 3 camere , 
Gojdu, 75.000.000. Tel. 229501 
(3624)

• Vând apartament 2 și 3 
camere, confort 1. Tel. 623312 
(3627)

• Vând apartament 2 camere , 
decomandate, etaj 2, Deva, bdul 
Dacia, bloc 29, ap. 14. Tel. 626178 
(3628)

• Vând apartament 3 camere , 
zona Gojdu, posibilități privatizare 
sau schimb cu garsonieră sau 
diferență. 224696 (3631)

• Vând casă, teren, pădure, sat 
Fizeș, comuna Băița. Tel. 623462 
(3703)

• Vând apartament 2 camere , 
etaj unu, bucătărie 3/4. Tel. 
627836 (3701)

• Vând casă, Sîntuhalm, nr. 13. 
Informații tel. 230443 (3096)

• Vând apartament Ilia, tel. 336 
(4962)

• Vând Dacia Break, fabricație 
1992, CI, multiple îmbunătățiri, 
piese schimb. Tel. 225231 (3602)

• De vânzare autoturism Honda 
Civic, stare perfectă. Tel. 218436, 
după ora 16 (3612)

• Vând Lada 1200 S. Vând 
teren construcție, cabana Rîu 
Mare Retezat. Tel. 094/636390, 
092/301912 (3614)

• Vând tractoare U 650, perfectă 
stare, preț 30.000.000 lei, tel. 
094515446,094511953 (3092)

• Vând Ford Escort 1300, 
benzină, fabricație 1982, 
8.000.000, tel. 217976 (3619)

• Vând Land Rover 4 x 4, 9 
locuri, motor ARO Brașov, stare 
impecabilă, caroserie aluminiu. 
Tel. 233270 (3632)

•Vând dubă izotermă, rezultată 
dintr-o recarosare, stare excep
țională, Brad, 656448, după ora
20. (3629)

ROMTELECOM S.A.l

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TELECOMUNICAȚII 
DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII HUNEDOARA* r

ANUNȚĂ:

0 nouă etapă a procesului de modernizare a telecomunicațiilor în 
județul Hunedoara devine operațională, începând cu data de 25.04.1998.

Abonații telefonici din localitățile Hunedoara, Hațeg, Călan vor fi 
conectați în centrale telefonice digitale Alcatel cu acces direct în rețeaua 
automată internațională.

Pentru protecția abonatilor telefonici conectați în noile centrale, 
"ROMTELECOM" oferă gratuit:

EI Restricționarea cu parolă a apelurilor de plecare.
fxj Restricționarea gratuită, la cerere, a serviciilor cu valoare 

adăugată de forma 89x.xx.xx.
Abonații telefonici rămân direct răspunzători de neutilizarea acestor 

măsuri de protecție.
Centralele telefonice digitale oferă abonaților, la cerere, 

următoarele facilități (servicii suplimentare):
0 Redirijarea imediata a apelurilor.
EI Apel în așteptare.
0 Apel programat.
Jxj Lista convorbirilor efectuate.
Abonații telefonici sunt rugați să solicite la ghișeele oficiilor de 

telecomunicații pliante gratuite cu instrucțiuni de utilizare a acestor 
servicii.
- - - - - - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —

• Vând remorcă auto și che
restea stejar. Tel. 215245, după 
ora 16. (3702)

• Vând mașină mare măcinat 
cafea și tub mare CO2, stare 
perfectă. Informații tei. 624591 
(3097)

• Vând tractor 445 cu cabină, 
stare perfectă, Hațeg, str. Cloșca, 
nr. 32. (2599)

• Vând Dacii, zero km, orice
tip, livrare imediată, Pitești, tel. 
092/219064 (3569)___________

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace. 
01/6376273, 092/342628, 092/ 
342629. (OP)

• Vând tablă zincată de 0,5 mm, 
cu 72.000 lei coala (7800 lei/kg). 
Tel. 219232,211041 (3084)

