
Vizita delegației Coniufli^ui Urbane Arras în municipiul Deva
materiale și numeroase 
schimburi de experiență în 
diferite domenii de 
activitate. în prezent s-a 
stabilit de comun acord că 
se poate trece la un stadiu 
superior de colaborare

între Comunitatea 
Urbană Arras (Franța) și 
municipiul Deva s-au sta
tornicit relații de cola
borare și înfrățire de mai 
mulți ani de zile, care s-au 

^concretizat în ajutoare

materializat în înfrățirea 
dintre cele două comu
nități, eveniment ce va 
avea loc în zilele ur
mătoare.

în cursul zilei de 
miercuri a sosit convoiul

umanitar din Arras, iar 
joi, după vămuire, au fost 
descărcate medicamente 
și material medical la

Tiberiu iSTRATE
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Legi si fărădelegi

IDuupâi unn traseul
european

Așa după cum cititorul a mai 
fost informat, în perioada 2-9 
mai, o delegație a județului 
Hunedoara, condusă de 
președintele Consiliului jude
țean, dl Gheorghe Barbu, și în 
componența căreia au intrat 
manageri ai Regiei Autonome de 
Apă Valea Jiului, s-a aflat în 
Anglia în vederea unor contacte 
cu staful Băncii Europene pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare - 
BERD.

Tot în acest interval pre
ședintele Consiliului județean a 
mai condus o delegație a 
județului la lucrările comisiei a II- 
a pentru relații Est-Vest a ARE, 
desfășurată la Stockholm, în 
Suedia.

La încheierea misiunii, 
președintele, secondat de dl 
Ciprian Alic, șeful Serviciului 
relații externe-protocol-mass 
media, a susținut o conferință de 
presă.

Despre contactele avute în 
Anglia la BERD și cu alte orga
nisme britanice sau europene 
președintele a informat pe larg 
presa.

După cum se știe, Valea 
Jiului, zonă care se bucură de 
o atenție deosebită din partea 
Președintelui și a Guvernului 
României, precum și a unor

organisme europene, 
beneficiază de un proiect cu 
finanțare mixtă BERD-PHARE 
-Consiliuljudețean Hunedoara 
a cărui finalizare va rezolva la 
nivel optim problema ali
mentării cu apă, a canalizării 
și epurării apelor uzate în 
localitățile Văii Jiului.

Scopul principal al 
deplasării în Anglia a unor 
manageri ai RAAVJ și în 
același timp ai proiectului mai 
sus numit a fost instruirea 
managerială pentru derularea 
în continuare a proiectului - a 
spus președintele C.J. Cu

Ion CIOCLEI
(Continuare în pag. 8)

Toată lumea e nemulțumită de încetineala 
cu care lucrează Parlamentul. Stare de spirit 
justificată când e vorba de acele nesfârșite 
comemorări, “declarații politice”, de dezbateri 
colaterale, pe teme minore, sau de 
imposibilitatea dezbaterilor din motive de 
chiul ori, eufemistic zis, “din lipsă de 
cvorum”. Nejustificată însă, când e vorba de 
elaborarea efectivă a legilor. Aceasta e o 
treabă incompatibilă cu graba: ea presupune 
timp, seriozitate, chibzuință, rigoare. Legile

trebuie elaborate în perspectivă îndelungată, 
pentru că rostul lor e să asigure buna 
funcționare a statului pe timp nelimitat. Un 
gânditor politic de talie europeană, un 
“politolog” avantla iettre, lugojeanul Aurel C. 
Popovici scria la începutul veacului: "Legile 
bune nu se fac de azi pe mâine, ci încet, foarte 
încet, cu tărăgăneaiă de ani de ziie și chiar de 
zeci de ani, și după discuții și lupte serioase 
și amendamente chibzuite timp îndelungat, nu 
improvizate în câteva ziie (...) Cei ce tot 
reformează, de fapt diformează un popor, 
zbuciumându-i și fărâmându-i toată lumea sa 
de simțire și gândire”. Popovici are perfectă 
dreptate, pentru că se referă ia situații de 
normalitate. Nenorocirea noastră însă este că 
am fost “diformați, zbuciumați și fărâmați” de 
îndelunga dictatură roșie, iar acum, când 
suntem puși în situația de a reveni la 
normalitate, avem nevoie de un întreg corp de 
legi care să ne îngăduie s-o facem, iar timp nu 
avem, pentru că am intrat într-o lume strict 
concurențială, unde țări aflate în situații 
aproape identice cu a noastră ne-au luat-o 
deja înainte. Din păcate, timpul lucrează 
împotriva noastră: avem nevoie urgentă de 
legi bune, eficace, elaborate în timp cât mai 
scurt. Deziderat care s-ar fi putut realiza 
comod în cei nouă ani câți au trecut de la 
Revoluție, dacă majoritatea parlamentară de 
până în 1996 n-ar fi fost formată din eșalonul

■----------------------------------- —- - ----------

Biroul pentru Integrare 
Europeană din cadrul Pre
fecturii județului Hunedoara 
a organizat miercuri, 13 mai, 
o întâlnire ia care au parti
cipat Fundația “Conexiuni" 
din Deva și Fundația romăno- 
franceză Quimper - Sîn- 
tămăria Oriea.

Colaborarea dintre cele 
două fundații a început în 
urmă cu doi ani, ea devenind 
un parteneriat stabil mai ales 
din perspectiva formării de 
formatori în domeniul social. 
Astfel, preciza vicepreșe
dintele Fundației "Cone
xiuni", Lenuța Angaiita, până 
în prezent 24 de tineri

Georgeta BÎRLA
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secund al vechii nomenclaturi și din 
hahalere puse pe căpătuială. Așa s-au 
născut legi care n-au făcut decât să 
temporizeze catastrofal integrarea noastră o 
dată cu a celorlalte țări foste comuniste. 
Scopul n-a fost altul decât menținerea 
disimulată a vechilor mentalități, cutume și 
structuri. Așa au ieșit legi precum cea a 
fondului funciar, a caselor naționalizate, a 
privatizării, a sponsorizării și câte altele, 
care sunt fie aberante, fie nelegiuite, 
necesitând acum altă pierdere de vreme 
pentru revenirea asupra lor. O irecuperabilă 
pierdere de timp și o enormă bulversare a 
întregii vieți social-economice au rezultat de 
aici. Trist și descurajant este că nici după 
noiembrie 1996 lucrurile nu par a se 
îndrepta. Majoritatea parlamentară e alta, 
dar interesele personale și apa care se bate 
în piuă au rămas aceleași, iar poarta spre 
aberații și fărădelege tot deschisă e. Așa s- 
a născut acea ticăloșie care îngăduie 
fundațiilor zise “umanitare” să introducă în 
țară fără taxe vamale autoturisme, țigări, 
cafea și alcool. Așa s-a ivit aberația 
umilitoare a celebrei de acum legi a 
“tichetelor de masă”, expresie tipică a 
mentalității reziduale de popor asistat, 
căruia statul trebuie tot timpul să-i dea. De 
data asta o masă gratuită pe zi, ca la cazanul 
comunist. Vă puteți imagina vreun profesor, 
vreun medic din vreo țară a Uniunii 
Europene, care să jinduiască la o masă din 
pomana statului? Eu nu-mi pot imagina, 
după cum nu cred că poate exista nici un om 
demn cu asemenea aspirații de slugă. Și tot 
astfel nu pot înțelege în ruptul capului de ce 
sumele acelea impunătoare destinate 
“tichetelor” n-ar putea fi dirijate înspre 
salariile oamenilor, îngăduindu-le măcar un 
pas cât de mic în plus spre o viață decentă, 
lipsită de umilințe inutile. De unde deduc că, 
oricât ne-ar presa timpul, legiuitorii noștri ar 
face bine să afle totuși răgazul ca mai întâi 
să măsoare și abia apoi să taie.

