
Ieri pe faxui Prefecturii 
Hunedoara s-a recepționat un 
comunicat.

Potrivit acestuia, “la ora
20,30 a zilei de 6 mai, 
conducerea minei, liderul 
sindical și șeful de brigadă s- 
au deplasat la abatajul frontal 
- panoul 2 nord, în urma 
sesizării faptului că un număr 

yde 12 persoane nu au ieșit din

Protest cu blocare în subteran la mina Livezeni
subteran. Aici au constatat că 
revendicarea protestatarilor 
se referea la modificarea 
coeficientului K stabilit 
pentru salarizare de la 1 la 
1,4.

Menționăm că cei 12 
protestatari fac parte din 

brigada Toderașcu (cu un 
efectiv de 57 persoane) 
căreia, luând în considerare 
situația deosebită în care s-au 
executat lucrările, i-a fost 
stabilit coeficientul de 
salarizare K=1,00, cu toate că 
programul de producție 

contractat pe luna aprilie a 
fost realizat doar în proporție 
de 85,7%, corespunzător unui 
K=0,91.

La intrarea în șut, minerii 
schimburilor III și I s-au 
alăturat protestatarilor, în 
prezent 57 persoane refuzând 

să iasă din subteran.
în jurul orei 1,00, 

protestatarii au reținut în 
subteran și pe șeful de 
brigadă care s-a deplasat la 
fața locului pentru a 
comunica minerilor modul de 
calculare a salariilor și 

corectitudinea stabilirii 
coeficientului K.

Cu toate că s-a 
încercat stingerea con
flictului prin modificarea 
coeficientului K de la 1 la 
1,2, oferta conducerii 
minei nu a fost acceptată, 
până la închiderea ediției 
situația fiind neschim
bată." (I.C.)______________J
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Accident mortal 
ia Barza

Printr-un fax primit de ia 
Inspectoratul de Poliție ai 
județului Hunedoara am fost 
înștiințați că, in 5 mai a. c., în 
jurul orei 13, ia Orizontul 
"1 Mai”, Sectorul Musariu, al 
Exploatării Miniere Barza, a 
avut ioc un accident mortal 
de muncă.

Muncitorul Cornel Furdui, 
de 34 de ani, din Ciuruieasa, 
județul Aibă, a încercat să

deblocheze un rostogol de 
galerie și a fost surprins 
sub masa de minereu care 
s-a prăbușit brusc.

în prezent, cercetările 
sunt efectuate de Inspec
toratul județean de Pro
tecție a Muncii și Parchetul 
de pe lângă Tribunalul 
Hunedoara. A rămas fără 
tată un copil minor. (V. 
NEAGU) 

TNRNOSIREA BISERICII

MENTALITĂȚI
Până în 1989 și vreo doi, 

trei ani după, “Salonul cărții”, 
cu o tradiție venerabilă de peste 
două decenii, era, an de an, o 
mare sărbătoare culturală a 
orașului și chiar a județului. 
După aceea, o dată cu trans
formarea “Centrului de libră
rii” în “societate comercială”, 
frumosul orgoliu de instituție 
culturală a întreprinderii s-a 
pierdut, excedat de rațiuni 
eminamente economice, iar 
“Salonul cărții” s-a tot 
degradat în manifestări 
superficiale, mimetice, uneori 
involuntar parodice, până la 
absența completă de mai an. 
Iată însă că săptămâna trecută, 
stimulat probabil de semnalele 

[criticevenitede peste tot,

A

De la Ț^oȚuții - la 021
Se numește Constantin 

Verde și este patronul unei 
societăți cu răspundere limitată 
din Orăștie. O societate care nu 
se ocupă, ca multe altele, de 
comerț, ci produce efectiv ceva. 
O societate de construcții 
purtând numele “Verde și fiii 
Construct S.R.L.", înființată în 
urmă cu doi ani, care a dat și dă 
de lucru mai multor oameni.

“începutul nu a fost ușor, ne 
spunea patronul. Veneam de la 
Sibiu unde nu se prea găsea de 
lucru. Timpul mi-a deschis ochii 
și m-a făcut să iau hotărârea de 
a lucra serios în construcții. Anul 
trecut am avut șase angajați. 
Acum am șapte. Oameni cu care 
să lucrezi efectiv șunt greu de 
găsit. Sunt dispus să-i ajut să 
facă și un curs de pregătire pe 
cei necalificați. Pe unii îi iau din 
șomaj. îi angajez cu carte de 
muncă. Am, de asemenea, 

^posibilitatea să lucrez cu oameni

Radiografia unui succes
salonul a reînviat subit sub 
forma unui reușit hibrid între 
“Salonul editurilor hunedo- 
rene” și “Târgul de carte”. 
Trebuie spus de la început că 
succesul a fost eclatant, bine 
mediatizat, cu lume multă și 
bună și cu invitați prestigioși din 
județ și din alte centre culturale. 
Care ar fi, după cei câțiva ani de 
agonie a manifestării, secretul 
succesului de acum? Cred că în 
primul rând abandonarea ideii 
preconcepute, păguboase și 
defetiste, că nu sunt bani. Bani 
nu sunt multi, într-adevăr, dar 
cu puținii câți sunt, dacă sunt 
folosiți judicios, se pot face 
lucruri de calitate. Iar acum nu 
numai că au fost folosiți 
judicios, dar s-au și adunat prin

angajați în alte societăți 
comerciale, bineînțeles cu patru 
ore"...

Pe patronul Constantin 
Verde, care plătește corect 
impozitul, celelalte taxe și care 
nu se sfiește să lucreze efectiv 
alături de oamenii săi, îl 
deranjează cel mai mult munca 
la negru “aprobată” de alți colegi 
ai săi. Aceștia din urmă sunt 
dispuși să acorde un salariu cu 
ceva mai mare angajaților lor, 
trecând cu vederea achitarea 
obligațiilor către stat, întocmirea 
cărților de muncă care, la vârsta 
pensionării, să le permită 
acestora un venit mai bun și, 
implicit, un trai mai ușor. în 
această plasă cad muncitorii! 
Dar, cine se mai gândește la așa 
ceva când poate câștiga, de 
moment, câteva mii în plus?!

Meseria de constructor este 
una grea, dar pasionantă. Se 
desfășoară în condiții grele, pe

colaborarea a trei “agenți”: 
Inspectoratul pentru cultură, 
Biblioteca județeană “Ovid 
Densușiatiu” și SC Bibliofor, 
care și-au împărțit (gândesc că) 
frățește efortul financiar. Care 
efort nu va fi fost deloc ușor, dar 
a meritat făcut, fiindcă, vorba 
lui N. Ioraa: “Cultura si arta 
sunt obrazul subțire al unui ------------------------------------ » 
neam, iar obrazul subțire cu 
cheltuială se ține. ’’Primele două 
instituții amintite cunosc acest t
adevăr și, după toate aparențele, 
și l-a reamintit și cea de a treia, 
ceea ce nu poate fi decât 
profitabil pentru viața spirituală 
a județului.

A doua cheie a succesului a 
fost ideea de a organiza 
manifestarea în spațiul generos

Luni, 11 maia.c., ora 17, 
la Librăria “George Coșbuc” 
din Hunedoara are loc 
lansarea volumului de 
versuri satirico-umoristice și 
parodii “Carte de colorat 
mintea ” semnată de Dumitru 
Hurubă. Prezintă poetul 
Eugen Evu. Organizatori • 
S.C. “Bibliofor” S.A. Deva 
și Editura “Emia”, la care a 

^apărut cartea. (M.B.) j

vreme bună sau rea. Unii nu 
rezistă abandonând-o re
pede. Pe cei harnici și 
pricepuți, dispuși la efort, 
acest lucru îi atrage, chiar 
stând cocoțați pe schele sau 
pe acoperișuri, în bătaia 
vântului sau a ploii. Unul 
dintre aceștia este Costel 
Ungureanu, șef de echipă, 
absolvent de școală 
profesională, un pătimaș în 
munca sa în sensul bun al 
cuvântului. Un altul este 
zugravul-vopsitor Viorel 
Oancea, un artist al com
binării culorilor

Lucrările efectuate de ei 
merg de la reparații curente la 
clădiri, până la reparații 
capitale sau construcții noi. 
Se bucură când le termină și 
încep altele, pentru că sunt 
profesioniști.

Mine! BODE A 4

al Galeriilor de artă 
“Forma”, devenit chiar și el, 
în momentele de vârf, 
neîncăpător. Oricum, altul 
mai bun nu avem și Filiala 
U.A.P. merită gratitudinea 
tuturor celor ce ne-am 
bucurat de ospitalitatea ei. 
în sfârșit, a treia cheie a fost 
excelenta organizare a 
manifestării, o organizare 
nemțească, aș zice, lucru rar 
pe la noi. Programul stabilit 
și publicat din timp, în acord 
cu toți participanții, a fost 
respectat cu strictețe, 
desfășurându-se întocmai, pe 
ore, până la ultimul punct.

Radu CiOBANU
(Continuare în pag. 8)

• Fata cu care 
erai aseară e fiica 
ta?

- Da. Dar să
nu-i spui cumva 
soției...

Corupția de lângă 
noi

•Scandalul cu țigări de pe Aeroportul Otopeni, via 
SPP, ia amploare. • Caracatița mafiei se întinde până ia 
Cotroceni. • Flagrantul n-a fost... flagrant. •Colonelul 
Gheorghe Truțulescu, pion de bază în afacerea "Țigareta" 
și ta SPP, își va scrie memoriile. eA căzut și fostul șef ai 
Gărzii Financiare, generalul Gheorghe F/orică. • Șeful 
SPP, Nicu Anghel, și-a dat demisia. ePreședinteie Emil 
Constantinescu t-a numit în locul acestuia pe generalul 
de jandarmi Anghel Ștefan Andreescu. «Diversiune 
împotriva președintelui Emil Constantinescu?/

au aflat comandorul loan 
Suciu, șeful Aeroportului 
Militar Otopeni, și unul dintre 
ofițerii de bază ai SPP, 
colonelul Gheorghe Truțu
lescu, protejat al șefului 
instituției, Nicu Anghel, care 
l-a făcut scăpat cu un 
concediu de șapte zile. 
Duminică, 3 mai a.c., Poliția 
din Arad l-a arestat pe 
mafiot, predându-l Par
chetului General. Au fost 
arestați și alți bănuiți a fi 
implicați în “afacere”. Un 
nume sonor - generalul 
Gheorghe Florică, fost 
comisar al Gărzii Financiare, 
a fost “săltat” luni, de la

e aproape trei 
săptămâni, un 

eveniment nedorit străbate 
țara, alimentează presa, 
abate atenția românilor de la 
fenomenele zilnice care le 
macină existența: contra
banda cu țigări Assos de pe 
Aeroportul Militar Otopeni. 
Se știe deja că în 16 aprilie 
a.c. un avion IL-76, 
înmatriculat în Ucraina, a 
aterizat în plină noapte la 
Otopeni, aducând de la 
Atena un transport de 3000 
de baxuri de țigări Assos, 
care au parcurs un traseu 
încărcat de mister și 
ilegalități. între infractori s-

din sar el crișan
9

repararea tencuielilor inte
rioare și refacerea picturii. 
Cel care s-a încumetat la 
această muncă migăloasă a 
fost tot un fiu al satului, 
meșterul Tănase Bârna.

în cadrul ceremoniei 
religioase s-a procedat la 
îngroparea în masa altarului 
a sfintelor moaște ale 
mucenicilor martiri. La 
finalul ceremoniei, în semn 
de apreciere a muncii 
desfășurate, vrednicul preot 
lancu Coroi a fost ridicat la 
rangul de iconom stavrofor, 
înmânându-i-se de către 
Prea Sfinția Sa Timotei 
însemnele acestei trepte 
ierarhice bisericești.

La ceremonia desfă
șurată în satul Crișan au 
participat și mulți fii ai 
satului, care trăiesc în alte 
părți ale țării, între ei 
amintim numele cunos
cutului geolog Viorel Brana, 
donatorul ușilor împărățești 
ale altarului. Ceremoniile 
religioase desfășurate 
duminică la Crișan au 
constituit un moment de 
înălțare spirituală și sufle
tească în viața locuitorilor 
acestei localități istorice din 
Zarand.

loachim LAZĂR, 
Muzeul Civilizației Dacice 

și Romane Deva

Duminică, în satul Crișan 
a avut loc un eveniment spiri
tual deosebit - târnosirea 
bisericii din localitate având 
hramul “Adormirea Maicii 
Domnului”. La ceremonia 
religioasă, la care au 
participat un mare număr de 
credincioși, a luat parte Prea 
Sfinția Sa dr. Timotei Seviciu, 
episcopul Aradului și 
Hunedoarei, loan Jorza, 
protopopul Bradului, și un 
sobor de preoți, în frunte cu 
parohul local lancu Coroi.

Biserica din satul Crișan a 
fost construită, după ce 
vechea bisericuță de lemn a 
fost arsă în timpul revoluției 
de la 1848 de către trupele 
maghiare. Pictura interioară a 
fost realizată de către un 
pictor rămas anonim, în jurul 
anului 1868, conform unei 
însemnări de pe crucea 
tâmplei altarului. în anul 1924 
a fost efectuată o reparație 
generală a bisericii. Timpul a 
măcinat atât tencuielile 
exterioare cât și pe cele 
interioare, pictura s-a 
deteriorat și înnegrit de fum.

Prin grija vrednicului paroh 
lancu Coroi, numărând peste 
32 de ani în parohia Crișan, 
s-au făcut reparația generală 
a bisericii, acoperirea turnului 
cu tablă, în anul 1987. Peste 
alți 10 ani s-a trecut la 

scara avionului care-l 
aducea de la Atena.