• Vând centrale termice VaiIlant 
și Junkers, pe gaz, noi, cu garanție. 
Tel. 092701072,723908 (3531)

• Vând societate comercială, 
fără activitate, Hunedoara, preț 
400.000 lei. Tel. 717401 (3533)

• Vând și montez parbrize 
auto, toate tipurile. Deva, str. 
Dragoș Vodă, 14, tel. 225075, 
225077 (3094)

• Vând mobilă sufragerie, 
cameră combinată, dulapuri, ca
napea pat, bibliotecă, fotolii, birou 
copil. Tel. 058/820654 (3621)

• Vând urgent SRL, toate 
domeniile de activitate, preț 
2.200.000 lei, negociabil. Tel. 
229616, orele 20-22 (3623)

• Vând 8 hidrobiciclete, 8 bărci 
din fibră de sticlă, motoretă "Mobra 
Super", Hunedoara. Tel. 714051 
(3628)

• Vând drujbe-Husqvarna, 
Sthil, convenabil, aduse din Aus
tria. Tel. 223520 (3630)

• Vând remorcă tip ARO, STAS, 
carte de identitate și talon, preț 
convenabil, Orăștie, Eroilor (cea
sornicărie), orele 8-17. (3428)

• Vând mașină de fabricat vată 
de zahăr, Orăștie, tel. 242479, 
(3429)

• Vând societate non-profit, cu • 
active. 233026 (3618)

• Vând televizor Diamant alb- 
negru. Criscior, tel.656173 ’

• Vând combină recoltat pă- 
ioase, Epple, mobil Diesel, Austria, 
masa 3M. Ilia, tel. 195, după ora 
20. (4987)

• Vindem încălzitoare instan
tanee de apă, Jetatherm, mini- 
centrale termice murale, Nova- 
therm, toate produse Bosch, 
Termotechnic, tel. 711407, 092/ 
702872 (3537)

• Societate SRL vinde piese 
caroserie Dacia 1300, uși față, 
spate, capote față-spate, aripă 
stânga, grile radiator, ochelari far, 
stop spate și flops, tel. 715170 
(3534)

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb casă, Deva, str. Călu- 
găreni, nr. 79, teren construibil, cu 
altă casă din zonă. (3620)

OFERTE DE 
SERVICII

• Montăm interfoane de scară, 
vile, birouri, mărci renumite. Tel. 
624055 (3593)

• Angajăm urgent agent co
mercial. Tel. 233593, orele 9-16 
(4974)_______________________

• Angajez șofer, cat. D, salariu 
1.800.000, t)eva, Grigorescu, nr.
21. Tel. 211618 (3095)

• Se oferă contracte de muncă, 
Germania, Austria, Italia. Oferim 
viză. Orăștie, str. Liviu Rebreanu, 
nr. 18. Tel. 242723 (3430)

• Societate comercială exe
cută la comandă orice tip de 
confecții metalice. Se asigură 
calitate, seriozitate și prompti
tudine. Comenzi și relații la tel/ 
fax 054/242580 (3423) '

• Operator calculatoare, șofer 
categoria B, îmi ofer serviciul. Tel. 
722850 (3532)

• Țin evidență contabilă primară 
și sintetică, tarif negociabil. Tel. 
627862 (3608)

DIVERSE

• Asociația familială "ISTINE" 
din Hunedoara funcționează în 
baza autorizației 15220/98, cu 
activitate de comerț. (3625)

• Asociația familială Raț loan 
Dorin, Brad, funcționează în baza 
autorizației 15211/98, cu activitate 
de comerț. (3526)

• Persoană fizică Dogaru, din 
Deva, anunță începerea activității 
de comerț, în baza autorizației 
15183/98. (3100)

-- --------- —

Regia Autonomă a 
Cuprului Deva

Cu sediul în municipiul Deva, Piața Unirii, 
nr. 9, In calitate de investitor (persoană 

juridică achizitoare, organizator, 
finanțor) repetă:

Licitația publică deschisă fără preselecție în 
conformitate cu prevederile Ordonanței Gu
vernului nr. 12/1993, a HGR nr. 761/1995 și a 
Normelor Metodologice ale Ministerului Finan
țelor nr. 45184/1996 pentru execuția următoarei 
prestații:

1. Transport masă minieră în cariera de 
banatite din cadrul Sucursalei Miniere Moldova 
Nouă, jud. Caraș Severin cu autobasculantă din 
gama > 40 tone.