Aplicație 
de apărare 

civilă la
Simeria
La sfârșitul aplicației de 

apărare civilă, în condițiile unei 
inundații de proporții în zona 
Simeriei, dl. gen. Maftei Roșea, 
locțiitorul comandantului Pro
tecției Civile pe țară, șeful 
Secretariatului Tehnic al 
Comisiei Guvernamentale de 
Apărare împotriva Dezastrelor, 
acorda acțiunii calificativele 
“foarte bine”, “excelent”. 
Această aplicație, față de cea 
din ziua precedentă la care 
asistase, s-a desfășurat foarte 
bine începând cu convocarea 
comisiei județene de protecție 
civilă și încheind cu preluarea 
și asigurarea primului-ajutor, 
cazării sinistraților la tabăra 
amenajată în acest scop la 
stadionul orașului. Dl Roșea 
sublinia că în această aplicație 
s-a văzut experiența col. Adrian 
Filipescu, șeful protecției civile 
județene, cât și aportul Crucii 
Roșii “care a ajutat extraordinar 
de mult la reușita acțiunii"

Acțiunea a debutat cu 
ședința de comandament a 
comisiei de apărare împotriva 
dezastrelor de la Primăria 
Simeria. A urmat alarmarea 
publică și deplasarea tuturor 
forțelor participante - repre
zentanți ai armatei, pompierilor, 
de subunități de protecție civilă, 
de poliție, de protecție civilă, 
cadre medicale, sanitari

Concert național roci
Cele mai bune trupe rock narked Fate” - Alba Julia, 

(metalic) din țară se vor afla ,, Deimos” și „Bio Dome”' 
azi, 15 mai a.c., la DJSCO din Deva, precum fi alte 
D1A din Bălaia. La concertul trupe locale.
național rock organizat de Organizatorii asigură 
Antena 1 TV DEVA, transportul gratuit cit 
Asociația Info Press și DISCO autobuse ce cor pleca din 
DIA vor participa, începând cu fata Complexului Comercial 
ora 20.30, „DIES IRE” - de la piață la orele 19.00; i. 
București, „Gad” - Iași, 19.30și, respectiv, 20.00.

Grime God” - Arad, „No (G.B.)

Radu CÎOBANU I
______________________ —______SÂ

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 8)

Păreri încrucișate
In ultimele zile blocarea 

și deblocarea conturilor 
RENEL a ținut capul de afiș în 

mass-media, alături de 
scandalul privind contrabanda
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cu țigări, care tinde să se 
internaționalizeze. Din con
fruntarea părerilor încrucișate 
(așa cum se susține că se face 
acum subvenția încrucișată a 
costului energiei electrice 
consumate de populație), 
rezultă că problema blocării 
conturilor, care inițial a fost 
agreată (pe fond de oboseală, 
seara târziu) de către 
premierul Radu Vasile, iar apoi 
dimineața a fost dezaprobată 
la același nivel, reiese că 
măsura respectivă ar avea 
consecințe nefaste asupra 
economiei, în special a 
agenților cu capital de stat, 
care, la rândul lor, în-

registrează cele mai mari 
datorii față de RENEL. 
Conducătorii acestei regii 
susțin că firma în ansamblul 
ei are de încasat de la 
datornici peste 6000 de 
miliarde lei, în același timp 
datoria acumulată, inclusiv 
față de bugetul de stat, 
însumând în jur de 5000 de 
miliarde lei.

încrucișându-și părerile 
și săbiile, ministrul indus
triilor și comerțului, dl Radu 
Berceanu, îi acuză pe cei din 
sistem de lipsă de aderență 
la reformă, în vreme ce liderii 
de sindicat de la Cartel Alfa 
și Univers, precum și 
conducerea RENEL, afirmă 
cu toată puterea lor de 
convingere că doresc 
spargerea monopolului și 
trecerea la funcționarea pe 
principiile economiei de 
piață. Referitor la creșterea 
prețului energiei electrice

Nicoiae TfRCOB
(Continuare în pag. 8)

Restructurarea în minerit? Trebuia făcută, dar nu așa
La cea de a doua întrebare - 

"Având în vedere disponibilizările 
masive de personal din acest 
domeniu, ce perspective între
vedeți industriei extractive 
românești și zonelor preponderent 
miniere din județul nostru: Valea 
Jiului, Poiana Ruscăi, Țara 
Zarandului?” -, interlocutorii au dat 
răspunsuri optimiste.

2. Mineritul rămâne; și zonele 
miniere rămân

Ing. loan Lupulescu, direc
torul general al SC Cepromin SA 
Deva:

- România este o țară bogată 
în resurse minerale sărace. Pe 
astea le avem, pe astea trebuie să 
le valorificăm. Iar dacă putem, și va 
trebui să putem, să le ridicăm la un 
nivel de calitate și de eficiență cât 
mai ridicat. Sigur, procesul de 
restructurare din minerit, ca și din 
celelalte domenii nerentabile, care 
primesc mari subvenții de la stat, 
trebuie dus până la capăt. Și eu

cred că va fi dus. Unitățile care au 
șanse să ajungă la profitabilitate, 
sau cât mai aproape de aceasta, să 
fie ajutate, să li se dea bani pentru 
investiții și dezvoltare, pentru 
retehnologizare și modernizare, prin 
care să crească productivitatea, 
producția, calitatea, eficiența. în 
aceste condiții, și zonele prepon
derent miniere vor 
continua să existe, 
chiar dacă va fi 
nevoie să găsească 
și alte activități în
care să lucreze localnicii, cei 
disponibilizați din minerit. în 
întreprinderi mici și mijlocii, cu 
produse cerute pe piață, în servicii, 
în alte sectoare. Am înțeles că în 
Valea Jiului deja s-au creat peste 
1000 de locuri de muncă, vor 
apărea și altele la drumul Petroșani 
- Herculane (prin Câmpu lui Neag), 
poate și în alte sectoare.

Ing. Nicușor Vulpe, directorul 
tehnic și de producție al SC 
Umirom SA Petroșani:

- Ca unul care trăiesc și 
lucrez în Valea Jiului de mulți ani, 
într-un domeniu complementar 
mineritului, respectiv în 
construcția de mașini, instalații, 
echipamente, dispozitive diverse 
pentru extracția și prepararea 
cărbunelui, nu văd dispariția 
domeniului sau a zonelor

(REPORTAJ • AIICHEIA (llQ
preponderent miniere. Activitatea 
se va restrânge, însă de'cărbune 
va fi mereu nevoie. După cum va 
fi nevoie de minereuri de fier, 
complexe, auro-argintifere etc., 
ca să mă refer doar la resursele 
minerale utile cu care a fost 
hărăzit județul Hunedoara. Sigur, 
este nevoie de minerit eficient, 
performant, calitativ. Și se va 
putea face. Noi, constructorii de 
utilaje miniere, avem capacitatea 
să susținem acest efort. Mineritul

în România va exista și alături de 
el și noi, cei care-i asigurăm 
mijloacele de extracție și 
preparare - producătorii de utilaje 
miniere. Totodată, cred că statul 
va trebui să investească în aceste 
zone, deopotrivă pentru retehno- 
logizarea și modernizarea minelor, 
ca și pentru dezvoltarea altor 

activități - în turism, 
drumuri, transporturi 
etc. Iar dacă Valea 
Jiului va fi declarată 
zonă liberă, așa cum

se vorbește, în 10 ani de zile aici 
va fi Hong Kong.

Ing. Nicolae Radu, directorul 
Exploatării Miniere Ghelari:

- Chiar dacă în zonele 
preponderent miniere lucrează mulți 
oameni veniți din alte județe ale țării, 
cum este și cazul minei Ghelari, 
sunt convins că activitățile miniere 
vor continua, localitățile în care se 
profesează mineritul vor exista, nu- 
și vor pierde identitatea. Se va face 
minerit cu oameni mai puțini, dar cu

randament ridicat și eficiență 
sporită. Pentru asta tot este 
nevoie de bani; pentru 
modernizare, retehnologizare. Iar 
oamenii care au fost dispo
nibilizați și care au deja familii, 
locuințe în zonele miniere, nu vor 
pleca în alte părți. Se vor orienta 
spre alte activități, pe care statul, 
administrațiile locale trebuie să le 
asigure. Din păcate, birocra
tismul ne omoară. Pentru 
începerea unei activități libere, 
simple, trebuie să umble omul 
luni de zile. Destui au renunțat la 
afaceri mărunte din cauza 
acestei birocrații excesive.