După bâlbâieli și 
declarații contradictorii 
date de persoane impor
tante din SPP, Poliție, 
Procuratură, chiar de către 
șeful statului, acțiunea de 
limpezire a scandalului se 
așază pe coordonate 
normale. Procurorii de la 
Parchetul General audiază 
non-stop, întocmesc 
dosare. Politicienii acuză 
puterea, cer demisia unor 
miniștri, aruncă fumigene 
spre Cotroceni, până unde 
se pare că se întinde 
caracatița corupției, prin 
consilieri prezidențiali și 
încă mai mult. De aici s-au 
făcut dezvăluiri surprin
zătoare, potrivit cărora 
colonelul Gheorghe 
Truțulescu ceruse apro
bare colegilor săi de la

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)
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12.05 Ultimele știri (s/r) 13.00 
Avocatul poporului (r) 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 Opera Mundi (r)
15.30 Memoria exilului românesc (r) 
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.35 Katts și câinele (s, ep. 16) 
18.00 Arhive românești - 
Independența României (II) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 212) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție specială
21.15 Baywatch (s, ep. 147) 22.15 
Fețele schimbării (talkshow) 23.15 
Jurnalul de noapte 23.30 Scena 0.00 
Canary Wharf (s, ep. 140)

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) 13.00 
Parohia de astăzi 14.10 Peria Neagră (s/r) 
15.00 Em. pentru persoane cu handicap
15.30 Ecdesiast '9816.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Katts și câinele (s, ep. 18) 18.00 în flagrant 
(do) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 213) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială 21.15 Goana după 
oipiomă (dramă SUA 1973) 23.15 Jurnalul 
de noapte 23.30 Universul cunoașterii (do) 
0.20 Canary Wharf (s, ep. 141)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor 
Moon (d.a/r) 9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoai a 12.05 Ultimele 
știri (s/r) 13.00 Pentru dvs., doamnă! 
(r) 14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 
Tradiții 16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.10 Sailor Moon (d.a)
17.35 Katts și câinele (s, ep. 18) 18.00 
Medicina pentru toți 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 214) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo 
21.20 Fotbal: Finala Cupei Cupelor: 
Chelsea Londra-VfB Stuttgart (d)
23.35 Jurnalul de noapte 23.50 Efecte 
secundare (s, ep. 20) 

n
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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 (s/r) 
13.00 Sensul tranziției (r) 14.10 Perla 
Neagră (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 
Katts și câinele (s, ep. 19) 18.00 Timpul 
Europei (mag. politic) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 215) 20.00 Jurnal, meteo, sport, ed. 
specială 21.15 Dr. Quinn (s, ep. 25) 22.15 
La volan. 153.014 km 22.30 Cu ochii’n 4 
(anchetă) 23.15 Jurnalul de noapte 0.05 
Canary Wharf (s, ep. 142)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor 
Moon (d.a/r) 9.00 TVR Timișoara 12.05 
Ultimele știri (s/r) 13.00 Conviețuiri
13.30 Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! (r) 14.10 Peria Neagră (s/r) 15.00 
De la lume adunate... 15.30 Emisiune în 
limba germană 17.10 Mapamond 17.35 
Katts și câinele (s, ep. 20) 18.00 Ora 
Warner: Animaniacs (d.a); Casa plină 
(s, ep. 10) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
216) 20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 20.35 Lunga călătorie cu 
trenul (dramă România 1997) 23.00 La 
volan. 153.014 km 23.15 Jurnalul de 
noapte 23.30 Un secol de cinema: 
,,Dracula" (do)

7.00 Bună dimineața, de la... lași! 9.05 
Tip-Top, Mini-Top! 9.50 Desene animate
10.15 Viața ca în viață (s, ep. 27) 11.00 
Călătoria (f. Japonia) T2.30 Ecranul 
13.00 Documentar istoric 13.50 Camera 
ascunsă - Farse cu vedete 14.30 
Video-magazin 17.10 Justiție militară (s, 
ep. 11) 18.00 Povestirile lui Donald 
Rățoiul (d.a) 18.25 Hollyoaks (s, ep. 72)
18.50 Teleenciclopedia 19.40 Săp
tămâna sportivă 19.55 Doar o vorbă 
,,săț-i” mai spun! 20.00 Jurnal, meteo
20.35 Raliul automobilistic ATLAS 1998 
20.40 Vizitatorul (s, ep. 11) 21.30 Cum 
vă place.......Comedia erorilor" 22.30
Filmele secolului - Colecția Warner: 
Balul vampirilor 0.10 Arena As

7.00 Bună dimineața... de la Cluj- 
Napocâ! 8.30 Lumină din lumină 9.05 
Colț Alb (d.a) 9.30 Fetița cu pistrui (s, 
ep. 19) 10.00 Ala-Bala, Portocala! 10.45 
Biserica satului 11.00 Viața satului 
13.00 Serial de călătorii: Documentar 
National Geographic 14.30 Turnul Babei
17.10 Star trek - Deep Space 9 (serial 
SF, ep. 57) 18.00 Aladdin (d.a) 18.25 
Hollyoaks (s, ep. 73) 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 Filajul 
(f, SUA, 1987) 23.00 D-na King, agent 
secret (s, ep. 18) 23.50 Pop Show 
nocturn 

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Ecranul (r) 13.30 Club 2020 (r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi străine. 
Engleza 15.35 Regina celor 1000 de 
ani (d.a) 16.00 Veronica și chipul 
iubirii (s, ep. 33) 16.50 Peria Neagră 
(s, ep. 115) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Filmele 
săptămânii 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs) 19.40 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (mag. medical) 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 50) 22.00 Unul 
de-ai noștri (f. p. SUA 1995) 23.30 
Ecoturism (do) 0.00 Ghici cine vine la 
mine?

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Sirenele (s, ultimul ep.) 11.00 
Power 98 (f/r) 12.40
Controverse istorice 13.10 Vise 
și oglinzi (s, ep. 41) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Alondra (s, ep. 46) 
15.20 Viață sălbatică (do) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 18.00 
Esmeralda (s, ep. 40) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
20.00 Caracatița (s, seria a VIII- 
a) 21.00 Omul cu o mie de fețe 
(s) 22.00 Știri 22.15 Milionarii de 
la miezul nopții

6.30 TVM. Telematinal 8.55 Baywatch 
(s/r) 10.05 Scena politică (r) 10.30 
Vizitatorul (s/r) 11.30 Lumea sălbatică 
a animalelor (do/r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Scena (r) 13.30 
Arhive românești (r) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.00 Pământul făgăduinței
15.10 Limbi străine. Franceză 15.35 
Regina celor 1000 de ani (d.a) 16.00 
Veronica și chipul iubirii (s) 16.50 Peria 
Neagră (s, ep. 116) 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 23.40 Pelerinaje

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 10.10 Teleenciclopedia (r)
10.50 Ferestre spre lume: Animalele 
și...oamenii lor (do) 11.30 Comorile lumii 
(r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 13.30 
Mapamond (r) 14.00 Em. în limba 
maghiară 15.10 Limbi străine. Germana
15.35 Regina celor 1000 de ani (d.a) 
16.00 Veronica și chipul iubirii (s) 16.50 
Peria Neagră (s, ep. 117) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei-Rup!, 
Hei-Rap! (cs) 19.40 Dreptul la adevăr
20.10 Ultimele știri (s, ep. 52) 21.00 
Avocatul poporului 22.00 Visul unei nopți 
de iarnă (f. România '45) 23.10 Opera 
Mundi. La mulți ani, Ludovic Spiess!

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Universul cunoașterii 
(r) 9.55 Medicina pentru toți (r) 10.25 
Fețele schimbării (r) 11.30 Lumea 
sălbatică a animalelor (do/r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Impact (r)
13.15 Doar o vorbă... (r) 13.30 Dreptul la 
adevăr (r) 14.00 Em. în limba germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă 15.35 
Regina celor 1000 de ani (d.a) 16.00 
Verohica și chipul iubirii (s) 16.50 Tri
buna pratidelor parlamentare 17.00 
Ceaiul de la ora 5 (div.) 20.10 Ultimele 
știri (s, ep. 53) 21.00 în fața dvs.! 22.00 
Domnișoara Striptease (co. Franța’57)i

6.30 TVM. Telematinal 8.00 D.a. (r)
8.30 Canary Wharf (s/r) 8.55 Dr. Quinn 
(s/r) 9.40 Videocaseta muzicală 9.55 
In flagrant (r) 10.25 Cultura în lume (r)
10.55 Ecoturism (r) 11.30 Comorile 
lumii (r) 12.00 Sunset Beach (s/r)
12.45 Timpul Europei (r) 13.30 Tezaur 
folcloric (r) 14.30 TVR Cluj 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. 118) 17.40 
Tribuna partidelor parlamentare 18.00 
Pentru dvs., doamnă! 21.00 Jazz Alive 
21.80 Time out (em. sportivă) 23.10 
Perla Coroanei (s, ep. 9)

8.00 Regina celor 1000 de ani (d.a/ 
r) 8.30 Lumea sălbatică a animalelor 
(do) 8.55 Comorile lumii 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Pas cu pas 10.35 
Documente culturale 11.30 TVR 
Cluj-Napoca 13.30 Actualitatea 
culturală 14.00 Patru surori (s, ep. 
5) 14.50 Miniaturi instrumentale
15.10 Tradiții 15.30 Regina celor 
1000 de ani (d.a.) 15.55 Hochei: 
Finala Campionatului Mondial 18.15 
Planeta cinema 19.05 Serata 
muzicală TV 21.30 Ateneu 22.30 
Stop-cadru 22.40 în plină acțiune (s, 
ep. 28) 23.30 Conviețuiri 24.00 
Invitație la operetă

8.00 Regina celor 1000 de ani (d.a/ 
r) 8.30 Documentar: Lumea 
sălbatică a animalelor 8.55 Comorile 
lumii (Germania) 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Ferestre deschise
10.35 Cinematograful vremii 
noastre: Cannes, o lume dezlănțuită 
11.20 TVR lași 13.30 O altă putere 
14.00 Patru surori (s, ep. 6) 14.50 
Vitrina personajelor de operă 15.30 
Regina celor 1000 de ani (d.a) 15.55 
Hochei: Finala Campionatului 
Mondial 18.15 Alo, tu alegi! 19.00 în 
plină acțiune (s, ep. 29) 19.45 
Clepsidra cu imagini 20.00 Ultimul 
tren 21.00 Fotbalmania 24.00 
Videocaseta muzicală

7.00 Știri/Revista presei 7.05 
Eshe Park (f/r) 8.50 Club Hawaii 
(s, ep. 84) 9.25 Ultimele 5 minute 
(s, ep. 19) 11.00 Onyx Chart 
Show 12.00 Mileniul III: Spaime, 
soluții, speranțe 13.00 
Documentar 13.30 Emisiune 
magazin. Zebra 16.30 Emisiune 
pentru tineret 17.30 Viața de la 
zero (s, ep. 19) 18.00 Esmeralda 
(s, ep. 45) 19.00 Observator/ 
Sinteză știri 20.00 Zborul 90: 
dezastru pe Potomac (f, dramă, 
SUA) 22.00 Știri 22.10 A treia 
planetă de la soare (s, ep. 34) 
22.30 Schimbul de noapte 0.00 
Film artistic

7.00 Știri 7.05 Mileniul III 8.10 Viața 
de la zero (s/r) 8.35 Spirit și 
credință 9.10 Connan (d.a., ep. 30) 
9.40 O echipă fantastică (d.a., ep. 
21) 10.10 Animal show (f, ep. 49) 
10.35 Mighty Max (d.a., ep. 11) 
11.00 Controverse istorice 11.30 
Orașele lumii - Saigon (do., ep. 9)
12.10 Onyx - voci de legendă
13.10 Tarzan - stăpânul junglei 
(s) 14.00 Duminica în familie 
18.00 Esmeralda (s, ep. 46) 19.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 
Knut Hamsun: Viața unui rătăcitor 
(f biografic, Norvegia, 1996) 
22.00 Sparks (s, ep. 35) 22.30 Film 
artistic

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Am 
întâlnit și români fericiți (r) 9.20 Urmărire 
generală (r) 10.00 Punctul pe I (talkshow/r) 
11.00 Tăntălăul și Gogomanul (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Procesul etapei (r)
14.45 Lumea filmului (r) 15.15 Maria (s)
16.15 Nano (s, ep. 30) 17.00 Știrile PRO TV
17.15 Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Povești 
extraordinare (s) 18.25 Știrile PRO TV
18.30 Chestiunea zilei 18.35 Riști și câștigi 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Academia 
de politie I (co. SUA '84) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 85) 22.45 Știrile 
PRO TV 23.15 Audiența națională 
(talkshow) 0.30 Dosarele X (s)

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Caracatița (s/r) 11.10 Omul cu o 
mie de fețe (s/r) 12.10
Documentar 12.40 Controverse 
istorice 13.10 Vise și oglinzi (s, ep.
42) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Alondra (s, ep. 47) 15.20 Viață 
sălbatică (do) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 18.00 Esmeralda (s, 
ep. 41) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 20.00 Twin Peaks 
(s. SUA 1990-1991, ep. 1) 22.00 
Știri 22.10 Milionarii de la miezul 
nopții Talkshow de Marius Tucă

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Documentar 11.00 Twin Peaks 
(s/r) 12.40 Controverse istorice 
(do) 13.10 Vise și oglinzi (s, ep.
43) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Alondra (s, ep. 48) 15.20 Viață 
sălbatică (do) 16.00 Onyx - 
culorile muzicii 17.00 Onyx Music 
- Muzica de vis 18.00 Esmeralda 
(s, ep. 42) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 20.00 Marco 
Polo (f. biogr. Israel 1996) 22.00 
Știri 22.15 Milionarii de la miezul 
nopții 0.40 Alondra (s)