Sursa de finanțare: fonduri proprii și alocații 
bugetare la nivelul ce se va aproba prin buget.

Deschiderea licitației publice: 04.05.1998, ora 
10.

Informații suplimentare se pot obține de la: 
Regia Autonomă a Cuprului Deva, tel: 054/213040; 
054/215922, int. 190, sau fax: 054/213641.

PIERDERI

• Pierdut ștampilă rotundă, 
aparținând S.C. Velalex Hera Corn 
SRL Deva.O declar nulă. (3640)

• Pierdut certificat acționar pe 
numele Sapta Sorina Mihaela. îl 
declar nul. (3099)

• Se împlinesc 5 ani de la 
decesul dragului și bunului 
nostru soț, tată, fiu și frate

CORNEL POPA
Un gând pios, o lacrimă, o 

floare la mormântul lui trist. 
Comemorarea duminică, 26 
aprilie, la Biserica Ortodoxă din 
Cărmăzănești. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! (3622)

• Fiul Adam și nepoții deplâng 
moartea mamei și buneii lor,

VALERIA HOLDEA
la șase săptămâni de la deces. 
Parastasul în 25.04.1998. Fiul 
Adam. (3098)

• Se împlinesc șase luni de când 
cel mai bun soț, tată, socru și bunic

IVAN VIOREL
a plecat dintre noi, lăsându-ne cu 
inimile zdrobite de durere. Soția 
Mărioara, fiul Radu, nora Ana cu 
nepoții te vor plânge toată viața și 
nu te vor uita niciodată. Ai trudit o 
viață pe pământ/lar noi acum îți 
plângem pe mormânt! Comemo
rarea duminică, 26 aprilie 1998, la 
Biserica din Visca. (4986)

• Sindicatul bibliotecarilor din 
județ este alături de colega 
Dorina Nistora, din Brad, la 
greaua încercare pricinuită de 
moartea mamei sale. Sincere 
condoleanțe familiei îndurerate. 
(3636) ' 
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în toate magazinele Elvila, 
pentru modelele de mobila 

ale anului trecut, 
reduceri până la 50%

ELVILA

CPC Foods Romania SRL
angajează

REPREZENTANT VÂNZĂRI 
în

HUNEDOARA
DEVA

Oferta este valabilă 
pentru mobila tip:

bibliotecă, bar, 
comodă, obiecte sanitare, 

gresie, faianță
Nu pierdeți ocazia de a cumpăra 

100% calitate Elvila la jumătate de preț!
Deva: Magazin - B-dul Decebal bl. 111 Complex Romarta-et. 1. telefon: 054/2.5282 i.

I lepozit - Str. Apuseni nr. 1. telefon: 054/2.30912: Orăștie: Magazin - Str. Armatei nr. 1. telefon 054/612-157; 
Hunedoara: Magazin - B-dul Traian nr.2: Brad: Magazin - Str. Cuza Vodă nr.12

POSTUL

Candidatul ales va munci în mediul de înaltă profesionalitate al unei companii 
multinaționale americane din industria alimentară și va fi implicat în activități de 

vânzare și promovare produse.

PROFILUL CANDIDAȚILOR

Aceștia vor fi: motivați și entuziaști, vor poseda carnet de conducere, cunoștințe de 
bază pentru utilizarea computerului și vor efectua frecvent călătorii în interes de 

serviciu. Cunoștințele de limba engleză sunt un avantaj.
Se oferă o muncă și un salariu atractive, șansele unei cariere într-o organizație 

tânără, precum și posibilitatea perfecționării profesionale prin experiența acumulată 
zi de zi.