Interlocutorii au dreptate. 
Mineritul nu va dispărea în 
România. Dar el trebuie ajutat 
pentru a funcționa la parametri 
de calitate și cu cheltuieli reduse. 
Prima etapă a procesului de 
restructurare s-a încheiat, însă 
procesul continuă.

Dumitru GHEONEA
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12.05 Universul cunoașterii (r) 
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 Ope
ra Mundi (r) 15.30 Memoria exilului 
românesc (r) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.35 Katts și câinele (s, 
ep. 21) 18.00 Scena 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 217) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 21.00 
Baywatch (s, ep. 148) 21.55 Nimic 
s-’ânt (s, ep. 1) 22.45 Jurnalul de 
noapte 23.00 Dosarele istoriei 0.00 
Canary Wharf (s, ep. 143)

12.00 Sunset Beach 12.45 Doar o 
vorbă... (r) 13.00 D-na King, agent 
secret (s/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. 38) 
16.50 Perla Neagră (s, ep. 119) 
17.40 Tribuna partidelor par
lamentare 17.55 Filmele săptămânii 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 19.40 
O altă putere 20.10 Ultimele știri (s, 
ep. 54) 22.00 Mafia japoneză I (f. a. 
SUA 1995) 23.30 Ghici cine vine la 
mine?

7.00 Dimineața devreme (mag. 
matinal) 10.10 Reluări 11.00 Knut 
Hamsun: viața unui rătăcitor (f, p. 
l/r) 12.40 Controverse istorice 
13.10 Sfântul (s, ep. 1) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Alondra (s, 
ep. 53, 54) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 18.00 Esmeralda (s, ep. 
47) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Windwalker (w. 
SUA 1980) 21.40 Omul cu o mie 
de fețe (s) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Profeții 
despre trecut (r) 10.00 Punctul pe I 
(talkshow/r) 11.00 Urmărire perpetuă (f/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Procesul etapei 
(r) 14.45 Lumea filmului (r) 15.15 Maria (s) 
16.10 Nano (s, ep. 34) 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 Earth Girls 
Are Easy (co. Anglia/SUA 1989) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 89) 
22.45 Știrile PRO TV 23.15 Audiența 
națională (talkshow) 0.30 Dosarele X (s)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 11.00 Telenovelă (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 
veqhe (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 Telenovelă 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 106) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s, ep. 106) 20.15 
Misterele din New Orleans (s, ep. 21) 
21.15 Și mâine e ozi (f.a. SUA 1986, p. 
II) 23.00 Știri 23.30 Starea de veghe
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6.00 România: ora 6 fix* 8.30 D.a. (r) 
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 13.00 Ultimele știri (s/r) 
14.10 Ferestre spre lume (r) 15.00 
Emisiune pentru persoane cu handi
cap 15.30 Ecciesiast '98 16.00 
Emisiune în limba maghiară 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Katts și câinele (s, ep. 
22) 18.00 în flagrant. Diplomația 
absurdului (do) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 213) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială 21.00 Păstrăvul (dramă 
Franța 1982) 22.45 Jurnalul de noapte 

_0;00>Canar^_WharfJșJ_eg;_Ț44j____

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor 
Moon (d.a/r) 9.00 TVR Cluj 10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoaia 12.05 Sensul 
tranziției (r) 13.00 Ultimele știri (s/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. 23) 18.00 Medicina 
pentru toți 19.00 Sunset Beach (s, ep.
219) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo 21.00 Impact (do)
21.30 Fotbal Finala Ligii Campionilor: 
Real Madrid - Juventus Torino (d) 23.30 
Cultura în lume 0.00 Canary Wharf (s, 
ep. 146)

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 Pentru dvs., doamnă! 
13.00 Ultimele știri (s/r) 14.10 Perla Neagră 
(s/r) 15.00 Dialog. Actualitatea editorială
15.30 Ecciesiast '98 16.00 Conviețuiri 
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 Katts și 
câinele (s, ep. 24) 18.00 Timpul Europei 
(mag. politic) 19.00 Sunset Beach (s, ep.
220) 20.00 Jurnal, meteo, sport, ed. 
specială 21.00 Dr. Quinn (s, ultimul ep.) 
21.55 La volan (info rutier) 22.05 Cu ochii'n 
4 (anchetă) 22.45 Jurnalul de noapte 
23.00 Dintre sute de catarge... (div.) 0.30 
Canary Wharf (s, ep. 147)

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 Arhive 
românești (r) 12.30 Conviețuiri 13.00 
Ultimele știri (s/r) 14.10 Perla 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. 25) 18.00 Ora Warner: Animaniacs 
(d.a); Casa plină (s, ep. 11) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 221) 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 21.00 
Lady Chatterley (f. SUA 1992, p. I) 
22.45 Jurnalul de noapte 0.00 Misiune în 
Manila (f.a.SUA 1987)

7.00 Bună dimineața de la... Timișoara 
și București! 9.05 Șapte note fer
mecate (em. pt. copii) 10.05 Viața ca în 
viată (s, ep. 28) 10.50 Singuraticul Tom 
(f.a.Canada 1990) 12.30 Ordinea pu
blică (do) 14.30 Video Magazin (div.) 
16.20 Serial 16.50 Nașterea și 
destrămarea Uniunii Sovietice (II) 
17.40 Justiție militară (s, ep. 12) 18.30 
Desene animate 18.55 Teleen- 
ciclopedia 19.40 Săptămâna sportivă 
20.00 Jurnal, meteo 20.35 Vizitatorul 
(s, ep. 12) 21.30 Cum vă place... 
Careul cu 5 ași 22.30 Mata Hari 
(dramă SUA ’32)
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7.00 Bună dimineața de la... București! 
8.30 Lumină din lumină 9.05 Colț Alb 
(d.a) 9.30 Fetița cu pistrui (s) 10.00 
Ala-Bala, Portocala! (em. pt. copii) 
10.45 Biserica satului 11.00 Viața 
satului 13.00 Tezaur folcloric 13.30 
Serial de călătorii (do): „Gorila'' 14.30 
Turnul Babei (mag.) 15.40 Dintre sute 
de catarge... 17.10 Star Trek Deep 
Space Nine (s): „Trecut" (II) 18.00 Se
rial 18.25 Desene animate 19.40 
Duminica sportivă; tragerile Loto 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, 7 zile în România 21.00 
Victima avea un chip familiar (f. p. 
SUA 1994) 22.35 D-na King, agent 
secret (s)

6.30 TVM. Telematinal 8.25 Canary 
Wharf (s/r) 9.00 Baywatch (s/r) 10.00 
Dosarele istoriei (r) 11.00 Lumea 
sălbatică a animalelor (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 13.00 Nimic sfânt (s/r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 Regina celor 1000 de 
ani (d.a) 16.00 Veronica și chipul iubirii 
(s) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 120) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup!, Hei-Rap! 19.10 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate! (mag. medical)
20.10 Ultimele știri (s) 21.00 Sensul 
tranziției 22.00 Teatru TV 23.20
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6.30 TVM. Telematinal 8.00 D.a (r) 
8.25 Canary Wharf (s/r) 9.00 
Teleenciclopedia (r) 10.00 Avocatul 
poporului (r) 11.00 Comorile lumii (r) 
14.00 Emisiune 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 
Perla Neagră (s, ep. 121) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 18.00 
Hei-Rup!, Hei-Rap! (cs) 19.10 Arhive 
românești 19.40 Dreptul la adevăr
20.10 Ultimele știri (s, ep. 52) 22.00 
Dragoste la prima vedere (co. SUA 
1990) 23.15 Meridianele dansului 0.00 
Ghici cine vine la mine?