7.00 Dimineața devreme 11.00 
Marco Polo (f/r) 12.45
Controverse istorice (do) 13.10 
Vise și oglinzi (s, ep. 44) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra (s, 
ep.49) 15.20 Viață sălbatică (do) 
16.00 Onyx - culorile muzicii 
17.00 Onyx Oldies 18.00 
Esmeralda (s, ep. 43) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
20.00 Twin Peaks (s, ep. 2) 
21.00 Cronici paranormale (s, 
seria a ll-a, ep. 1) 22.00 Știri 
22.10 Milionarii de la miezul 
nopții

7.00 Dimineața devreme! 10.10 
Twin Peaks (s/r) 11.10 Cronici 
paranormale (s/r) 12.10 Viață 
sălbatică (do) 12.40 Controverse 
istorice 13.10 Vise și oglinzi (s) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 Alondra 
(s, ep. 50) 15.20 Model Academy 
(s, ep. 98) 16.00 Clubul 'Hai 
România' 17.00 Onyx Music - 
pentru îndrăgostiți 18.00 
Esmeralda (s, ep. 44) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
21.00 Puterea banilor (s, ep. 22) 
22.00 Știri 22.15 Milionarii de la 
miezul nopții Talkshow de Marius 
Tucă

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.25 Seinfeîd (s/r) 10.50 In
sula misterioasă (s, ep. 1) 11.20 Amintiri 
despre mine (f/r) 13.00 Știrile PRO TV 
13.05 Audiența națională (r) 14.30 Walker, 
polițist texan (s) 15.15 Maria (s) 16.10 Nano 
(s, ep. 31)17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr 
și neliniștit (s) 18.00 Povești extraordinare 
(s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea 
zilei 18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Chicago Hope (s, ep. 13)
21.15 Avocatii (s, ep. 8) 22.05 Știrile PROTV
22.15 Seinfeîd (s, ep. 86) 22.45 Știrile PRO 
TV 23.15 Profesiunea mea, cultura 0.45 
Dosarele X (s)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit 10.00 Povești extraordinare (s/r)
10.30 Seinfeld (s/r) 11.00 Insula 
misterioasă (s, ep. 2) 11.30 Chicago Hope 
(s/r) 12.15 Avocații (s/r) 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. 32) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Tânăr și neliniștit (s)18.00 
Povești extraordinare (s) 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Chestiunea zilei 18.35 Riști și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Fetele din Vestul Sălbatic II (w. SUA ’95) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 
87) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 Pro și con
tra cu Octavian Paler 0.30 Dosarele X (s)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Insula misterioasă (s) 
11.25 Fetele din Vestul sălbatic II (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. 33) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr 
și neliniștit (s) 18.00 Povești extraordinare 
(s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea 
zilei 18.35 Riști și câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Melrose Place (s, ep. 75)
21.15 Nikita (s, ep. 10) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 88) 22.45 Știrile 
PRO TV 23.00 întâlnire cu presa 
(talkshow) 0.00 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 0.15 Dosarele X (s)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Povești extraordinare 
(s/r) 10.30 Seinfeld (s/r) 11.00 Insula 
misterioasă (s) 11.30 Beverly Hills (s/r)
12.15 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. 34) 17.00 Știrile PRO IV
17.15 Am întâlnit și români fericiți 17.35 
Urmărire generală 18.00 Povești 
extraordinare (s) 18.25 Știrile PRO TV
18.30 Chestiunea zilei 18.35 Riști și câștigi! 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Dosarele X 
(s, ep. 113) 21.15 Nightmare on Elm Street 
7 (f. gr. SUA 1994) 23.15 Știrile PRO TV
23.50 Poltergeist - Moștenirea (s)

7.30 PRO TV Junior: Desene animate: 
Battletech (ep. 9); Povestea magică 9.30 
Superboy (s, ep. 40) 10.00 La mare 
adâncime (f. aventuri) 11.30 Secretele 
bucătăriei 12.00 Punctul pe I (talkshow)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 News Radio (s, 
ep. 17) 13.30 Vărul din străinătate (s, ep. 
84) 14.00 Generația PRO 15.40 Gillette - 
Cupa Mondială 16.10 Hercule (s, ep. 63) 
17.00 Xena, prințesa războinică (s, ep. 62)
17.50 PRO Fashion 18.20 Adevărul gol 
goluț (s, ep. 8) 18.50 Te uiți și câștigi! 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Presupus nevinovat 
(f, SUA 1990) 22.10 Știrile PRO TV 22.15 
Millennium (s, ep. 34) 23.00 Știrile PRO TV
23.30 NYPD BLUE - viată de polițist (ep. 
33) 0.15 Nunzio (dramă, SUA, 1978)

7.00 Desene animate 8.00 G.I.Joe (d.a., 
ultimul episod) 8.30 Connan aventurierul 
(d.a., ep. 27) 9.00 Lassie (f, p. I) 9.30 Super 
Abracadabra 11.00 Se întâmplă în Waikiki 
(s, ep. 18) 12.00 Profeții despre trecut 
(talkshow) 12.55 Știrile PRO TV 13.05 Să 
mori de râs (s, ep. 15) 13.30 Vărul din 
străinătate (s, ep. 85) 14.00 Fără baterii (f 
SF/comic, SUA, 1987) 16.00 Chestiunea 
zilei cu Florin Călinescu - retrospectiva 
săptămânii 16.40 Lumea filmului 17.10 Al 
șaptelea cer (s, ep. 24) 18.00 Beverly Hills 
(s, ep. 122) 19.00 Prețul corect 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Urmărire perpetuă 
(dramă, SUA, 1988) 21.55 Știrile PRO TV 
22.00 Cybill (s, ep. 13) 22.30 Știrile PRO TV 
23.00 Procesul etapei

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (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 Bullwinckle (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. 101) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s, ep. 101) 20.15 
Misterele din New Orleans (s, ep. 20)
21.15 Și mâine e ozi (f.a. SUA 1986, p. 
II) 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 (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) 15.30 Rocky și Bullwinckle (d.a) 
16.05 Pretutindeni cu tine (s) 16.30 
Prietenul nostru Jake (s) 17.05 
Telenovelă 18.00 Celebri și bogați (s, 
ep. 102) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s, ep. 102) 20.15 Gardă de corp 
(s, ep. 6) 21.15 Vânătoarea de oameni 
(f.a. SUA ’86) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe (talkshow)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 11.00
Telenovelă (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 
Bullwinckle (d.a) 16.05 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.30 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.05 Telenovelă (s) 18.00 Celebri 
și bogați (s, ep. 103) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s, ep. 103) 20.15 Un 
alt început (s, ep. 20) 21.15 Pași spre 
trecut (f. SUA 1983) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow) 

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 11.00 Telenovelă (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 Bullwinckle (d.a) 16.00 
Știri 16.05 Pretutindeni cu tine (s)
16.30 Prietenul nostru Jake (s) 17.05 
Telenovelă (s) 18.00 Celebri și bogați 
(s, ep. 104) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s, ep. 104) 20.15 Contralovitura 
(s, ep. 6) 21.15 Martor din umbră (f.a. 
SUA 1988) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 11.00 Telenovelă (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) 15.00 Xuxa (show 
pentru copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.05 Pretutindeni cu 
tine (s) 16.30 Prietenul nostru Jake (s) 
17.05 Telenovelă (s) 18.00 Celebri și 
bogați (s, ep. 105) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s, ep. 105) 20.15 
Atingerea îngerilor (s, ep. 21) 21.15 
Puzzle (dramă SUA 1985) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe (talkshow) 

7.00 Lumea lui Eric (s, ep. 51) 7.30 
Bailey Kipper (s) 8.00 Justițiarii (d.a, ep. 
22) 8.30 Țara de dincolo de nori (d.a) 
9.00 Apărătorii galaxiei (d.a) 9.30 
Inspectorul Gadget (d.a, ep. 20) 10.00 
Aventurile lui Rocko 10.30 Daria (d.a) 
11.00 Zona M - emisiune muzicală
11.30 Pământul: Bătălia finală (s, ep. 6)
12.30 Eurofotbal 13.30 Drumul spre 
Franța - C.M. de fotbal 14.00 în 
căutarea dreptății (s, ep. 6) 15.00 
Campionul (f, dramă, SUA) 17.00 Arse
nal Londra - Newcastle - Finala Cupei 
Angliei 18.50 Știri 19.45 Păianjenul 
Roșu (f, acțiune, 1988) 21.30 Incursiuni 
în imprevizibil 22.00 Din istoria mafiei 
americane (s, ep. 5) 23.00 Știri

8.00 A doua familie. Documentar National 
Geographic (ep. 22) 8.30 Căutătorii de aur 
(s) 9.00 Echipa de fotbal (d.a., ep. 20)
9.30 Nemuritorul (d.a) 10.00 Aventurile lui 
Rocko (d.a) 10.30 Un cuplu irezistibil (d.a) 
12.00 Duminică la prânz 13.30 Drumul 
spre Franța - C.M. de fotbal 14.00 Lumea 
lui Dave (s, ep. 18) 14.30 Vedetele 
dragostei (do) 15.00 Față în față la Holly
wood (s, ep. 20) 15.30 Secretele 
bărbaților irezistibili (do) 16.00 
Videofashion 16.30 Din culisele modei 
17.00 Un alt început (s/r) 18.00 Atingerea 
îngerilor (s/r) 19.00 Știri 19.45 Iubire în stil 
american (f, comedie, SUA) 21.30 
Călătorii în lumi paralele (s, ep. 22) 22.30 
Nimeni nu e perfect (s, ep. 22) 23.00 Știri



8 MAI 1998 Cuvântul liber

ACASĂ

LUNI 11 mai
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Cobra (f/r) 
15.00 Marile bătălii... (r) 16.00 
Fotbal Hat-trick 17.00 Antonella (s, 
ep. 141) 17.45 Concursul de 
Acasă 18.00 Antonella (s, ep. 142) 
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 per
sonal (s)22.45 Intr-o seară, un tren 
(f. fant. Franța 1967)

MARȚI 12 mal
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 într-o seară, 
un tren (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s, ep. 
143) 17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Antonella (s, ep. 144) 18.45 
Marielena (s) 19.30 Noile aventuri 
ale Omului Păianjen (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 Ver
dict: crimă! (s) 21.45 Nimic per
sonal (s) 22.45 Aripioară sau picior 
(co.Franța 1967)

MIERCURI 13 mai
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Aripioară și 
picior (s/r) 16.00 Secrete de 
familie (s/r) 17.00 Antonella (s, ep. 
145) 17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Antonella (s, ep. 146) 18.45 
Marielena (s) 19.30 Noile aventuri 
ale Omului Păianjen (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 Ver
dict: crimă! (s) 21.45 Nimic per
sonal (s) 22.45 Verișoara mea, 
Rachel (f.Anglia 1952)

JOI 14 mai
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Verișoara 
mea, Rachel (f/r) 16.00 Secrete 
de familie (s/r) 17.00 Antonella (s, 
ep. 147) 17.45 Concursul de 
Acasă 18.00 Antonella (s) 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 Elmer Gan
try (dramă SUA 1 960) 1.45 Se
crete de familie (s)

VINERI 15 mai
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Elmer Gan
try (s/r) 16.00 Secrete de familie 
(s/r) 17.00 Antonella (s, ep. 149)
17.45 Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (s, ep. 150) 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 Patima 
(dramă România 1976) 1.45 Se
crete de familie (s)

SÂMBĂTĂ 16 mai
7.30 Nimic personal (s/ 

r)11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Patima (f/r) 
15.15 Omul mării (s, ep. 35 și 36) 
17.00 Antonella (s, ep. 151)17.45 
Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (s, ep. 152) 18.45 
Marielena (s, ep. 115) 19.30 Noile 
aventuri ale Omului Păianjen (d.a. 
ep. 49) 20.00 Cleopatra (f, SUA, 
1963) 22.30 Napoleon și Josefina 
(f, SUA 1987)

DUMINICĂ 17 mai
9.00 Sport la minut - știri spor

tive 9.30 Oxigen 9.45 Sport extrem 
10.00 Motor sport magazin 10.30 
NBA Action 11.00 Baschet NBA
13.45 Cupa Mondială 14.00 Istoria 
fotbalului 14.45 Cupa Mondială 
15.00 FIFA Magazin 15.30 Gillette 
World Cup Special 16.00 Golazo - 
Top Gol Europa 16.30 Re
trospectiva sportivă a săptămânii
16.45 Cupa Mondială 17.00 Fotbal 
18.55 Faza zilei 19.20 Sport la 
minut - știri sportive 19.30 Noile 
aventuri ale Omului Păianjen (s, ep. 
50) 20.00 Arhiva Neagră (f, ep. 14)
20.45 Incoruptibilii (s, ep. 114) 
21.30 Marile bătălii ale celui de-al II- 
lea război mondial (s, ep.'13) 22.30 
Napoleon și Josefina (f, partea a III- 
a) 0.00 Zona Crepusculară (f, SUA, 
1983)

/

RAPIDUL A CÂȘTIGAT 
CUPA ROMÂNIEI

Miercuri, pe stadionul "Lia Manoliu" din București, s-a 
disputat cea de-a 6O-a ediție a Cupei României la fotbal dintre 
Rapid București și Universitatea Craiova, in fața unui numeros 
public spectator - aproape 60. OOO de spectatori. Meciul nu a fost 
de un nivel tehnic - spectacular deosebit, Rapidul, deși s-a aflat 
mereu in preajma careului advers, n-a izbutit să creeze faze 
deosebite la poarta lui Tibi Lung, care in prima repriză a parat 
un gol ca și făcut la un șut al lui Șumudică. Golul victoriei a fost 
înscris in min. 66 de către Marinescu la o lovitură de la 11 m 
acordată de arbitrulM. Lică, la căderea lui Cătălin Popa în careu.