Dacă îndepliniți cerințele necesare, trimiteți un CV și o fotografie recentă la:

TIMIȘOARA, CP 99, OFICIUL POȘTALI, până la data de 30 aprilie 1998

MENȚIONAȚI PE PLIC: COM-APR

PRIMARUL MUNICIPIULUI 
HUNEDOARA
organizează CONCURS (CXRMCN) pentru 
ocuparea postului vacant de DIRCCTOR ia 

Muzeul "Castelul Corvineștilor" din 
Hunedoara, în ziua de 14 mai 1998, ora 

10,00, la sediul Primăriei.
Condiții minime obligatorii de participare 

Io concurs (examen) sunt:
a) cetățenia română;
b) studii superioare: Facultatea de istorie
c) vechimea în specialitate: 5 ani
d) să nu fi suferit vreo condamnare. 
Informații și tematica concursului (exa

menului) se vor primi de la Primăria 
municipiului Hunedoara, camera 21, unde 
se va depune și dosarul cu actele cerute de 
lege, pana Io dota de 12 moi 1998, ora 
15,00.

Informații suplimentare Io 
telefon 054-713766.

- 11.000 linii. Rețea telefonică
- 1.500 linii Peștișu Mare. Re’țea telefonică
- 1.000 linii. Rețea telefonică
- 1.000 linii. Rețea telefonică
- 2.500 linii. Rețea telefonică
- 2.500 linii. Rețea telefonică

500 linii. Rețea telefonică

15*

S.L ALUMltmUi COttF SRL
CONFECȚIONEAZĂ ȘI MONTEAZĂ

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

geamuri termopan și geamuri colorate 
(în masă sau reflectorizante)

•*» tavane false

f ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ )
1. Obiectivul licitației "Instalare CTD ALCATEL E 10 B Hunedoara - 20.000 linii. Rețea telefonica" din care:

I. OCB Hunedoara
II. CSND1 Micro V
III. CSND2 Club Siderurgistul
IV. CSND3 7D Pitic
V. CSND4 Hațeg
VI. CSND5 Călan
VII. CNE Ghelari

2. Natura lucrărilor similare: Rețele telefonice urbane și interurbane
3. Persoana juridică achizitoare: Direcția de Telecomunicații Hunedoara
4. Surse de finanțare: Surse proprii
5. Organizatorul licitației: Direcția de Telecomunicații Hunedoara, str. Libertății, nr. 2, Deva, telefoane: 054/204315, 
204401, 204417, fax (01) 4003319
6. Termenul limită de depunere a ofertelor: 11.05.1998, ora 16.00
7. Deschiderea licitației publice: 12.05.1998, ora 10.00
8. Documentele licitației: 305.000 lei, se pot cumpăra de la Direcția de Telecomunicații Hunedoara din Deva, str. 
Libertății nr. 2, începând cu data de 24.04.1998
9. Vizitarea amplasamentului: 24.04 - 30.04.1998
10. Condiții de participare: îndeplinirea condițiilor de calificare prevăzute in Anexa DL-I la Normele Metodologice, la 
care:

a) Cifra de afaceri pe ultimii 3 (ani) (actualizate) minim:
b) Valoarea pentru fiecare lucrare similară terminată (actualizată) - minim.
c) Capacitatea financiară (la ultimul an încheiat) - minim

11. Informații suplimentare: Sediul organizatorului din Deva, str. Libertății, nr. 2, Serviciul Dezvoltare, 
tel. 054/204401 054/204417, 054/204315.