6.30 TVM. Telematinal 9.00 Efecte 
secundare (s/r) 9.50 Muzică ușoară 
10.00 Un secol de cinema (r) 11.00 
Lumea sălbatică a animalelor (do/r)
11.30 Cultura în lume (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă... (r) 
13.00 Medicina pentru toți (r) 14.00 Em. 
în limba germană 15.10 Limbi străine. 
Spaniolă 15.35 Regina celor 1000 de ani 
(d.a) 16.00 Veronica și chipul iubirii (s)
16.50 Tribuna partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora 5 (div.) 19.10 Față 
în față cu autorul: loan Groșan 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 57) 22.00 Femeie 
dispărută (thriller Anglia 1938)

6.30 TVM. Telematinal (s/r) 9.00 Dr. 
Quinn (s/r) 10.00 Dintre sute de 
catarge... (r) 11.00 Comorile lumii (r)
11.30 Timpul Europei (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă... (r)
12.50 Cu ochii'n 4 (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, 
ep. 42) 16.50 Peria Neagră (s, ep. 122) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
20.00 Ultimele știri (s, ep. 50) 21.00 Time 
out. Box: semifinalele Campionatului Eu
ropean (d) 22.30 Vânare de vânt (div.)
23.10 Perla Coroanei (s, ep. 10) 0.00 
Ghici cine vine la mine?

7.00 Perla Coroanei (s/r) 8.00 D.a. (r)
8.30 Lumea sălbatică a animalelor 
(do): „Supraviețuirea" 8.55 Comorile 
lumii (do) „Epidaur, sanctuar al 
antichității", „Mănăstirea Râla (Bul
garia)" 9.30 Pas cu pas (em. de 
știință) 10.35 Documente culturale. 
Aragon, puterea magică a cuvintelor 
(p. II) 11.30 TVR Timișoara 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 Patru 
surori (s) 14.50 Bijuterii muzicale
15.10 Tradiții 15.30 D.a. 16.00 
Veronica: chipul iubirii (s) 16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 123) 18.00 Serata 
muzicală TV 20.25 Fotbal CE de 
tineret: România-Olanda (d) 22.20 
Jurnalul actualității muzicale

7.00 Vizitatorul (s/r) 8.00 D.a. (r) 8.30 
Lumea sălbatică a animalelor (do): „Un 
loc de întâlnire" 8.55 Filmele 
săptămânii 9.00 Comorile lumii (do)
9.30 Ferestre deschise (do) 10.35 
Cinematograful vremii noastre: Chariot
11.30 TVR lași 13.30 Memoria exilului 
românesc (do) 16.00 Veronica: chipul 
iubirii (s) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 
124) 17.50 La izvor de dor și cântec... 
18.00 Alo, tu alegi! (mag.) 19.00 în 
plină acțiune (s, ep. 30) 20.00 Ultimul 
tren. Despre întreprinderile mici și 
mijlocii 21.00 Fotbalmania. Fotbal: Meci 
din Campionatul Italiei (d)

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Omul cu o mie de fețe (s/r) 11.11 
Windwalker (f/r) 12.40 Con
troverse istorice 13.10 Sfântul 
(s, ep. 2) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Alondra (s, ep. 55, 56) 
16.00 Onyx - culorile muzicii 
18.00 Esmeralda (s, ep. 48) 
19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Vicii ascunse 
(dramă SUA 1994) 21.30 Știri 
21.40 Ultimele zile ale lui Patton 
(f. ist. SUA ’96) 22.30 Milionarii 
de la miezul nopții

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Ultimele zile ale lui Patton (f/r) 
11.00 Vicii ascunse (f/r) 12.40 
Controverse istorice (do) 13.10 
Sfântul (s, ep. 3) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Alondra (s, ep. 57, 
58) 16.00 Onyx - culorile muzicii 
17.00 Onyx Music - Muzica de vis 
18.00 Esmeralda (s, ep. 49) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 American Buffalo (dramă 
SUA 1996) 21.30 Știri 21.40 
Ultimele zile ale lui Patton (f. ist. 
SUA '96, p. II) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Spirit și credință - ediție specială 
11.00 American Buffalo (f/r) 12,45 
Controverse istorice (do) 13.10 
Sfântul (s, ep. 4) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Alondra (s, ep. 59, 
60) 16.00 Onyx - culorile muzicii 
18.00 Esmeralda (s, ep. 50) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Ultima alianță (f.a. SUA 
1990) 21.30 Știri 21.40 Ultimele 
zile ale lui Patton (f. ist. SUA '96, p. 
III) 22.30 Milionarii de la miezul 
nopții

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Ultimele zile ale lui Patton (f/r) 
11.00 Ultima alianță (f/r) 12.40 
Controverse istorice (do) 13.10 
Sfântul (s, ep. 5) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Alondra (s, ep. 
61, 62) 17.00 Onyx Music - 
pentru îndrăgostiți 18.00 
Esmeralda (s, ep. 51) 19.00 
Observator/Din lumea afa
cerilor 19.45 M-am îndrăgostit 
de logodnica mea (co. Franța 
1983) 21.30 Știri 21.40 Puterea 
banilor (s, ep. 23) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții 
Talkshow de Marius Tucă

7.00 Știri/Revista presei 8.55 Model 
Academy (s) 9.25 Ultimele cinci 
minute (s) 11.00 Onyx by Request 
12.00 Mileniul III: spaime, soluții, 
speranțe 13.00 Documentar 13.30 
Zebra (mag.) 16.30 între prieteni 
(em. pt. tineret) 17.30 Viața de la 
zero (s) 18.00 Esmeralda (s, ep. 52) 
19.00 Observator/Sinteză știri 19.30 
Vrei să ne distrăm sâmbătă seara? 
(div.) 20.00 Și fantomele iubesc (co. 
SUA 1990) 21.30 Știri 21.40 A treia 
planetă de la Soare (s) 22.05 
Documentar 22.30 Schimbul de 
noapte: pariul cu insomnia 0.30 
Dragoste, minciuni și cântece de 
leagăn (dramă SUA ’93)

7.00 Știri 7.05 Mileniul III (r) 8.10 
Viața de la zero (r) 8.35 Spirit și 
credință 9.10 Connan (d.a) 9.40 
O echipă fantastică (d.a) 10.10 
Animal Show (s) 10.35 Mighty 
Max (d.a) 11.00 Controverse 
istorice (do) 11.30 Orașele lumii 
(do): „Sain German" 12.10 Onyx 
- voci de legendă 13.10 
Descoperiri (do, ep. 9) 14.00 
Duminica în familie (mag.) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 53) 19.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 
Knut Hamsun: viața unui rătăcitor 
(f. biogr. Norvegia '96, p. II) 21.30 
Sparks (s, ep. 36) 22.00 Trecut 
ucigaș (thriller SUA 1990) 23.30 
Seducție (thriller SUA ’92)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Seinfeld (s/r) 10.25 Am 
întâlnit și români fericiți (r) 10.50 Insula 
misterioasă (s, ep. 10) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Audiența națională (r) 14.30 Walker, 
polițist texan (s) 15.15 Maria (s) 16.10 
Nano (s, ep. 35) 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. 14) 21.15 Avocatii (s, ep. 9) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 
90) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 Profesiunea 
mea, cultura 0.45 Dosarele X (s)
7.00 Ora 7, bună dimineața! 10.00 Seinfeld 

(s/r) 10.30 Urmărire generală (r) 11.00 In
sula misterioasă (s, ep. 11) 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. 36) 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 Un anotimp în Purgatoriu (dramă 
SUA '96, p. I) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 91) 22.45 Știrile PRO TV
23.15 Pro și contra cu Octavian Paler 0.30 
Dosarele X (s)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Seinfeld (s/r) 10.30 
Povești extraordinare (s/r) 11.30 Un 
anotimp în Purgatoriu (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. 37) 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. 76) 21.15 Nikita (s, ep. 
11) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, 
ep. 92) 22.45 Știrile PRO TV 23.00 întâlnire 
cu presa (talkshow) 0.15 Dosarele X (s)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr 
și neliniștit (s/r) 10.00 Seinfeld (s/r)
10.30 Povești extraordinare (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. 38) 17.00 
Știrile PRO TV 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. 114) 21.15 
Exorcistul (f. fant. SUA 1973) 23.15 Știrile 
PRO TV