Victorie meritată a Rapidului, într-un meci in care craiovenii 
au fost de nerecunoscut îndeosebi în atac unde Ganea și Luță au 
fost ca și absenți. Rapid va evolua în Cupa Cupelor, iar Oțelul 
Galați în Cupa UEFA.

in etapa intermediară de 

________ miercuri_________  

( Lli. ELil LLLu LE. )
Rezultatele etapei a 30-a: U.M Timișoara - ASA TG. 

Mureș 1-0; ARO C-lung - Olimpia S.M. 1-0; Electroputere - 
UTA 5-0; Vega Deva - CFR Cluj 2-0; FC Baia Mare - Gloria 
Reșița 6-1; FC Inter Sibiu - Gaz Metan Mediaș 4-0; Unirea 
Dej - Corvinul 4-2; Minerul Motru - Poli Timișoara 2-0; Dacia 
Pitești - Apullum Unirea A.l. 3-0.

în clasament pe primele 3 locuri sunt: 1.'Olimpia S.M. - 
59 de puncte; 2. ASA Tg. Mureș - 53 p; 3. FC Baia Mare - 
52p. Vega Deva a urcat pe locul 14 (38 de puncte), 15. CFR 
Cluj -35 p; 16 Poli Timișoara -35p.; 17 -18. Gloria Reșița și 
U.M.Timișoara.

3-0; Petrolul Țicleni - Petrolul Videle 2-0; Minerul Mătăsari - 
Minerul Uricani 2-0; Severnav Tr.S. - Mine-Ral Rovinari 2-0.

( LlL ULU LZ-Lix LL )
Minerul Certej - CFR Caransebeș 2-1; Petrolul Stoina - 

Drobeta Tr. S 1-0; Termo Tr. S. - Un. Drăgășani 3-1; Minerul 
Lupeni - Parângul Lonea 1-2;: Aluminiu Slatina - Arsenal Sadu

» DIVIZIA 82
SCORUL NU REFLECTĂ

SUPERIORITATEA DEVENILOR 
Vega Deva - CFR Cluj 2-0

După victoria în deplasare a devenilor la Reșița, au renăscut 
speranțele salvării de la retrogradare în rândurile suporterilor care 
au umplut și miercuri tribuna stadionului pentru a urmări atractiva 
partidă dintre Vega - CFR Cluj. Și nu au avut ce regreta. Favoriții 
lor - devenii - dornici și de revanșă (în tur au pierdut cu 7-1 la Cluj), 
au atacat susținut din start poarta lui Cârlan. Și cu toate că oaspeții 
sunt aceia care au prima ocazie de gol în min 16 când Iepure 
șutează periculos sub transversală, dar Cibotaru scoate, gazdele 
deschid scorul în min 18 după o fază spectacol: Tănasă - remarcabil 
pe întreaga durată a meciului - recuperează o minge și cu balonul 
la picior inițiază un nou atac și deschide excelent pe Naniu, 
"săgeata” tot mai ascuțită a devenilor și el dă măsura valorii ce l-a 
consacrat: îl “întoarce" de 2 ori printr-un dribling pe Mihu, își creează 
o excelentă poziție de șut și trimite puternic balonul sub bara porții 
lui Cârlan 1-0. Gol frumos, îndelung aplaudat. Deși oaspeții încearcă 
să iasă din chingi, gazdele acoperă bine întregul teren, își țin mereu 
adversarii în partea lor de teren, însă nu reușesc să finalizeze 
câteva dintre atacurile lor ce s-au stins în preajma careului de 16 
metri.

La reluare, devenii devin mai incisivi și rezultatul se schimbă, 
în minutul 51 Vega beneficiază de o lovitură liberă, lateral pe partea 
dreaptă în direcția de atac a lor. O execută cu cunoscuta măiestrie 
Fartușnic (neobosit în apărare și în atac), jos în colțul din stânga al 
porții, Cârlan rămânând nemișcat, ca o statuie: 2-0, spectatorii în 
picioare, aplaudând ca la un spectacol de calitate. De la acest gol, 
devenii zburdă pe teren, creează o sumedenie de ocazii în careu, 
una mai periculoasă decât alta. Din păcate se ratează mult, cu 
seninătate. Apărarea oaspeților a gafat de două ori în min 54 și 57 
Szemely și Danciu trec pe lângă goluri ca și făcute și apoi “lanțul” 
ocaziilor ratate se întinde până în minutul 90, Vega ratând revanșa 
(ca scor) ce și-o putea lua în fața ceferiștilor.

însă, să dăm Cezarului ce este al lui și să spunem că publicul 
spectator a apreciat jocul favoriților, dorința lor de a încheia cu 
victorie, așteptând o comportare bună și sâmbătă la Alba lulia, 
unde, poate, Szemely și Popa pot prinde o zi mai bună.

Vega: Cibotaru, Fartușnic, Tănasă, Voinea (77 Bădoi), Berindei, 
Gigi Ștefan (70 Andrei), Popa, Luca, Danciu (58 Vuia), Szemely, 
Naniu.

Sabin CERBU _______________________________________________________)

CONNGX GSM SG ÎNTOARCE 
CU O OFGRTÂ AMGȚITOARG!

CONGCTARG GRATUITĂ! 
DOAR 149 USD* pentru 

modelul GRICSSON 628!
între 4 și 30 mai, CONNEX GSM vă oferă conectare gratuită! 
...Și 22% reducere pentru telefonul Ericsson 628!
In loc de 191 USD, Ericsson 628 - un model din generația 
decembrie 1997 - va costa acum doar 149 USD*!
Oferta este valabilă pentru contractele încheiate pe 1 an de zile.
Oferta este valabilă la magazinele și distribuitorii CONNEX GSM, în limita stocului 
disponibil. Activarea serviciului se face în conformitate cu condițiile contractuale 
obișnuite.
* Fără TVA inclus. Noul pre( este valabil numai cu activare la CONNEX GSM.

Nu v-ați conectat încă?

CONNEX
GSRÎT

CONNEX GSM este marcă înregistrata a MobiFon

Adresați-vft celui mai apropiat dealer CONNEX GSM!

DEVA
ANA ELECTRONIC - Marchian Deva: Bd. Decebal, bl. R, parter, tel.: 054-211 261,054-211 261 • AB SYSTEMS Deva: Str. Santuhalm nr. 31A, tel.: 054-233 082, 054-233 527 • ADISAN 
TELECOM - Top Interserv 2000 Deva: Str. Mihai Viteaza, Bl. 9, parter, tel.: 054-218 901, 054-233 300 • GLOBAL NET - Top Tech Deva: Str. Andrei Mureșanu nr.l, tel.: 054-213 871, 054- 
213 871 • GLOBAL NET - Deva, Sat Deva: Bd. Decebal, bl. R, parter, tel.: 054-214 439, 054-214 453 • GLOBAL PARTNERS NETWORK - Ascopier Deva: Str. 1 Decembrie nr. 14, tel.: 
054-233 606, 054-233 606 • MOBILCOM - Mobillon Telecom Deva: Str. Zarandului, bl. 43, parter, CP 2700, tel.: 054-235 678, 054-234 567 • QUASAR Deva: Bd. Decebal, bl. R, parter, 
tel.: 054-222 999, 054-222 999 • ROMSERVICE Deva: Bd. Decebal, bl. Al, parter, tel.: 054-231 084, 054-231 084 • SIV TEL - Firuta & Co Deva: Str. Mareșal Averescu, bl. 22, parter, tel.: 
054-218 655, 054-219 550 • UNIAXIS Deva: Bd. Decebal, bl. I, Magazin Apicola, tel.: 092-277 902, 054-222 058.
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"JF CHELTUIE PREA MULT 
PENEMUNCÂÎN 
DETRIMENTUL RELANSĂRII 

ECONOMICE"

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

Efoirtiiflirt pertm un aspect cMDazatt

REP.: D-le Stancu, sunteți 
unui dintre întreprinzătorii hu- 
nedoreni care a găsit calea 
spre a dezvolta o afacere pro
ductivă într-un sector privat 
dominat de comercianți. Cu 
ocazia anterioarei discuții a- 
vute cu d-voastră rețineam că 
fețele de pantofi produse ia 
"ARACOM" dau viață unei încăl
țăminte de marcă pe piața ves
tică, beneficiarul d-voastră fiind 
pe atunci firma "Gabriela Saba- 
ttini". Ce-mi puteți spune privi
tor ia activitatea firmei d-voas
tră, acum, ia trei ani de ia debu
tul afacerii ?

E.S.: Privind producția din 
punctul de vedere al raportului 
cantitate-calitate aș putea spune 
că în prezent am ajuns din nou 
pe o culme generată de rearmo- 
nizarea celor doi parametri. După 

Dialog cu dl ec. Emilian Stancu, 
asociat unic la S.C. "ARACOM" S.R.L. 

Hunedoara

o primă fază când am evoluat 
sub blazonul "puțin dar bun" am 
trecut la o mărire a " ștrocului" 
pe cantitate. Extinderea de activi
tate a atras personal nou, neex
perimentat, cu care am trecut la 
fabricarea de fețe pentru încălță
minte de masă, modelele de lux 
rămânând la acea dată doar o 
provocare de neabordat. E drept 
că nivelul producției a ajuns la 
40.000 de fețe de pantofi pe lună. 
A trebuit să treacă un an și jumă
tate până la momentul în care s- 
a reușit o ridicare a pragului de 
calificare a oamenilor de manieră 
să asigurăm o calitate pe care o 
cere un beneficiar de elită. Func
ționează deja o secție în cadrul 
atelierului nostru care lucrează 
fețe de pantofi pentru firma 
"Donna Carolina", un nume de 
referință în industria de încălță
minte. Așa că în prezent sunt 
satisfăcute atât volumul producției 
cât și prestigiul atelierului în ceea 
ce privește calitatea care se 
poate obține.

REP.: Ați făcut trimiteri ta 
personalul d-voastră de mai 
multe ori. E dificil pentru între
prinzătorul român să-și conso
lideze un colectiv disciplinat și 
instruit ?

E.S.: E una din problemele 
majore care trebuie rezolvată de 
un om de afaceri care face pro
ducție. în cazul firmei mele perso
nalul este singurul reper care face 
obiectul concurenței cu ceilalți 
operatori economici hunedoreni 
din branșa producției de încălță
minte. După părerea mea mulți 
salariați din domeniul privat nu 
acordă locului de muncă impor
tanța pe care într-adevăr acesta o 
are. Am de a face cu cazuri de 
absențe nemotivate, cu fluctuații 
ale forței de muncă care au efecte

Record de burse 
sociale

Activitatea desfășurată în 
cadrul Școlii Generale Nr.11 
din Hunedoara poartă, ine
vitabil, și amprenta aspectelor 
sociale (implicit materiale) 
proprii locuitorilor din această 
zonă -respectiv Micro 5. 

negative asupra fluidității pro
ducției. Eforturile de a struni și 
organiza un colectiv de 258 de 
oameni, câți avem acuma, sunt, 
din păcate, nerâsplătite de rezul
tatele obținute. Progresul este 
anevoios și nu se manifestă prin 
salturi spectaculoase.

REP: Apropo de acest pro
gres, cum percepeți posibi
litatea producătorului român 
particular de a se dezvolta în 
contextul economic actual ?

E.S.: într-un fel sunt scutit de 
frustrările întreprinzătorului român 
deoarece, lucrând în lohn, parte
nerul italian îmi asigură uneltele, 
materia primă și piață de desfa
cere pentru producție. Acest lu
cru, natural, presupune o oarecare 
vasalitate a mea față de el. îmi e 
însă imposibil să-mi imaginez în 
actuala conjunctură un scenariu 

în care eu, mic întreprinzător, 
să-mi pot permite de unul singur 
dezvoltarea unei astfel de afaceri 
fără aportul partenerului extern. 
Aceasta deoarece sistemul finan- 
ciar-bancar actual nu numai că 
nu-mi întinde măcar un deget în 
ajutor dar mă descurajează și să 
cer acel sprijin printr-un sistem de 
maximă birocrație. Ca exemplu 
concret vă pot spune că aș fi 
interesat să-mi cumpăr dotările 
care să-mi permită finalizarea 
încălțămintei chiar aici la Hune-• ■
doara. Aș avea nevoie de o mași
nă de tras, una de tălpuit și un 
utilaj de finisat pantofii. Valoarea 
acestei investiții s-ar situa la 1,2 
miliarde de lei. Ei bine, este im
posibil să găsesc garanțiile imo
biliare pe care le cere banca pen
tru acordarea creditului peste care 
ar mai trebui să-mi formez și un 
depozit bancar reprezentând 30 la 
sută din valoarea creditului cerut 
aflat la dispoziția băncii. Deci 
pentru a vorbi de dezvoltare ar 
trebui să vorbim de credit ca prie
ten al întreprinzătorului. în altă 
ordine de idei în opinia mea în 
România se cheltuie prea mult pe 
nemuncă în detrimentul relansării 
economice. Un buget în care cca. 
12 procente sunt acordate protec
ției sociale nu face decât să apere 
un sedentarism al producției. Ce 
s-ar fi întâmplat dacă o parte 
semnificativă din acești bani s-ar fi 
constituit în fonduri menite să 
asiste financiar IMM-urile nu e 
greu de intuit. S-ar fi creat o struc
tură solidă de firme mici și mijlocii 
ce ar fi putut fi o bună alternativă 
la disponibilizările care se fac în 
sectorul economic al statului. 
Parafrazând proverbul chinezesc, 
acest buget nu învață oamenii să 
pescuiască ci le dă doar un pește 
amărât pe post de hrană.