1 II III IV V VI VII mil. lei

a) 10000 4400 3200 1900 3900 5200 770
b) 2430 1050 780 460 950 1260 180
c) 1100 500 190 220 450 560 85

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

N.
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DEVA, str. 1 Decembrie, nr.llA (la parterul Primăriei) • tel. 213222 
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A. C CHIMCOLOR S.A.
BUCUREȘTI

PRODUCĂTOR DE LACURI, 
VOPSELE, GRUNDURI ȘI EMAILURI

vă propune să deveniți distribuitorul 
produselor sale și vă acordă reduceri de preț, 

facilități de plată etc.

Nu ezitați să ne contactați la telefoanele 01/ 
2422092; 01/2423275; 01/2422870; fax: 01/ 

2422653.

Piese de schimb auto - DACIA, 
RABA, SAVIEM, ARO, TU și tractor 

Intr-o gamă variată cu un raport preț/ca/ifate deosebit 

Găsiți acum în depozitul specializat al societății 
COMAT Deva S.A., str. Depozitelor, nr. 5. 

Informații la tel: 054-217210; 233137.
Cu noi, staționările datorită defecțiunilor tehnice devin o amintire!- - -..   J

ft ’ ----------- ----------------

Vând
1. Dozator Fresco Firenze (trei 

capete suc, un cap bere), trei tuburi 
bioxid

2. Betonieră industrială 0,7 m3 
închiriez spații în Deva pentru

orice destinație.
I

Informații la telefon: 225354
■
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Tiparul executat la IMPRIMERIILE “UNIREA PREȘ” ALBA IULIA - Tel. 058-812126

Firmă franceză cu filiala în Orăștie, specializată în 
produse electrocasnice, cu o cifră de afaceri de 5 

miliarde lei anual, angajează:

D/RFC70R DF F/IMIA
care să aibă calități de leader, să fie dinamic și bun 

cunoscător al relațiilor comerciale:

> vârsta maximă 40 ani
> noțiuni de: management, marketing și Excel
> mobilitate geografică și agresivitate comercială

>
Avantaje oferite:

>
>

remunerație: - fixă, foarte avantajoasă
- % din cifra de afaceri 

autoturism de serviciu 
servirea mesei la restaurantul firmei 

Pentru informații sunați la tel. 094/504369, 
054/242883; fax 054/241296, 054/247978 y

r -

S.C.AUROCAR SERV SRL Orâstie
Dealer autorizat al S.C. Automobile 
Dacia Pitești, vinde toată gama de 

autoturisme Dacia, cu doar 30% avans. 
Informații la sediul societății din Orăștie, 

str. Unirii, nr.30, tel. 247468.

GRUPUL ȘCOLAR AGRICOL 
GEOAGIU

Solicite oferte pentru executarea de lucrări 
de reparații interioare. 

Documentația și relații suplimentare la 
sediul unitâtii sau la telefon 648236.r

V

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
TeVfax - 054 - 232 008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICAȚIE: 
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN 
OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU PRIMĂRII: 
Corpuri iluminat stradal, design '97 
Tuburi fluorescente, balasturi, startere
Lămpi cu lumină mixtă (cu autoaprindere) 
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente 
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

ATESTARE RENEL; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională KEMA Olanda

Becuri General Electric Tungsram
Becuri uz casnic,colorate, auto, speciale, halogene 
Corpuri iluminat Italia, Germania și Ungaria: 
spoturi și plafoniere pentru, tavane false, aplice 
Corpuri iluminat hale industriale

Asigurăm transportul cu livrare imediată

AUTOCOLANTE PUBLICITARE 
UN MOD EFICIENT DE PROMOVARE A AFACERII DVS I 

RAPORT PREț - EFECT INCREDIBIL ! 
FU Bl Ui II CONCEPȚIE GRAFICĂ 

COMANDAȚI ACUM DIRECT LA PRODUCĂTOR : 

EXPRESCOM/Șy R. 054 - 217009 
lllâdlri "S!. 092 - 281882

£3 FIRME LUMINOASE
H PANOURI PUBLICITARE STRADALE 

PIXURI,BRICHETE PERSONALIZATE 
F3 TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL

deva.iiruc.ro