7.00 D.a. 7.30 PRO TV Junior: D.a.; 
Povestea magică 9.30 Superboy (s) 9.55 
Tom Sawyer (f.a. SUA 1973) 11.30 
Secretele bucătăriei 12.00 Punctul pe I 
(talkshow) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
News Radio (s)13.30 Vărul din străinătate 
(s)14.00 Generația PRO 15.10 Brigada 
mobilă 15.20 Baschet NBA Action 15.40 
Gillette - Cupa Mondială16.10 Hercule (s, 
ep. 64) 17.00 Xena - prințesa războinică 
(s) 17.50 PRO Fashion 18.20 Adevărul 
gol-goluț (s) 18.50 Te uiți și câștigi! (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Novicele (co. 
SUA 1990) 21.55 Știrile PRO TV 22.10 Mil
lennium (s, ep. 35) 23.00 Știrile PRO TV
23.30 NYPD Blue (s, ep. 34) 0.15 Din a 
doua încercare (co. SUA '81)

7.00 D.a. 8.00 D.a: Capitain N (ep. 1) 8.30 
Conan, aventurierul (d.a) 9.00 Lassie (f. 
SUA 1943, p. II) 9.30 Super Abraca
dabra 11.00 Se întâmplă în Waikiki (s, ep. 
19) 12.00 Profeții despre trecut 12.55 
Știrile PRO TV 13.05 Să mori de râs (s, 
ep. 16) 13.35 Vărul din străinătate (s) 
14.05 Chestiunea zilei: retrospectiva 
săptămânii 14.45 Lano și Woodley (div.)
15.30 Auto MP de Formula 1 al Monaco 
(d) 17.30 Salut Generația PRO 18.00 
Beverly Hills (s, ep. 123) 19.00 Prețul 
corect (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Greu de ucis II (f.a.SUA ’90) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.10 Cybill (s, ep. 14) 22.40 
Știrile PRO TV 22.50 Perry Masson: în 
apărarea tatălui (f. p. SUA 1990) 0.30 
Gillette - lumea sportului

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 11.00 Telenovelă (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. 107) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s, ep. 107) 20.15 
Gardă de corp (s, ep. 7) 21.15 Armă 
de închiriat (f.a. SUA ’91) 23.00 Știri 
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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. 108) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s, ep. 108) 20.15 Un 
alt început (s, ep. 21) 21.15 
Campionul (f.a. SUA 1989) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 11.00 Telenovelă (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. 109) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s, ep. 109) 20.15 Contralovitura 
(s, ep. 7) 21.15 Nedreptate albă 
(dramă SUA 1991) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 
Celebri și bogați (s/r) 11.00
Telenovelă (r) 12.00 Pretutindeni cu 
tine (s/r) 12.30 Prietenul nostru Jake 
(s/r) 13.00 Știri 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. 110) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s, ep. 110)
20.15 Atingerea îngerilor (s, ep. 22)
21.15 Glasul inimii (co. SUA 1983) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe

6.30 Videoclipuri 7.00 Lumea lui Eric 
(s) 7.30 Bailey Kipper (s) 8.00 
Justițiarii (d.a) 8.30 Țara de dincolo de 
nori (d.a) 9.00 Apărătorii galaxiei (d.a)
9.30 Inspectorul Gadget (d.a) 10.00 
Aventurile lui Rocko (d.a) 10.30 Daria 
(d.a) 11.30 Pământul: Bătălia finală (s)
12.30 Eurofotbal (em. sportivă) 13.30 
Drumul spre Franța 14.00 în căutarea 
dreptății (s) 15.00 Paper Tiger 17.00 
Zona M (em. muzicală) 18.00 911: Apel 
de urgență (s) 19.00 Știri 19.45 
Aventurierul (f. SUA 1987) 21.30 
Incursiuni în imprevizibil (s) 22.00 Din 
istoria Mafiei americane (do) 23.00 
Știri

7.00 Elefănțelul (s. pt. copii) 8.00 A 
doua familie (do) 8.30 Căutătorii de aur 
(s) 9.00 Echipa de fotbal (d.a) 9.30 
Nemuritorul (d.a) 10.00 Aventurile lui 
Rocko (d.a) 10.30 Un cuplu irezistibil 
(d.a) 11.00 1999 (s) 12.00 Duminică la 
prânz (mag.) 13.30 Drumul spre Franța 
- C.M. de fotbal 14.00 Lumea lui Dave 
(s) 14.30 Vedetele dragostei (do) 15.00 
Față în față la Hollywood (s) 15.30 
Secretele bărbaților irezistibili 16.00 
Videofashion (s) 16.30 Din culisele 
modei (do) 17.00 Un alt început (s/r) 
18.00 Atingerea îngerilor (s/r) 19.00 Știri 
19.45 O moștenire cu cântec (co. SUA 
1985) 21.30 Călătorii în lumi paralele (s)
22.30 Nimeni nu e perfect (s) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe (talkshow)
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LUNI 18 mai
Dragoste și putere (s/r) 11.15 

Antonella (s/r) 12.45 Marielena 
(s/r) 13.30 Zona Crepusculară (f/ 
r) 15.00 Marile bătălii... (r) 16.00 
Secrete de familie (s, ep. 2) 
17.00 Antonella (s, ep. 153) 
17.45 Concursul de Acasă 18.00 
Antonella (s, ep. 154) 18.30 
Marielena (s) 19.30 Noile
aventuri ale Omului Păianjen 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere (s) 
21.00 Verdict: crimă! (s) 22.00 
Nimic personal (s) 22.45 Turist 
întâmplător (dramă SUA 1987)

lir ;
ACASĂ

MARȚI 19 mal
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Turist 
întâmplător (f/r) 15.00 Marile 
bătălii... (r) 16.00 Secrete de 
familie (s) 17.00 Antonella (s, ep. 
155) 17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Antonella (s, ep. 156) 
18.30 Marielena (s) 19.30 Noile 
aventuri ale Omului Păianjen 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere (s) 
21.00 Verdict: crimă! (s) 22.00 
Nimic personal (s) 22.45
Moștenirea Ferramonti (dramă 
Italia 1976)

MIERCURI 20 mai
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Moștenirea 
Ferramonti (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s) 17.00 Antonella (s, ep. 
157) 17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Antonella (s, ep. 158) 
18.30 Marielena (s) 19.30 Noile 
aventuri ale Omului Păianjen 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere (s) 
21.00 Verdict: crimă! (s) 22.00 
Nimic personal (s) 22.45 Cuscrii 
(co. SUA 1979)

JOI 21 mai
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Cuscrii (f/r) 
16.00 Secrete de familie (s) 
17.00 Antonella (s, ep. 159)

17.45 Concursul de Acasă 
18.00 Antonella (s, ep. 160)
18.30 Marielena (s) 19.30 Noile 
aventuri ale Omului Păianjen 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere 
(s) 21.00 Verdict: crimă! (s) 
22.00 Nimic personal (s) 22.45 
Corporația Parallax (thriller 
SUA 1974)

VINERI 22 mai
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Corporația 
Parallax (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s) 17.00 Antonella (s, 
ep. 161) 17.45 Concursul de 
Acasă 18.00 Antonella (s, ep. 
162) 18.30 Marielena (s, ep. 
120) 19.30 Noile aventuri ale 
Omului Păianjen (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 22.00 Nimic 
personal (s) 22.45 Porto Franco 
(f.a. România 1961)

SÂMBĂTĂ 23 mai
7.30 Nimic personal (s/r)

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Porto 
Franco (f/r) 15.15 Omul mării 
(s, ep. 37, 38) 17.00 Antonella 
(s, ep. 163) 17.45 Concursul 
de Acasă 18.00 Antonella (s, 
ep. 164) 18.45 Marielena (s)
19.30 Noile aventuri... (d.a) 
20.00 Șapte mirese pentru 
șapte frați (f. muz. SUA 1954)
22.30 Onassis (dramă SUA 
1988, p. I)