Din acest punct de vedere, 
colaborarea diriginților, a das
călilor în general, este mai dificilă 
cu unii părinți; mai exact cu a- 
ceia al căror interes este doar 
pentru alocația și bursa socială a 
copilului - în multe cazuri sin
gurele surse de venit ale familiei 

nu și pentru problemele sale de 
la școală. O reflectare a situației 
materiale precare, întâlnită mai

Valoarea materialului săditor
procurat pentru plantările din 
acest sezon a fost de numai 20
milioane de lei, ceea ce este 
foarte puțin pentru un municipiu 
ca Hunedoara - aprecia dl ing. 
Ladislau Demeter, șef serviciu 
administrația domeniului public 
privat, gospodărie comunală, lu
crări publice din cadrul Consiliului 
local al municipiului.

Au avut loc în primăvara a- 
cestui an, cum am aflat de la dl
Demeter, câteva acțiuni gospo
dărești de amploare în cartiere și 
pe străzi. A fost plantat gard viu 
pe strada Elisabeta Mărgineanu 
și s-au completat aliniamentele 
de pe bulevardele Dacia, Traian și 
strada Avram lancu, au fost plan
tați 500 de arbori și pomi orna
mentali (mesteceni, stejari, tei,
salcâmi și paltini) în zonele din

Situată în Centrul Vechi, pe 
strada Ciocârliei, nr. 3, Farmacia 
"lulia" este una dintre cele 15 unități 
farmaceutice ale Hunedoarei, am
plasate în diferite zone. Discutând 
cu dna luliana Hamza, adminis
trator farmacist, aflăm că, ase
menea celorlalte unități de profil, și 
societatea "lulia" se confruntă cu 
greutăți în aprovizionare datorate 
blocajului financiar. "Abia acum, în 
aprilie, am primit banii pentru rețe
tele compensate din ianuarie. Spi
talul nu ne plătește pentru că, la 
rândul lui, nu primește acești bani. 

0 farmacie 
cu Tradiție _______ »__  

Pe de altă parte, furnizorii de medi
camente ne cer sumele pentru 
aprovizionările făcute, iar datoriile 
noastre către stat nu suportă nici o 
amânare".

Cu toate aceste probleme, se 
fac eforturi pentru asigurarea 
medicamentelor astfel ca nimeni 
să nu fie refuzat, ci dimpotrivă să 
fie servit prompt, recurgându-se la 
credite bancare. De altfel, far
macia este una dintre cele cu 
tradiție în oraș, având laborator de 
preparare și foarte multe sub
stanțe. "Avem clienții noștri sta
bili, dar și alții care nu găsesc în 
altă parte medicamentul căutat - 
mai spunea dna Hamza. Se lu
crează deocamdată după vechea 
listă a compensatelor, urmând ca 
în cursul acestei luni să primim 
noul tabel, așa cum ni s-a spus".

f
• Ținând seama de dificultățile 
1 survenite în multe cazuri la plata 
| ajutorului social, Consiliul local al 
I municipiului Hunedoara a adoptat, 

la ședința din 30 aprilie a.c., o 
| hotărâre menită să reglementeze 
■ această problemă. Este vorba I despre Hotărârea nr.25/1998 "pri- 
| vind stabilirea criteriilor de prioritate 
_ pentru plata ajutorului social în 
I funcție de fondurile disponibile".
I lată care sunt aceste criterii, 
■ prevăzute de art.1 al amintitei 
| hotărâri:
. a) persoane bolnave înca

ales la familiile dezorganizate, 
este și numărul mare de burse 
sociale acordate elevilor. "Nicio
dată n-am avut atâtea burse so
ciale - 99, ca în acest an școlar”, 
ne spunea dl Gheorghe Conta, 
director adjunct al școlii.

Asta, e-adevărat, în condițiile 
în care la unitatea școlară men
ționată este gimnaziul cu cel mai 
mare număr de elevi din muni

bulevardele Dacia și Traian, ca și 
120 de trandafiri în Parcul Tine
retului și în zonele destinate florilor 
de la intersecția bulevardului Rusca 
cu strada Avram lancu și din preaj
ma blocului 14 din bulevardul Liber
tății. Din păcate, a doua zi au dis
părut 70 de trandafiri, iar o parte 
dintre arborii plantați au fost rupți, 
ceea ce reclamă o conlucrare mai 
eficientă cu gardienii publici pentru 
depistarea rău-voitorilor și a celor 
care fură trandafiri din parcuri spre 
a-i comercializa.

Reținem că în oraș a avut loc 
recent, timp de șase zile, o acțiune 
de distrugere a ciorilor. S-a reușit 
nimicirea câtorva sute de cuiburi 
din copacii de pe străzile Cerbului, 
Mureșului și bulevardul Traian, 
acțiunea fiind sprijinită de 
"Siderurgica" prin asigurarea utila
jului necesar.

Școala Generală Nr. 11 din Hunedoara
Foto Eduard CHIROIU
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Pentru crescătorii de animale, 
beneficiari ai suprafețelor de pă
șune din proprietatea municipiului 
Hunedoara, Consiliul local a sta
bilit (în cadrul aceleiași ședințe 
din 30 aprilie a.c.) repartizarea 
acestora pentru anul în curs, ală
turi de o serie de măsuri pentru 
exploatarea rațională și menți
nerea potențialului de producție al 
pășunilor.

Fixându-se data de 1 mai 
1998 pentru intrarea la pășunat iar 
ca dată limită ziua de 30 nov. ’98, 
art.2 al hotărârii precizează că 

Priorități Io plata ajutorului social
drate într-un grad de handicap con
form Legii nr.53/1992, fără sprijin 
material sau izolate social;

b) persoane care au depășit 
limita de pensionare (62 de ani 
bărbații și 57 de ani femeile) și nu 
beneficiază de pensie sau au pensii 
sub limita plafonului de persoană 
stabilit la acordarea ajutorului so
cial, conform legislației în vigoare la 
data acordării;

c) femei singure având în între
ținere unul sau mai mulți copii

cipiul de pe Cerna, după cum 
aprecia interlocutorul nostru.

Prețuri în piața
Marți, în piața "Obor", făina 

albă se vindea cu 3000-3500 
lei kilogramul, mălaiul 2500, mie
zul de nucă cu 16000 lei/kg, 
usturoiul cu 15000, brânza de

Complexa acțiune de primenire 
din această primăvară a mai inclus 
o amplă deratizare a terenurilor 
aparținând domeniului public, res
pectiv parcuri și zone din preajma 
râului Cema (Zlaști), în suprafață de 
17 ha, ca și tăierea unui număr de 
130 de plopi care puteau oricând 
să se prăbușească, prezentând pe
ricole pentru trecători.

în prezent se desfășoară o 
acțiune de ecarisaj, în colaborare 
cu clubul "Fidelius". S-a ame
najat în acest scop, în incinta 
grădinii zoologice, un adăpost 
pentru câinii vagabonzi unde are 
loc o preselecție a lor. Cei cu 
deficiențe fizice sunt eutanasiați, 
o parte sunt sterilizați, rămânând 
cei care pot fi revendicați de 
către stăpânii lor.

Un covor continuu de asfalt s- 
a "așternut" pe strada Avram lancu,

Se împart 
pășunile

"repartizarea animalelor pe pășuni 
se va face asigurându-se o încăr
cătură optimă, în funcție de produc
tivitatea acestora și specia de ani
male, stabilindu-se pentru deținătorii 
de animale, învoite la pășunat, o 
taxă de pășunat pe cap de animal". 

Valoarea acestor taxe este 
diferențiată pe categorii de animale, 

minori încredințați spre creștere și 
educare prin sentințe judecătorești, 
fără surse de venit;

d) familii cu mulți copii care 
frecventează cursurile școlii sau 
sunt scutiți de frecventarea lor pe 
baza unor decizii medicale;

e) familii cu mulți copii, dintre 
care unii nu frecventează cursurile 
școlare și nu dețin motivare medi
cală;

f) persoane cu domiciliul pe raza 
teritorial-administrativă a municipiului

oi costa 28000 lei kilogramul iar 
brânza de vaci 20000 lei și tot 
atâta smântână; laptele era 
3500 lei litrul, un ou 750-800 lei.

Alte prețuri: ceapa sau ustu
roiul verde 800-1000 lei legătura, 
cartofii 3000-3500 lei kilogramul, 
fasolea 6500-7000, ceapa 7500 
lei/kg, grâul și porumbul 1200 lei/ 

acum făcându-se același lucru pe 
șoseaua Constantin Bursan, iar, 
în perspectivă, urmând bulevardul 
Libertății și trotuarele aferente - 
lucrări efectuate de către Secția 
Drumuri și Poduri.

Cum am văzut, se fac efor
turi pentru ca aspectul urbei să 
fie plăcut, civilizat. îngrijirea 
zonelor verzi este împărțită între 
RAIL și SC "Fiscul Record", 
societate cu care există con
tract de întreținere a spațiilor 
verzi din microraioanele III, IV și 
V și de salubrizare a străzilor. 
"A apărut o concurență între 
regie și această societate - 
opina dl inginer L.D. - benefică 
pentru oraș". Bine ar fi ca la 
acțiunile de curățenie în jurul 
blocurilor să participe toate aso
ciațiile de locatari deoarece în 
prezent răspund doar unele.

astfel: bovine și cabaline adulte - 
70.000 lei/cap; tineret bovin și 
cabalin între 6 și 12 luni - 31.500 
lei/cap iar între 1 și 2 ani - 
45.500 lei/cap; ovine și caprine 
adulte - 9.100 lei/cap; tineret ovin 
și caprin - 5.600 lei/cap.

Contractele de pășunat și deli
mitarea parcelelor pe beneficiari și 
specii de animale se vor efectua, 
conform prevederilor hotărârii, până 
la data de 1 iun.a.c. Suprafața 
totală a pășunilor de pe raza muni
cipiului Hunedoara este de 736,98 
ha, din care 566 ha - pășunabile.

Hunedoara și care nu locuiesc ■ 
efectiv la adresa respectivă; 1

g) alte categorii de persoane | 
care îndeplinesc condițiile cerute ■ 
de lege pentru acordarea ajuto- ' 
rului social. |

Se mai precizează în cuprin- . 
sul hotărârii că ordinea enumerării I 
criteriilor de mai sus determină ■ 
importanța lor în stabilirea prio
rității categoriilor de persoane ce | 
au dreptul la plata ajutorului so- ■ 
cial, completate cu concluziile * 
anchetei sociale efectuate pentru | 
fiecare caz în parte. •

kg, varza 3800-4000 (cea 
murată cu 3000 lei), spanacul 
2500 lei/kg, trei salate 1000 lei, 
roșiile 12000 lei kilogramul și 
castraveții 11000. Un ardei iute 
costa 1000 lei.

Prețul portocalelor era între 
5000-6000 lei kilogramul, iar al 
bananelor de 11000 lei.
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brumat spre teatru

în general, literatura his- 
pano-central-sud-americană 
nu se "aliniază" canoanelor și 
șabloanelor bătrânului con
tinent, sau, mai corect spus și 
mai la modă (românească 
acum), nu se integrează lite
raturii europene. însă aceasta 
nu este un handicap, ci, mai 
degrabă, afirmarea unei indi
vidualități în ansamblul litera
turii universale. Nu plecând de 
la ei, dar, în orice caz, rolul 
unor Marquez,Amado, Corta- 
zar, Neruda (Pablo), Gallegos 
etc., etc., a fost și continuă să 
fie determinant.

Din păcate, despre scriito
rul mexican Carlos Fuentes 
avem puține informații, deși a 
publicat mai multe romane, 
fiind unul dintre cei mai cu- 
noscuți romancieri din țara 
sa. Dintre scrierile lui la noi s- 
a tradus sporadic - foarte 
puțin chiar , romanul Moar
tea tui Artemizo Cruz tipă- 
rindu-se la Editura Univers în 
urmă cu aproape 30 de ani, în 
1969. între altele, Fuentes a 
mai publicat: Zona cu aerul 
cel mai transparent (1958); 
Aura (1962); Zona sacră

< liifiih>'(ftr^litirarâ

Trebuie să recunoaștem că 
elevii și profesorii de la Liceul 
Teoretic "Aurel Vlaicu" din Orăștie 
ne-au obișnuit cu încurajatoare 
apariții periodice de cărți și reviste 
literare care le fac cinste! Dincolo

 —  

f------------------------------------------

ESEU M/W/A
Valurile mării de-arfi de hârtie, 

s-ar găsi în lumea asta poeți 
câte-s în cer și pe pământ să 
descrie. Ar vorbi despre fluturii 
beți, despre îngerii șchiopi care 
merg pe la baluri - ar înjura tot și 
tot ei s-ar ruga să nu fie prodeți. 
Eu voi fi fericit să scriu pe nisipul 
din rpaluri și să vă spun un basm 
fermecat...

... Kira Kiralina nu-i soață de 
împărat, dar frumoasă ca ea nu-i 
pe lume; trupul ei străinul nu l-a 
îmbrățișat - se zice că s-a năs
cut din a 'Dunării spume. Orbii 
care nimeresc în Brăila sunt noro
coși: de le trece Kira în drum, 
încep să vadă, se spune. Cei care 
văd ar vrea să aibă ochi scoși, să 
nu ardă de tot pe cea-lume, și 
oftează apoi că doar ochii le sunt 
păcătoși...

... într-o tavernă-n Brăila stă 
un harap fără nume; când își 
ascunde privirea, parcă-i eclipsă; 

(1967); Terra Nostra (1977); 
Cristobal Nonato (1986) etc. 
în anul 1987 i s-a decernat im
portantul premiu "Miguel de 
Cervanted', iar un an mai târ
ziu SUA a ecranizat romanul 
Gringo Viejo. La acestea ar 
mai fi de adăugat că scriitorul

Carlos Fuentes: Gringo Viejo (Bătrânul Gringo), 
Editura Univers, Buc. 1998

s-a născut în anul 1928 în Ciu
dad de Panama și este și un 
remarcabil eseist și dramaturg 
apreciat.

Cât privește romanul Grin
go Viejo (Bătrânul Gringo), a- 
cesta nu ... strică armonia lite
raturii hispano-americane, mai 
degrabă ajutând-o la conso
lidarea ei într-un tot inconfun- 
dabil și, să zicem, indestructibil. 
Posesor al unei arte a narării 
seducătoare, Carlos Fuentes a 
creat câteva personaje memo
rabile în roman. în paranteză fie 
spus, în destule pasaje se simte 
înrudirea sa artistică și de idei 
cu Marquez, dar și cu J. Corta- 
zar, tu deosebirea că eroii săi

de evenimentele propriu-zise, de 
calitatea creațiilor, studiilor și arti
colelor, lăudabilă este strădania de 
a tipări, de a găsi fondurile nece
sare unei astfel de întreprinderi 
capabile să pună în valoare o viață 
sprirituală bogată.

Antologia, a cărei lansare a 
avut loc la Orăștie, reunește creații 
și gânduri ale elevilor și profesorilor 
membri ai Cenaclului literar 
"Phoenix”.

într-un Cuvânt înainte, semnat 
de prof. Valeria Ivașcu, profesorul 
coordonator al cenaclului, aceasta 
mărturisește: "Acest florilegiu de 
gânduri curate, de sentimente pure 
intitulat sugestiv "Zbor spre azur" îl 
dăruim discipolilor noștri, recom
pensând sensibilitatea unei vârste 
de mare bogăție și frumusețe inte- 

e îmbrăcat în solzi ca de crap, pus 
pe glume, iar de aur și argint nu 
duce lipsă, lese afară, o vede pe 
Kira și strigă: "Kira, vino cu mine - 
de aur și-argint tu nu vei mai duce 
lipsă!" "Nu vin cu tine, mi-e frică - 
poate mă vei închide, însă nu-n 
suflet; poate mă vei lega cu un lanț, 
nu doar cu-o verigă." "Kira, îți jur pe 
poetul-profet că soață tu ai să-mi 
fii; nu’voi încerca să te uit, cum 
încerci să uiți un secret." "Nu vreau 
să îți dărui ție copii într-o țară 
fierbinte și-amară." Atât doar Kira 
mai putu a șopti că harapul cu 
umblet de hiară o fură și-o duse în 
corabia sa al apelor copil mic și 
peltic. Apoi trase aer în piept, suflă 
pe o nară și orașul rămase în urmă, 
pitic. Pânzele de-abia se mai ți
neau de catarg; dar Nenișor, al 
Kirei ibovnic, auzi țipetele venite din 
al Dunării larg. "Oprește, oprește, 
cumplite harap, altfel iadul ca pe un 
pahar am să-l sparg și focul te va 

se mișcă. în orice caz, mai vioi, 
diferența resimțindu-se chiar și 
în modul lor de a gândi și de a 
acționa. Pentru că autorul prac
tică o deschidere largă spre un 
realism acut imposibil de es
tompat cu toate celelalte "alu
necări" - intenționate sau nu, 

dar elegant dozate, spre fabu
los sau imaginar. Descrierea 
personajelor este făcută cu 
migală de artizan și, deci, cu 
mare exactitate, fapt ce ni-l 
apropie imediat: "Bătrânul Grin
go surâse când generalul To
mas Arroyo își suflă șuvița de 
păr arămie care îi acoperise 
ochii, scoțându-și în afară buza 
de jos pentru a elimina aerul 
din piept înainte de a-și spune 
numele și a-l strivi cu el pe 
străin" (p. 28).

După bătrânul Gringo sau 
concomitent, ca personaj, se 
situează Harriet - poate perso
nalitatea cea mai distinctă din 
toată cartea și greu de fixat

rioară - copilăria și adolescența... 
Volumul de față evidențiază o mare 
varietate a nuanțelor tematice și o 
surprinzătoare ușurință în folosirea 
diferitelor stiluri și modalități artis
tice. Aceasta adaugă la farmecul 
prospețimii și autenticității afective 
o atestare a valorii documentului 
literar și certitudinea promisiunilor 
de viitor."

Primul care deschide serialul 
poetic din volumul "Zbor spre azur" 
este elevul Ciprian Cosma cu câ
teva poezii interesante ("Femeia", 
"Cele frumoase", "Astăzi pământul a 
primit o mireasă", "Arhitectură" 
s.a.), toate creațiile fiind însoțite de 
o grafică realizată într-o linie fină 
ce demonstrează o neasemuită 
sensibilitate.

în continuare, Theodor Lădar 

arde de la picior pâri la cap." Dar 
harapul nici nu aude. "Oprește, 
căci altfel norii îi crap - de furtună 
nu vei avea unde te-ascunde!"

Dar corabia valul îl taie, cum 
taie cuțitul o pâine și plânsul Kirei 
se-amestecă în albastrele unde. 
Nenișor se roagă Zeului stăpân pe 
ieri, azi și mâine și aripi îi cresc, 
fermecate. "Te-am prins, hoț de 
iubiri, hoț și câine!"și îi rupe hara
pului oasele cele spurcate. Dar 
aruncate în ape ele se transformă 
în pești și încep drumul înapoi 
celor doi să le-arate. "Eu sunt 
vrăjitorul cel mare" se aude un glas 
blând și neprefăcut "iubirea v-am 
pus la-ncercare..."

... Dacă povestea mea v-a 
plăcut, dați un ban boieri mari și 
ghiauri, iar voi frumoaselor un 
sărut. Sărutul și banul le voi as
cunde în maluri, iar povestea va fi 
ștearsă de valuri...

Ciprian NICKEL 

între cele pozitive sau cele ne
gative - , o femeie care do
mină, aș spune, întreg eșa
fodajul romanului. Nu doar în 
acest caz, dar de-a lungul 
întregului roman, autorul ex
celează în "luxul de amănun
te" în descrieri care nu obo
sesc, totuși, cititorul - încă un 
argument că ne aflăm în pre
zența unuia dintre marii ro
mancieri ai secolului XX. Și 
astfel este pe deplin justificată 
afirmația scriitorului suedez 
Artur Lundkvist: "Poate că arta 
narativă a lui Carlos Fuentes 
n-a fost niciodată mai con
centrată, mai stăpânită din 
punct de vedere artistic și nici 
n-a atins atâtea culmi în spa
țiul contrapunctului care uneș
te realul și imaginarul ca în 
romanul Gringo Viejo" (Cop. 
IV).

Sper că toate cele men
ționate până aici converg 
spre invitații la lectură, o lec
tură la sfârșitul căreia vom 
avea satisfacția unui timp câș
tigat. Dar... să citim și să ne 
edificăm!

Dumitru HURUBĂ

publică un Fragment de jurnal, un 
"Monolog", iar Mădălina Kadar 
sumează câteva eseuri. Demne 
de remarcat sunt creațiile sem
nate de Titus Mateica, Nicoleta 
Voica Raluca Ghișa, Nicoleta 
Borza, Teodor Cibian, Elena Mă
dălina Rândunica, Anca llie, Alina 
Șerban, Octav Zlatior, Dana 
Sechi.

Alături de elevi semnează crea
ție "veteranii" loan Vasiu, loan Achim, 
Nuța Crăciun, Maria Cornea.

în final, un gând frumos pentru 
sponsorii tipăririi volumului: Socie
tatea Națională de Telecomunicații 
SA ROMTELECOM, Direcția de 
Telecomunicații Hunedoara-Deva și 
Societatea "Dual" București.

Minei BODEA
-s.

Ninge trist și fără rost 
cu aripe largi de îngeri; 
omule, de ce mai sângeri 
pentru ceea ce a fost?

într-un cântec s-a închis 

pasărea cu trup de scrum, 
paradisul său postum 
e tărâmul interzis

■Cantilena!
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unde încă mai tresaltă 
vag infernul tău de humă 
într-o lacrimă postumă 
pentru lumea cealaltă.

Ionel AMĂRiUȚEi

Cele două spectacole sus
ținute recent de Teatrul Național 
din Cluj-Napoca la Deva (cu piesa 
“Falstaff", a lui W. Shakespeare) 
ne-au prilejuit plăcuta Întâlnire cu 
reputatul actor Dorel Vișan. Fie 
că-l Întruchipează pe milițian, pe 
preotul satului ori pe "Senatorul 
melcilor", fie că realizează ade
vărate recitaluri pe scena tea
trelor, personajele cărora le dă 
viață conving și te cuceresc. Iar 
"rolul" de fiecare zi - acela de 
director al prestigioasei instituții 
clujene - nu face decât să-i ofere 
argumentele și motivațiile nece
sare continuării dificilei misiuni In 
slujba teatrului românesc.

- în urmă cu ceva timp, 
afirmați într-o publicație de 
specialitate că rămânerea în 
funcția de director al Teatrului 
Național clujean răspunde ne
voii fundamentale de a apăra 
ideea de teatru național. Con
tinuă să reprezinte acesta cea 
mal rezistentă formă de exis
tență a teatrului, în general ?

Interviu cu actorul 
Dorel Vișan 

directorul
Teatrului Național 
din Cluj-Napoca

- Sigur. Chiar prin titlu, me
nirea unui teatru național este mai 
puțin de a experimenta sau de a 
găsi prea multe căi de expresie, 
cât de a face spectacole care să 
fie lecții de virtute pentru națiune; 
de a fi loc în care oamenii să 
întâlnească adevărul, într-o lume 
care e tot mai mincinoasă, tot 
mai fățarnică și tot mai învrăjbită. 
Și-atunci, pentru orice națiune 
care-și apără ființa ei națională, 
una din căile prin care face acest 
lucru este drumul spre teatru.

- Cu toate acestea, au exis
tat - din nefericire și în Deva - 
situații cu spectacole anulate, 
din cauza biletelor nevândute. 
E cumva o abandonare a tea
trului sau oamenii nu mai sunt 
dispuși la o solicitare în plus?

- Sunt mai multe motivații. în 
primul rând, se poate întâmpla 
că a fost o temă care nu-i inte
resa pe oameni. A putut să fie 
pe urmă o perioadă în care oa
menii erau sătui de teatrul din 
stradă, de cel din parlamentul 
țării, din talk show-urile oame
nilor politici, și atunci li se părea 
că nu mai trebuie să vadă și 
teatrul-teatru. Dar teatrul ade
vărat are o cu totul altă menire: 
în timp ce acolo se făcea un fel 
de mascalțonerie politică și un 
circ în folosul ideii politice a unui 
partid, la teatru, așa cum spu
neam, sunt lecții de virtute, lecții 
de bun simț. Aici poate că este 
singurul loc în care pentru un 
minut sau pentru o oră omul se 
simte liber cu adevărat. Apoi, 
așa cum spunea Shakespeare, 
teatrul nu este altceva decât o 
oglindă pusă în fața oamenilor.

- Teatrul românesc a tre
buit, cu siguranță, să se rea
dapteze după 1990; a cauzat 
aceasta momente când s-a 
făcut rabat de la exigențele 
artei teatrale?

- Teatrul face tot timpul rabat 
de la exigențele artei. Până la un 
loc acestea sunt bune, pentru că 
rătăcirile artiștilor îi duc la con
cluzii că merg pe niște drumuri 
înfundate. Mulți artiști vor să în
cerce căi noi, într-o junglă în care 
se află prin neștiința lor și prin 
ignoranța pe care o au în cu
noașterea vieții și a sufletului 
omului; și după ce taie un drum în 
junglă iese la o autostradă cu opt 
benzi, care a fost tăiată de mult. 
Sigur că fără aceste drumuri tea
trul nu se regăsește. Acestea 
trebuie să le redea artiștilor înțe
lepciunea de a cerceta înainte 
dacă nu au fost făcute deja niște 
lucruri. Pentru că în teatru cred că 
nu mai e aproape nimic nou; totul 
s-a făcut înainte și, de multe ori, 
totul s-a făcut mai bine.

- Faceți parte din rândul 
acelor actori care au fost dis- 
tribuiți în cele mai reprezen
tative filme românești, inclusiv 
după *90. Cum mai bate pulsul 
cinematografiei autohtone?

- Pulsul filmului românesc 
bate ca la yoginii ăia de intră în 
groapă singuri și zece zile pot 
să dea impresia de moarte cli
nică. Cam ăsta este pulsul; 
cinematografia noastră este în 
moarte clinică de mult, imediat 
după revoluția din decembrie '89, 
și nu are șanse să revină repede 
de acolo. Fiindcă nu-i nici pre
ocupare pentru a reveni, dar nu 
se găsesc nici finanțele nece
sare pentru a se face un film 

care ar fi posibil probabil prin 
coproducție.

Numai că aceste coproducții 
se fac la fel ca în industrie, 
adică într-o formă umilitoare: noi 
dăm caii și artiștii care duc apă 
la artiștii lor, de multe ori mai 
modești decât ai noștri. Nu mal 
vorbesc de plăți: un actor român 
de foarte bună calitate, în com
parație cu unul străin de calitate 
modestă, are un contract mai 
mic de 50 până la 150 de ori. Și 
poate că ar trebui cineva să ia 
aceste lucruri "în cătare" și să le 
rezolve.

- Despre viitorul teatrului 
românesc ce ne puteți spune?