DUMINICĂ 24 mai
9.00 Sport la minut 9.45 

Sport extrem 10.00 Motor sport 
Mag. 10.30 NBA Action 13.50 
Cupa Mondială povestită de 
loan Chirilă 14.00 Istoria 
fotbalului 14.45 FIFA Mag.
15.15 Gillette World Cup Spe
cial 15.45 Top Gol Europa
16.45 Cupa Mondială... 16.55 
Fotbal II Calcio (d) 18.55 Faza 
zilei 19.30 D.a. 20.00 Arhiva 
neagră (s) 20.45 Incoruptibilii 
(s) 22.30 Onassis (dramă SUA 
1988, p. II) 0.00 Yenti (f. muz. 
SUA 1983)

( IN DMZIfi B2 ) 
Mâine, un meci ce trebuie văzut! 
VEGA DEVA - POLI TIMIȘOARA

Mâine, tribuna stadionului "Cetate" din Deva va fi din 
nou plină: în etapa a -32 a, cu doar 2 etape înainte de 
sfârșitul campionatului, Vega (locul 14) întâlnește pe 
Politehnica Timișoara (locul 15) într-un meci decisiv pentru 
evitarea retrogradării de ... ambele formații! Elevii 
antrenorilor Ionel Stanca (principal) și secundul său 
Nicolae Aiexiuc - care și ia Apuiium Unirea Aibă iu Ha au 
avut o comportare bună trecând pe lângă o victorie ce o 
meritau - s-au pregătit cu multă atenție pentru importanta 
partidă cu studenții timișoreni. Să fim deci alături de 
fotbaliștii ce vor intra mâine pe teren, dintre care, separe, 
nu vor lipsi Rahoveanu, Fartușnic, Tănasă, Grosu, Luca, 
Popa, Szemely, Naniu, Berindei, Gigi, Ștefan, Vionea sâ-i 
încurajăm pe ei și coechipierii ior pentru a obține cele trei 
puncte atât de necesare pentru ca Deva să aibă și în 
campionatul viitor echipă în eșalonul al doilea al fotbalului 
românesc. O merită din plin minunatul public spectator, 
suporterii din Deva și din împrejurimi.

Sabin CERBU

Când se va juca 
Supercupa României 

la fotbal?
Deși data disputării meciului 

dintre Steaua (campioană în 
ediția '97 - ’98) și Rapid 
(câștigător al Cupei României) 
din Supercupa României s-a 
anunțat (22 iulie) s-ar putea 
modifica ziua disputării acestei 
așteptate partide. încă nu se știe 
dacă Steaua va trebui să susțină

două tururi preliminare în Liga 
Campionilor. în caz că Steaua 
va juca în preliminarii, dubla 
manșă din primul tur se va 
disputa în zilele de 22 și 29 iulie 
a.c. în această situație, data 
disputării Supercupei se va 
devansa.

' Arbitrii și observatorii din '
17 mai 1998 

CUPA ROMÂNIEI )

Boc - președinte. 
Bălăci - antrenor principal 

la IL Craiova
Două foste mari glorii 

ale fotbalului craiovean, C. 
Boc și llie Bălăci, au fost 
unși în principalele funcții 
ale conducerii clubului 
craiovean, primul ca pre
ședinte, iar al doilea, 
antrenor principal al Uni
versității Craiova, cam

pioana marii iubiri. Să fie 
într-un ceas bun, “știința”, 
cum o alintă suporterii pe 
echipa lor de suflet, să 
revină iar ce a fost, o 
participantă în cupele 
europene, ca în perioada 
de glorie a lui Bălăci.

ASA AURUL BRAD ■ RETEZATUL HA TEG,arbitri: Vasile 
Capotescu, Andrei Torok și Constantin Dănilă, obs. Doru 
Toma.

CFR MARMOSIM SI MERIA - CONSTRUCTORUL 
HUNEDOARA, arbitri: Andrei Csiki, Daniel Roman și Marian 
Lucaci, obs. Pavel Marincău.

ENERGIA DEVA - MINERUL BĂRBĂTENI- se joacă pe 
terenul Unirea Vețel, arbitri: Florin Danciu, Tiberiu Nistor 
și Daniel Lada, obs. Alexandru Groza.

FORESTA ORĂȘTIE - FC DACIA ORĂȘTIE, arbitri: 
Zoltan Gergely, Aurelian Lagu șl Virgil Gherghel, obs. llie 
Ștefănită.

MINERUL TELIUC - METALUL CRIȘCIOR, arbitri: Traian 
Melha, Dorin Tincu și Mircea Brândușa, obs. Dorel Târsa.

CAVALERII FLUIERULUI - FOTBAL START DEVA - se 
joacă pe terenul Casino Ilia în 18 mai, ora 17,00, arbitri: 
Ionel Adam, Constantin Dineș și Nicolae Albulescu, obs. 
Mircea Pădurean.

CIFALIMANBRAD-SANTOSBOZ, arbitri: Adrian Radu, 
Eugen Ambruș și Călin Orbonaș, obs. loan Deac.

VICTORIA DOBRA - FC PAROȘENI VULCAN, arbitri: 
loan Lavu, Daniel Thirt și Răzvan Avram, obs. Emil 
Muntean.

CONNEX GSM se ÎNTOARCE 
CU O OFERTĂ AMEȚITOARE!

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 contracLele 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 preț este valabil numai cu activare la CONNEX GSM.

Nu v-ați conectat încă?

CONNEX
GSfiTT

r

9?
CONNEX GSM este marcâ înregistrată a MobiFon

Adresali-vă 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 Viteazu, 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 - Mobilfon 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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HUNEDOARA 
Doar reparațiile minimale 
ale rețelei de magazine 

"Cora" costa mai mult decât 
capitalul social al firmei

REIXIEL - FTDEE
DEVA

Gl ATÂT CÂT VALOREZI?
^■IFMIINCĂ PRODUCTIVĂ LH DOMICILIU!

Visul oricărui comerciant 
este permanenta extindere de 
activitate prin formarea unui lanț 
de magazine, cu vad, care să 
promoveze numele firmei și să 
sporească veniturile. Sunt multe 
exemple de astfel de rețele co
merciale, de mare succes, unele 
depășind granițele mai multor 
țări. Toate au însă o trăsătură 
comună: au crescut natural, de 
la mic la mare, o dată cu creș
terea sectorului de piață con
trolat.

Ce se întâmplă, însă, când 
trecerea de la un sistem eco
nomic centralizat la unul "des
centrat" lasă moștenire o rețea 
comercială numărând cca 70 de 
magazine? Un exemplu de răs
puns poate fi lanțul de magazine 
"Cora" din municipiul Hunedoara. 
Smulse din contextul economic 
actual, magazinele "Cora", ce 
domină centrul comercial al Hu
nedoarei, reprezintă, în sine, un 
patrimoniu valoros și invidiat. Din 
păcate, de îndată ce luăm în cal
cul reculul economic din zonă, 
observăm că tot acest patri
moniu comercial există format la 
momentul și locul nepotrivit. Pen
tru că este imposibil să strecori 
cu bine 9000 de mp de spații 
comerciale prin furcile mult în
gustate ale puterii de cumpărare 
a populației. într-o epocă în care 
roșiile se vând cu bucata, spa
țiile comerciale de 1300 de mp 
devin o povară. în aceste con
diții, rezultatele se văd în galan
tarele goale, în magazinele în
chise și nefolosite, în general, în 
declinul pronunțat al acestui 
comerț de anvergură.