- întotdeauna după un eve
niment important care schimbă 
viața societății, influențele vechi 
continuă să afecteze un anumit 
domeniu, în speță cel al teatrului 
(Aș enumera aici experimentările 
fără rost, spectacolele - șușe, 
puțini regizori de calitate, interesul 
scăzut pentru cultură, legi vechi 
din 1950 etc). Acum ar trebui ca 
teatrul să aibă influență asupra 
societății. Dar pentru asta cred 
că ar trebui desființată majo
ritatea școlilor de teatru, care 
scot un fel de lepădături artistice, 
fiind mai degrabă școli de șomeri. 
Ar fi necesară de asemenea re
organizarea teatrelor, restrânse în 
centre unde posibilitățile sunt mai 
mari, unde publicul este mai activ. 
Eu cred, totuși, că se va reveni 
asupra multor lucruri. Ele trebuie 
să se mai așeze, dar pentru asta 
vor mai trece câțiva ani.

interviu realizat de 
Georgeta BÎRLA 

-— ->
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gului, lot 3. Informații tel. 054/ 
213108, 056/185182, 092/ 
270339. (7509)ANIVERSARI

• Vând casă cu etaj, grădină

• Cu ocazia aniversării 
zilei de naștere și a 
pensionării, colegii de 
muncă din cadrul ser
viciului aprovizionare 
desfacere al cooperativei 
Horea Brad doresc din

mare, Pestișu Mare, nr. 310 
(5065)

• Vând casă nouă, 6 camere, 
zona Chizid, relații latei. 720137 
(5059)

• Vând Dacii, zero km, orice
tip, livrare imediată, Pitești, tel. 
092219064(3569)____________

• Vând Dacia 1300, stare

suflet colegului lor Slugan 
Alexandru multă sănă
tate, fericire și tradițio
nalul "La mulți ani!"(7668)

M VANZARI 4 

CUMPĂRĂRI

• Vând pământ intravilan, 3000 
mp, la centura Devei, Viile Noi.tel. 
055/220363, 094/550506 (5052)

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

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 1, str. Libertății, bl. L3, tel 
233013,092/301987. Vând auto
camion Saviem 71,1990, tel. 092/ 
301987 (3700)

• Vând apartament 3 camere, 
parter, Deva, tel. 241918 ziua, 
621446, seara. (3446)

• Vând apartament, Micro 15, 
îmbunătățit, preț negociabil. Tel. 
624239. (7052). ’

• Vând casă cu gaz, telefon, 
garaj, grădină, str. Mureșului nr. 
18, Simeria, tel. 260939. (5017)

• Vând apartament 4 camere, 
hol central, 2 băi, zona spitalului, 
Deva. Tel. 211676

• Vând casă, grădină, apă, 
gaz, dependințe. Orăștie, Unirii 
135, tel. 247849 (7356)

• Vând apartament 2 camere 
Gojdu, etaj 4, neîmbunătățit. Tel. 
232236(5031)

• Vând apartament cu garaj, 
zona pieței. Tel. 211007, orele 16- 
20. (5042)

• Vând două apartamente a 
două camere și Dacia 1300. 
Informații Deva, Dacia, bloc 18, 
sc.2, ap. 22. (7554)

• Vând casă în Romoșel, nr. 
110. Informații Orăștie, str. Mure
șului, bloc 3, ap. 57 (7357)

• Vând casă, 3 camere, baie, 
apă caldă, rece, grădină, pomi, vie, 
satul Banpotoc, 172. (5043)

• Schimb sau vând teren cu

foarte bună, preț acceptabil. Tel. 
624915(3695)

• Vând Dacia Pikup, 1996 sau 
schimb cu break, plus diferență. 
Tel. 241115 (3445)

• Vând tractor U 650, stare de 
funcționare, Vaidei, str. Mică, nr. 
260 (7358)

• Vând Dacia 1300, fabricație 
1983, preț 14.000.000, negociabil. 
Orăștie, tel. 242980. (7359)

• Vând tractor U 320 DTC, 
fabricație 1996, stare perfectă, 45 
milioane. Relații tel. 730041 
(7360)

•Vând Mercedes 190 Diesel, 
fabricație 1985, bord, parbriz și 
instalație electrică incendiate, 
3000 DM, tel. 094861768 (7361)

• Vând Dacia Break, an fabri
cație 1992, plus C.I., stare foarte 
bună, multiple îmbunătățiri, sistem 
alarmă, piese schimb. Informații 
tel. 225231 (5048)

• Vând autoturism ARO 10-4, 
Oltcit, cuptor cu microunde și gril 
Daewoo, Deva, bl. K6/34, tel. 
233863. (5046)

• Vând Ford Escort, stare 
bună de funcționare, 1500 DM, tel. 
217976 (7565)

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

• Vând tablă zincată, 0,5 mm, 
cu 72.000 lei/coală (7285 lei/kg). 
Tel. 219232, 211041 (3725)

• Vând porumb și grâu,
calitate excepțională, cantități 
mari. Tel. 057/272207 sau 057/ 
249007 (3677)_______________

• Vând garaj metalic, demontabil 
și SRL, fără activitate. Relații Deva, 
tel. 221395 sau 627744 (3684)

• Spray contra ejaculării ra
pide, medicamente potență, afro- 
disiace, 01/6376273,092/312628, 
092/342629 (MP)

• Vând orice telecomandă

• Vindem agregate frigorifice 
0,45 / 6,5 kW, climatizoare, lăzi, 
congelatoare, frigidere, televizoare 
second hand. Tel. 216043 (7051)

• Vând câine Samoyede, 
mascul, vârsta 14 luni. Tel. 
219232,211041 (7056)

• Vând Dog German, mascul 
și femelă, 8 luni și Mercedes 240 
D, fabricat 1981, în circulație 
1998, stare foarte bună. Criscior 
nr. 73. Tel. 656018 (5038)

• Vând lucernă și fân, necosit, 
în Deva. Tel. 231294. (7552)

• Vând antenă parabolică, 
completă și televizor color. Tel. 
242119(3440)

• Vând și montez parbrize 
auto. Deva, str. Dragoș Vodă, 14, 
tel. 225075 (5050)

• Cumpăr miere de albine, 
cantitate nelimitată. Tel. 621063 
(5049)

• Vând mobilă 10 piese, com
bină audio Lewis, Austria, calcula
tor H.C. 91, cu monitor. Tel. 621277.

• Vând calculator IBM 386 și 
vioară 3/4. Tel. 213946 (7563).

• Vând răcitor bere, 2 capete, 
marca NUTI, capacitate 70 l/h, preț 
1100 DM. Tel. 219184 (7562)

• Vând videocameră Sony, 8 
mm, nouă, ecran color, 0,4 lux, 
deosebită, tel 723225, 729677 
(5062)

• Cumpăr cupoane agricole, de 
primăvară. Ofer 100.000/bucată, 
tel. 092/227610 (5060)

OFERTE DE
SERVICII

• Persoană autorizată montez 
interfoane birouri, blocuri, vile. Tel. 
624055 (5003)

• Efectuez transport cu auto
camion cu prelată, 7,5 tone, 2000 
lei/km. Tel. 642654 (5054)

• SC Krech Consult SNC 
Brad angajează un bun profe
sionist în domeniul prelucrări 
mecanice și confecții metalice, 
cu inițiativă și spirit practic. 
Informații la tei. 650551 între 
orele 9-11 .

• Ofer contracte dansatoare 
în Elveția, Franța și Germania. 
Tel. 055/210768 (MP)

• Societate particulară de 
construcții vă oferă, la prețuri 
minime, lucrări de: zidărie, tencuieli 
interioare exterioare, zugrăveli, 
vopsitorie, montaj gresie, faianță, 
marmură. Tel. 261571 (3454)

DIVERSE

anexe, cu apartament zona gării.
Tel. 211400 (7564)

pentru televizor (90.000 lei), video, 
satelit. 092/368868.

• Cooperativa "Solidaritatea" 
Deva anunță intenția de majorare 
a tarifelor, începând cu data de 15 
mai 1998. (5047)

• Societatea agricolă Strei Călan 
vinde la licitație în ziua de 21 mai 
ora 11, construcții agrozootehnice 
amplasate la șosea, pe o suprafață 
de 3 ha. Informații tel. 718472 (6062)

Wt?COMEMORARI

• Au trecut șase săptămâni 
de când ne-a părăsit pe neaș
teptate

LEGRAND NICU
Un gând pios, o lacrimă, o 

floare la mormântul lui trist. Soția 
Elena, fiica Mirela, ginerele 
Nicolae, nepoțica Flavia. (7053)

• Pustie ne este casa, îndu
rerate ne sunt zilele de când în 
urmă cu 6 luni a plecat dintre noi 
sufletul blând al scumpului nostru

IONEL STANCA
Te plâng mereu a ta soție, 

fiica, fiul, ginerele, nora și ne
poții. Parastasul de pomenire va 
avea loc duminică, 10 mai 1998, 
la Cîmpuri Surduc. (5027)

H -DECESE'

• Neputincioși în fața desti
nului ne plecăm cu tristețe 
frunțile și aducem un ultim 
omagiu celei care ne-a fost 
soție, mamă și soacră

CORNELIA BOCȘE
care după o lungă și grea sufe
rință a încetat din viață, la numai 
56 ani, lăsând în urmă lacrimi și 
durere. înmormântarea are loc 
azi, 8 mai 1998, ora 14, la 
Cimitirul Reformat Deva. Soțul 
Viorel, copiii Radu și Sorin cu 
soția Monica. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace! (7558)

• Suntem alături de colegul 
nostru Mocanu Octavian la 
greaua încercare prin care trece 
prin dispariția prematură a soției

AURELIA
în vârstă de numai 41 ani și 
transmitem sincere condo
leanțe din partea colectivului de 
la Uzina nr.2 E.M. Certej. (7573)

AGENȚIILE DE PUBLICITATE
■'CUVÂNTUL LIBER"

ABONAMENTULLA’CWÂNnJL UBER"

Banca 
Agricolă SA

vinde la licitație în ziua de 14 mai 1998 
următoarele imobile:

- casa, anexe, curte, gradina, situate în sat 
Hârțăgani, nr. 110. Licitația va avea loc la ora 10 în 
biroul executorilor judecătorești de la Judecătoria 
Deva, preț de pornire 25 milioane lei.

- casă, anexe, curte, grădină, situate în Sulighete, 
nr. 148. Licitația va avea loc la ora 11 la adresa unde 
se află imobilul. Preț de pornire 75 milioane lei.

Informații la telefon 216265 - Banca Agricolă 
Deva.

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

S’C IIIJ'G
HIJNEDOAIIM

cu sediul In Hunedoara, str. Peștiș, nr.l

în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr. 31/ 
1990 republicată, la cererea SC METSID CONSTRUCT S.A., 
deținătoare a 40% din capitalul social, SC IUG SA Hune
doara convoacă:

Adunarea generală ordinară a acționarilor la SC IUG SA 
Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

- Modificarea componenței Consiliului de administrație.
Adunarea se va ține în data de 25.05.1998, în aula 

Facultății de Inginerie Hunedoara, strada Revoluției, nr.5, 
ora 16. în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar, AGA se 
va ține în 26.05.1998, la aceeași oră, în același loc.

AUTOCOLANTE PUBLICITARE
UN MOD EFICIENT Dl PROMOVĂRI A AFACERII DV5 I

RAPORT PREȚ - EFECT INCREDIBIL !
■ T ' îl'hN CONCEPȚIE grafica 

COMANDAȚI ACUM DIRECT LA PRODUCĂTOR t

EXPRESCQM
TIRPITZ diva

054- 217009
092 - 281882

tO FIRME LUMINOASE
’ ’ PANOURI PUBLICITARE STRADALI

PIXURI,BRICHETE PERSONALIZATE
TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL

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

* DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 
Decembrie, nr.35(în clădirea Tribunalului Județean); - Ia 
chioșcul de lângă Sala Sporturilor; - Za chioșcul din 
CARTIERUL MICRO 15 (stația de autobuz "Orizont");

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia (tei.716926);
* BRAD, strada Republicii (tei. 650968), ia sediul 

S.C. "MERCUR";
* ORĂȘTIE, ia chioșcul de lângă magazinul 

"Palia";
* HA ȚEG, pe str.Progresuiui, nr. 1 (în spațiu!secției 

foto). Telefoane: 770367, 770735.
Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe rezonabile, 

publicarea cu maximă promptitudine a tuturor anun
țurilor de mică și mare publicitate.

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 
apropiat de dumneavoastră,
IAR ABONAMENTUL este calea cea mai 
avantajoasă de ă intraîn posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
IUNIE ESTE DE 8000 DE LEI/LUNĂ, PLUS 
TAXELE POȘTALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă 
nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali să 
vă facă.
FOARTE IMPORTANT!
Abonamentele se fac la ghișeele oficiilor poștale 
din județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, în 
numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

W~" ' ' !■■■■—■ ..-."mT-HF.—..............................

O lume îndemâna ta
8 proiectare p
H e-mail;
& telnet / ftp; ‘
X servicii tehnice șl comerciale;
H dealer frizat: OPTIMA. R1S0, (*AREX. INN0TEC 

Ju de ani de experiență <UB^|anția 

f calității serviciilor noastre.
1ZZN0 CU NOI PE AUTOSTRĂZILE INFORMAȚIEI!

/A
SERVICE

Tel: 054/213357, 
http://www.iiruc.ro 
e-mail: deva@deva.iiruo.ro

http://www.iiruc.ro
mailto:deva@deva.iiruo.ro
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produce si comercializează o GAMA COMPLETA 
(25 sortimente) de prafuri de înghețată în 2 
variante:
GOLD COBRA
= 2,6 kg/pungă (+7,5 I apă/pungă)
SILVER CORRA
= 2 kg/pungă (+51 apă/pungă + 75gr COLCO)
• accesorii pentru înghețată (cornete, vale, 

plastice, topping, gel COLCO)
• diferite produse alimentare din import

ĂUTĂM FIRME DE DISTRIBUȚIE / 
ENGROSISTI CU GARANȚII

MATERIALE PENTRU DISTRIBUȚIE I
Str. Mămulari nr.4 București

tel: 312.19.57; 322.34.76; 312.53.16; fax: 312.42.73

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ 
A DRUMURILOR - RA 

DEVA
i 2700 Deva, str. Dragoș Vodă, nr. 1-3,

tel/fax 054/225088; 625089

Angajează pentru Baza Auto Deva:
3 mecanici auto (motorist + mecanic utilaje);
1 electrician auto;
1 frezor;
1 strungar.
Informații la telefoanele: 225090, 231655, 

până la ora 15. .... -... .

SCAUROCAR 
SERV SRL 
ORĂSTIE

Dealer autorizat al 
SC Automobile Dacia 

SA Pitești 
vinde toată gama 
de autoturisme 

Dacia
în maximum 7 zile.

De asemenea, auto
mobilele pot fi achizițio
nate cu plata în rate, cu 
un avans de 30 la sută.

Informații la telefon: 
247468.

UNITATEA MILITARĂ 0659
Cu sediul în Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 130, 

telefoane 217125, 233344 (int. 156, 157)

Organizează la sediul sau, în condițiile Ordonanței 
Guvernului nr. 12/1993, licitație publica deschisa în data de 
18.05.1998, ora 10, pentru achiziția de carburanți.

Ofertele se depun la sediul unității cu cel puțin 24 de ore 
înainte de data desfășurării licitației iar documentele licitației pot 
fi obținute zilnic de la sediul unitâtii noastre.t t

Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

PROTEUS 1MPEX SRL Orăștie -
tel/fax 054-24.79.78,24.75.00, lei: 054-24.12.96

Ofeiă:
Produse electrocasfilce cu prețuri reduse

Preț vechi
ET aspirator TRACY1300 W .JÎWfeT
0" mașină de spălat vase 601 LWMKHJlei 1.350.000 lei

r

Pentru asociații, colaboratorii dvs.! 
Pentru părinți și copii!

IBABERUL

«2 6 t0"z//
MI SAJI I DVS. jl POATE GĂSI 

ORICÂND Șl ORIUNDE!
' S.C. Transilvania Multi Media S D.l.

94M Tel. 2I786O * 219204

ș

Preț nou
599.000 lei

Centrale termice pe gaz și calorifere 
cu plata in 24 de rate și avans 0, 
prin magazinul CENTRAL Orăștie 

tel: 054-24.74.96.

NU LĂSAȚI BANII SĂ DOARMĂ!
O lucrare care ar fi salvat zeci de mii de familii 

de la dezastre financiare!

Curele, furtune, plăci cu inserție și fără 
inserție, toată gama de anvelope, accesorii din 
cauciuc și semeringuri pentru autoturisme - 
găsiți acum în depozitul specializat al societății 
COMAT S.A. DEVA, Str. Depozitelor, nr. 5.

Informații la telefoanele: 054417210; 233137 
sau 223350.

Cu noi, viața devine mai ușoară! 
Poftiți! încercați!

N------------- --------- ----------------------------------------------

*--------------------------------------------- - ---------------------------------- --- -------------------------------------------------------------------------------------------

■ Plasamente în valori 
imobiliare

■ Plasamente bancare
■ Plasamente în aur
■ Plasamente prin 

intermediul C.E.C.
■ Plasamente în 

opere de artă

24.9110 Ivi

GHID PRACTIC 
pentru micii 
INVESTITORI 

0
InfunnatBsrrf'ftiri 
[icstni toți cri care 
au ctawwMÎHî de la

■ Plasamente în 
valută forte

■ Plasamente prin 
intermediul valorilor 
mobiliare

■ Plasamente prin 
intermediul fondurilor 
de investiții

■N

Dacă vă pasă de economiile dvs. bănești, nu mai pregetați! Există această lucrare 
care vă poate ajuta să vă puneți BANII LA ADĂPOST de escroci, de devalorizare, de pagubă!

S.C ALmmil) CONF 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. J

TALONUL DVS. DE COMANDĂ
□ DA, vă rog să-mi expediau în sistem ramburs, (plata la primire)______ exemplare din lucrarea

«GHID PRACTIC PENTRU MICII INVESTITORI», la prețul special de 11.900 lei/ex., la adresa de mai jos
Firma________________________________________ Domeniul de activitate________________
Nume____________________________________Prenume_________________________Funcție
Localitatea__________________________________ Str.___________________________ Nr.____
Ap.____ Sect. /Cod______________ Județ________________ Tel.____________________ Fax
Pentru facturare, vă rugăm indicatr plătitorul: □ firma □ persoana Semnătura

Decupați și expediali acest talon pe adresa:RENTROP & STRATON, O.P. 54, C.P. 46, București, sector 1, 
sau prin fax, la numerele: (01) 3203884; 3112635; 3112834; 3112812.
Primim comenzile dvs. și la tel.: 092 731 315; 092 722 624; 092 722 625. (0232)
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• TELEVIZOARE COLOR • RADIOCASETOFOANE ȘI COMBINE MUZICALE •FRIGIDERE, CONGELATOARE, VITRINE ȘI COMBINE FRIGORIFICE 
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ÎNTOTDEAUNA cu un pas iwfata
Magazine în jud. Hunedoara:

DEVA, str. 1 Decembrie, nr.llA (la parterul Primăriei) • tel. 213222 
7^ ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496
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(Urmare din pag. 1)

Faptul că, în aceste condiții, un 
popular actor în ipostază de 
poet “a trebuit să aștepte două 
ore ” momentul lansării propriei 
cărți ■ cum s-a remarcat la un 
moment dat ■ nu are nici o 
relevantă. Toți scriitorii care> I
și-au lansat cărțile cu acest 
Prilej ■ și au fost mulți ■ și-au 
așteptat rândul în spirit 
colegial și de fair play, unii nu 
numai două ore, ci chiar două 
zile. E bine de știut că în lumea 
cărților sau a literelor, cum 
vrem să-i zicem, e loc pentru 
toți, nimeni nefiind mai presus 
nici de ceilalți, nici de critică. 
Și e o lume în care privilegiile și 
vedetismul nu sunt agreate 
chiar deloc.

Singura deficiență (să-i 
zicem așa) a manifestării a fost 
din nou publicitatea. O publi

citate mult prea discretă pentru 
un asemenea eveniment, 
meteahnă veche a oamenilor de 
cultură români, în general. Ar 
trebui să învățăm ceva de la 
circarii aceștia care au umplut 
orașul, acoperind fără jenă 
afișele culturale cu afișele lor 
bălțate. Agresivitatea de acest 
gen nu stă în firea artiștilor, 
dar le-ar fi fără îndoială de 
folos. Din fericire, (pe scurt 
numindu-l) “Salonul cărții” 
din această primăvară rămâne 
o reușită memorabilă chiar și 
fără un suport publicitar 
agresiv, pentru că lumea 
gânditoare era dornică de un 
act cultural de amploare și de 
calitate. E dreptul nostru să 
sperăm că el a fost un prim 
semnal alfugii de provincialism 
prin revenirea la normalitatea 
vieții culturale.1

Ziiuiai ‘ lEuirweii este’' 
si xiiuiai tai!!

Prefectura județului Hune
doara - Biroul pentru Integrare 
Europeană organizează sâmbătă, 
9 mai, cu ocazia Zilei Schuman - 
Ziua Europei, serbarea în aer 
liber Aici Europa. Va avea loc în 
Piața Victoriei din Devei între orele 
11,00-18,00. Acțiunea este 
finanțată de Delegația Uniunii 
Europene în România și Club 
Europa, coordonator național fiind 
Club Europa.

Prin concursuri, jacuri, ba
loane, stegulețe și multă muzică, 
cei prezenți vor afla despre 
istoricul Uniunii Europene, despre 
instituții, activități, programe și 
procesul de lărgire a acesteia, 
precum și despre procesul de 
integrare a României in Uniunea 
Europeană. Accesul la materialele 
informative editate de Comisia 
Europeană va fi gratuit.

Pe platoul din fața Casei de 

Cultură va avea loc un spectacol 
folcloric interetnic. Vor evolua 
Fanfara Garnizoanei Deva și 
ansamblurile folclorice “Silvana"al 
Casei de Cultură Deva, cel al 
“Asociației pentru păstrarea 
tradițiilor populare maghiare” din 
Cristur și al etniei romilor din 
Pricaz.

In holul mare al Casei de 
Cultură vor fi vernisate expozițiile: 
fotodocumentară intitulată 
“Uniunea Europeană”, de afișe 
“Europa oamenilor obișnuiți” 
(realizate de elevi ai secției de arte 
plastice de la Liceul “Sigismund 
Toduță" din Deva), ca și expoziția 
de medalistică, heraldică, 
numismatică și insignografie a 
Clubului “Hobby” din Deva.

“Vino cu noi și vom sărbători 
această zi împreună!” Este in
vitația organizatorilor la această 
amplă serbare în aer liber. (E.S.) 

într-un recent comunicat 
al Biroului de presă al PDSR 
în legătură cu Declarația 
CDR din 4 mai a.c. referitoare 
la afacerea Otopeni se arată, 
printre altele, că aceasta are 
la bază neputința acestei 
formațiuni politice de a 
explica populației cum este 
posibil ca o formațiune 
politică ajunsă la guvernare 
cu promisiuni patetice de 
stârpire a corupției să se 
transforme într-o veritabilă 
furnizoare de corupție. în 
context se spune că întreaga 
campanie de arestări în stil 
ceaușist patronată de către dl 
Dejeu are ca unic scop 
restrângerea cercului vino- 
vaților doar la cei cunoscuți 
până acum.

De asemenea, în declarația 
PDSR se mai spune că: 
“Președintele Emil Constan

tinescu este cel care l-a numit 
pe Nicu Anghel în fruntea 
Serviciului de Pază și 
Protecție și, în consecință, 
șeful statului are datoria să-și 
asume responsabilitatea ce-i 
revine, fără a căuta 
“complotiști" și fără a acuza 
presa și opoziția de intenții 
malerice la adresa sa. PDSR 
consideră că teoria 
complotului împotriva șefului 
statului, avansată în ultimele 
zile, urmărește justificarea 
abuzurilor și încălcărilor legii 
comise până acum de către 
Ministerul de Interne și 
Parchetul Militar", fapt pentru 
care se cere încă o dată 
demiterea ministrului de 
interne și a procurorului 
general, precum și clarificarea 
rolului jucat în afacerea 
Otopeni de către unii consilieri 
prezidențiali. (N.T.)

(Urmare din pag. 1) Corupția de lângâ noi
reședința prezidențială de la 
Scroviștea pentru aducerea 
unor transporturi - probabil 
cu țigările de la Aeroportul 
Otopeni curată diversiune 
împotriva șefului statului. 
Dar aprobarea nu s-a dat. 
Politicieni și ziariști con
sideră că înseși aceste 
afirmații sunt o diversiune 
pentru contracararea acuza
țiilor aduse unor slujbași din 
preajma șefului statului.

Din dezvăluirile de până 
acum ale celor arestați și din 
declarațiile altor persoane 
importante din instituțiile de 
bază ale statului, contrabanda

cu țigări în România nu este o 
noutate, pe seama ei s-au 
îmbogățit mulți, în timp ce 
statul a pierdut sume 
insurmontabile. Caracatița și- 
a întins tentaculele, de opt ani 
încoace - prin SPP, SRI, Poliție, 
Procuratură, Armată - până la 
vârfurile structurilor politice, 
guvernamentale, preziden
țiale. Acum, acest scandal de 
proporții i-a trezit la realitate 
pe toți șefii acestor instituții 
care conlucrează pentru 
salvarea țării de pecinginea 
mafiei și a corupției. Iar 
președintele țării, dl Emil 
Constantinescu, nepătat cum

îl credem, trebuie să apese 
cât mai tare pe accelerator, 
pentru elucidarea cazului de 
la rădăcină și până la vârf, 
indiferent cum se numesc și 
ce funcții au persoanele im
plicate. Mai ales că, iată, 
corupția și-a făcut de cap 
chiar în preajma sa, de către 
elite ale celor cu maxime 
responsabilități de pază și 
ordine și nu numai.

Să sperăm că noul șef al 
SPP va restructura din temelii 
această instituție tenebroasă, 
după cum s-a angajat, că 
Poliția va scoate de la naftalină 
dosarele celor care zac de ani

buni prin fișete închise, 
potrivit declarațiilor dlui 
Gavril Dejeu, că Procuratura 
și Justiția vor aplica ferm 
legile, iar armata va fi, ca 
întotdeauna, cu noi, nu cu ei.

Românii trebuie să-și 
recapete încrederea în 
instituțiile statului. în cazul 
“Țigareta”, de la Otopeni, 
care este doar un caz, poate 
constitui o probă con
cludentă în acest sens. Pe de 
altă parte, fiecare trebuie să 
fim atenți și să luăm atitudine 
față de hoția și minciuna, de 
fărădelegea și corupția de 
lângă noi, care se practică 
dezinvolt, la lumina zilei, de 
jos și până sus.

IA ÎNCHIDCRCA CRITICI

Greva foamei
continuă

în fața Primăriei municipiului Petroșani continuă 
greva foamei a 29 de mineri disponibilizați de la 
Regia Autonomă a Huilei.

Ei susțin că nu vor înceta acest protest până când 
președintele Emil Constantinescu nu iși va respecta 
promisiunea privind crearea de alternative 
economice in Valea Jiului. (V.N)
\__________________________________________________________ y
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