Din discuția pe care am avut- 
o cu dl ec. Ion Mihăiță, director 
general, dna ec. Constanța 
Tufescu, contabil șef, și dnul ec. 
Remus Florescu, membru în con

siliul de administrație la SC "Cora" 
SA, a reieșit că problemele pe 
care firma le are de rezolvat sunt 
dintre cele mai dificile. S-a intrat, 
începând cu acest an, într-un 
program de restructurare, din ca
re o primă etapă, reprezentând 
disponibilizarea a 40 de salariați, 
s-a consumat. O a doua etapă a 
programului de restructurare pre
vede găsirea de parteneri de afa
ceri, interesați de folosirea unor 
spații ale "Cora" contra plății unor 
chirii. Aceste colaborări vor fi de 
natură să asigure un venit ne
cesar dar nu și suficient pentru 
gestionarea afacerii. Gândul unei 
posibile revigorări economice a 
zonei, ce ar putea avea loc când
va, se contrapune cerinței mo
mentului de repliere pe coordo
natele acut diminuate ale desfa
cerii. De aceea, în obiectivele ac
tualei echipe conducătoare de la 
"Cora" nu figurează și vânzarea 
de spații comerciale. "Considerăm 
că din asocierile pe care le putem 
face, vor ieși destui bani pentru 
strunirea activității. Din această 
cauză, vânzarea de active nu 
poate avea loc decât într-un mo
ment de criză puternică, ca unică 
alternativă. Și oricum, nici atunci 
nu vor fi vândute spațiile centrale 
ale firmei", precizează dl. Mihăiță. 
Cel mai reprezentativ spațiu co
mercial al firmei îl reprezintă cofe
tăria "Tosca" care aduce peste 20 
la sută din veniturile firmei.

în prezent, FPS a cotat par
tea sa de acțiuni la "Cora", 40 la 
sută, pe piața secundară a acți
unilor RASDAQ. Din cele de
clarate de interlocutori, am reți
nut că exi6tă interesul ferm al 
unei firme de a achiziționa pa
chetul majoritar de acțiuni al 
"Cora" deținut în prezent de SIF.

Adrian SĂLĂGEAN

vă comunică:
în conformitate cu adresa nr. 50316/11.05.1998 a 

Oficiului concurenței, de la data de 11 mai 1998, noile 
tarife pentru energia electrică livrată consumatorilor 
sunt:

- consumatori casnici:
TRANȘA 0 - 50 kWh pe lună 180lei/kWh 
TRANSA 51-100 kWh pe lună 400 lei/ kWh 
TRANȘA > 100 kWh pe lună 510 lei/ kWh

■ agenți economici alimentați la joasă tensiune ■ 584 
lei/ kWh (exclusiv TVA)

CASA DE CULTURĂ A 
MUNICIPIULUI DEVA 

UNIVERSITATEA POPULARĂ
Anunță: ~

începând din ziua de 14 mai 1998, ora 8, se 
fac înscrieri pentru următoarele cursuri și cercuri 
de calificare și pregătire profesională:

1. Cofetar-patiser;
2. Laborant C.T.;
3. Foto color.
Informații obțineți la tel: 216882.
Acte necesare:

> copie act de studii legalizată;
> copie certificat naștere legalizată;
> pentru doamne certificat de căsătorie.

bA bmkcoop s.n.î
* ‘Jl BANCA DE CREDIT COOPERATIST 

SUCURSALA HUNEDOARA - DEVA
______ FILIALA ORĂȘTIE - Piața Aurel Vlaicu, nr.2

Companii americane în ascensiune au nevoie de ajutorul tău!

Ești șomer și vrei să te angajezi?
Venitul pe care-l ai în prezent te nemulțumește?

Muncă productivă la domiciliu - Condiții deosebite - Câștig pe măsură! 
lucrezi de acasă când vrei și cât vrei!

Cine nu dorește, în timpul liber, să câștige bani în plus, sau, chiar mai mult, să lucreze NUMAI 
de acasă! Toți vrem, puțini reușesc. Acum, este posibil numai prin oferta noastră:
® Ambalare diferite produse la domiciliu.
® Scriind tehnic și frumos poți lucra decorații de vacanță.
® Asamblare de jucării surpriză.
® Finisarea plicurilor poștale la domiciliu.
® Asamblare cutii de carton.
® Croitorie, broderie, goblenuri, executate pe bază de comandă la domiciliu, și multe, 
multe alte oferte de acest fel, acestea fiind doar câteva exemple.

NU SE CERE EXPERIENȚĂ! NU EXISTĂ LIMITĂ DE VĂRSTĂI
Sigur, oi ajuns Io concluzia că și tu vrei să lucrezi de acasă. Irimife-ne până la data de 

20.05.1998 copie după a doua pagină a buletinului de identitate pe adresa: S.C. R0 INF0-SY5TEMS 
SRL., O.P. 1 CP. 237 1900 Timișoara. Veți primi imediat toate informațiile de care aveți nevoie: lista 
completă cu oferte de lucru la domiciliu, explicații pentru fiecare ofertă în parte, căt vei putea 
câștiga pentru fiecare muncă prestată Io domiciliu, cum vei intra în posesia banilor câștigați, cum 
vei intra în posesia materialelor pentru lucru, ce trebuie sâ faceți pentru a începe sâ lucrați de 
acasă cât mai repede. Toate acestea le veți primi sub forma unui colet poștal pe care îl veți plăti în 
momentul ridicării de la poștă cu sumo de 29.800 lei.

GARANȚIE! Dacă în timp de 30 de zile de la dala începerii activității nu veți fi pe deplin 
satisfâcuți de oferta noastră, returnați coletul și veți primi banii înapoi, fără a fi puse întrebări.

Roti câștiga locrând de acasă 4 ore pe zi între 400.000-600.000 lei; 8 ore pe zi, 600.000- 
950.000 lei.'

GREU DE CREZUT? NICI 0 PROBLEMĂ, CONVINGEȚI-VĂ!

Acum aveți ocazia, nu veți pierde nimic, dimpotrivă veți câștiga cât nu ați visat vreodată!
Alătura le marii noastre familii și nu vei regreta.

NOI AVEM CHEIfl SUCCESULUI TĂU!
Scrie-ne astăzi... Mâine vei câștiga!

ICITAT declarat camionul anului și cu noile modele DAF 85 CF, precum 
și cu camionul DAF 45 (sarcini utile 3,5t).

Pentru Școala Generală Nr. 5

GALOWHA £ OOAK AFARA
Cele 24 de săli de clasă 

(plus 2 laboratoare) ale Șco
lii Generale Nr. 5 din Hune
doara riscă să rămână fără 
căldură la iarnă, dacă nu se 
va înlocui rețeaua de termo- 
ficare.

Aflată la unul din cape
tele structurii similare la ni
velul municipiului și fiind 
subdimensionată din con
strucție, rețeaua a creat an 
de an probleme în asigura
rea căldurii în școală, ne 
spune dl Gheorghe Budae, 
directorul instituției. La înce
putul acestei primăveri pro
blemele s-au agravat, câteva 
dintre conducte cedând și 
spărgându-se. Necazul s-ar 
datora faptului că, aprovi- 
zionându-se "pe linie direc
tă" (de la combinat) în ultimii 
doi ani, apa industrială a 
corodat mai puternic insta
lația și-așa șubredă a școlii.

Veniți la fața locului, "spe
cialiștii au propus schimba
rea tuturor conductelor re
țelei de termoficare, altfel

școala nu va mai avea deloc 
căldură la iarnă", preciza in
terlocutorul nostru. "Cârpe
lile", consideră dumnealui, 
ar fi doar o soluție de mo
ment și prea puțin eficientă 
în acest caz...

Așa încât, deși în vacanța 
de vară era planificată zu
grăvirea exterioară a clădirii 
(după ce anii trecuți s-au 
realizat repararea acope
rișului și zugrăveli interioa
re), dl director ar prefera ca 
banii promiși în acest scop 
să fie folosiți pentru rezol
varea situației privind încăl
zirea școlii. Mai bine zis pen
tru o parte din aceasta, căci 
cheltuielile, în ansamblu, se 
vor ridica, cu siguranță, la 
valori mult mai mari.

Cum însă e de neconce
put ca anotimpul friguros să-i 
găsească deopotrivă pe elevi 
și cadrele didactice fără căl
dură în școală, nu rămâne de
cât să se găsească cea mai 
eficientă cale pentru a procura 
banii necesari... (G.B.)

1. Casă + grădină. Simeria, str. A. Mureșanu, nr. 47.
Preț de pornire 30.000.000 lei. 
Licitația va avea loc în data de 20.05.1998.

2. Camion GAZ -4,51, an fabricație 1993.
Preț de pornire 20.000.000 lei (negociabil)

3. Casă + Restaurant - str. Pricazului, nr. 30 + inven
tarul mijloacelor fixe - Restaurant Pati Bar Paradis

4. Mobilier bar.
Preț de pornire 1.500.000 lei. 
Licitația va avea loc în data de 27.05.1998.1

5. SC P.P.Geoagiu - pentru utilaje, mijloace fixe: 
tractoare.

Licitația va avea loc în data de 01.06.1998.
6. Apartament str. Mureșului, bl. 15, ap. 3 (4 

camere)
Preț de pornire 33.000.000 lei.
Licitația va avea loc în data de 03.06.1998.

7. Bloc locuințe - Geoagiu Sat - 8 apartamente
8. Hală sortare + alte imobile - SC P.P. Geoagiu.

Licitația va avea loc în data de 10.06.1998.
Informații suplimentare la Bankcoop SA, Agenția 

Orăștie, nr. tel. 247565 sau 247456 sau la Judecătoria 
Orăștie, Biroul Executorului Judecătoresc.

4 Mai, Târgu-Mureș Piața Trandafirilor (lângă Teatru)
5-6 Mai, Bacău, Parcarea Stadionului Municipal
7 Mai, Brăila, Str. Fata Portului nr. 1

Vă așteaptă !

Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMANIA

PROTEUS IMPEX SRL Orăștie -
tel/fax 0S4-24.79.78, 24.75.00, tel: 054-24.12.96

Oferă:
Produse electrocasnîce cu prețuri reduse

0 aspirator TRACY 1300 W 

[✓f mașină de spălal vase 60 I

Preț vechi Preț nou 

.firmer 599.000 lei 
LWVtftnHeF 1.350.000 lei

erc-ztrrrrT.
puBi.icrrA'rE

L'L.LL». 
rv "i-r rr.

E-CESESEV”

Doresc să 
închiriez

■ spațiu comercial, mini
mum 100 mp (metri pătrați) 
în zonă centrală. Ofer 10 
USD (dolari SUA) pe metru 
pătrat.

Telefon 092/387079.
<_______________________>

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

tel: 054-24.74.96.

[ SC TERMOREP SA HUNEDOARA 1
cu sediul pe str. Ștefan cel Mare, nr. 1, Hunedoara

Vine 4njprijinul 
d-votrsjjâ, 
oferindtPși 
serviciile în s 

condiții 
avantajoasă'în 

următoarele 
^mienii:

>

■r proiectare și execuție centrale și instalații termice 
' confecții metalice de orice tip
•' montaj instalații energetice (inclusiv montaj cazane 

pentru încălzire centrală cu boiler încorporat), reparații 
instalații energetice, montaj și reparații tubulaturi apă și aer 

z execută lucrări de montaj și reparații macarale, 
poduri rulante, autovehicule și utilaje de construcții

z control nedistructiv cu radiații penetrante
' studii de impact și bilanțuri de mediu
r închiriază utilaje de construcții și instalații de ridicat 
r execută transport de marfă și de persoane.

Căutați-ne în orice moment la
tel: 054/712338^ 712050, fax: 054/712338, 712050.

V ---- - ----------------
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Pseudoeseu. j
Nu se poate altfel!

POETVL DIN 
CLEPSIDRĂ

Faur Lazăr confirmă prin titlul 
volumului său de debut (?) un 
adevăr pe care, din păcate, îl 
simțim fiecare: omul nu este în 
afara, ci înăuntru timpului, în 
clepsidră - adică o concre
tizare - materializare a ideii. Desi
gur, după acest titlu - metaforă, 
ne așteaptăm, prin extensia pre
supunerii, la o desfășurare de 

Faur Lazăr: Omul din clepsidră 
Editura Mirador, Arad, 1998.

forțe lirice; nu explicative - tema 
nefiind nouă, dimpotrivă - , ci 
implicative. Poetul - omul își exte
riorizează trăirile transferând 
prozaicul existențial într-o zonă 
mai lirico-optimistă supunându- 
ne atenției permanenta dorință 
spre o utopică nemurire chiar... 
"Dorința de a construi (spune 
poetul)/ Ceva măcar atemporal,/ 
Sfârșind de fapt/ într-un zig
zag/ perpetuu" (Linie, p.5) 
(Subl. DH). Există, în altă ordine 
de idei, dar fără o legătură dis
tinctă cu ceea ce spuneam puțin 
mai înainte, o dramă interioară a 
lui homo universalis căreia Faur 
Lazăr îi găsește substituenți 
prin exprimarea poetică: "Pămân
tul/ se învârtește, / amenințându- 
ne/ c-a obosit", continuând prin- 
tr-o salvatoare întoarcere spre 
bine și frumos: "Căci eternitatea 
mea/ este clipa/ ce ne va găsi 
îmbrățișați/ și buzele noastre/ 
vor fi/ singura entitate din Uni
vers/ ce percepe cu adevărat 
timpul!" (Nepăsare, p.7) - A- 
ceasta tot pentru a nu putea ig
nora clepsidra... Chiar dacă 
multe versuri și poezii denotă o 
oarecare detașare de subiectul 
tratat, dincolo de această apa
rentă "liniște" se află, de fiecare 
dată, omul cu ale sale - mai a- 
les rele - încercând să-și con
struiască puțin câte puțin din 
binele ce crede că i se cuvine. 
Armele poetului sunt, însă, fira
ve și eficiente doar prin calita
tea arderii și exprimării artistice; 
pentru că "Eul/ este un dansa
tor profesionist/ ce dansează în 
muzica sufletului, / pe ringul 
vieții,/ dansuri triste/ sau exu

berante, / lipsite de parteneri (...)" 
(Dansator, p. 35), versurile ur
mătoare consolidând "edificiul”: 
"Și dacă mă voi topi vreodată/ 
curgerea mea o să fie un pârâu 
al dragostei (...)" (Topi, p.43 - un 
titlu care sper că e o greșeală 
de tipar...). în general se observă 
ușor o vrere de sacralizare, de 
redimensionare calitativă a nor

malului înglodat, uneori, în pro
zaicul cotidian - cel de care 
luăm cunoștință cu ajutorul unei 
transfocalizări a obiectului și 
reproiectarea sa în cercuri con
centrice (Dorințe, p. 47; Destin, 
p. 51; Foc, p. 54; Istoria ființei 
mele, p. 80, ș a.), care nu scad 
valoarea obiectului, ci îi conferă 
o anumită aură. Luăm astfel cu
noștință de o lume re-creată cu 
mijloace poetice interesante, în 
care metafora (o modă a poe
ziei contemporane?) și alegoria, 
precum și unele secvențe psi
hanalitice și uneori sociale, au 
un rol determinant în poezia 
bună a lui Faur Lazăr. Și ar fi 
nedrept să închei acest succint 
comentariu fără a mă opri, măcar 
în treacăt, la partea erotică a 
poeziei din volum, marcată, în 
unele locuri, de un lirism aproa
pe agresiv - sentimental care nu 
de fiecare dată îl prinde pe poet. 
Concret: "Ochiul meu/ s-o lăsa 
prins/ în jocul/ formelor tale./ M- 
a purtat obraznic pe cărările/ 
șerpuite ale trupului tău..." (Ră
tăcire, p. 50). "Suferind" de o 
discretă patimă a filozofării, po
ezia lui Faur Lazăr - cu unele 
inexplicabile inegalități și căderi în 
puerile versificații de tip văcă- 
rescian - este a unui autor for
mat, matur și, făcând abstracție 
de inconsecvențele, inerente ori
cărui început, adică un Poet ce 
poate sălășlui prin creația sa în 
poezia contemporană. Cu atât 
mai mult că această plachetă 
este un început - așa îmi place să 
cred - în orice caz promițător...

Dumitru HURUBĂ

Dacă virtuțile, cele din pro
funzime modelatoare, ne-au 
fost schimonosite de-a lungul 
unei perioade de peste cinci
zeci de ani, prin experimentul 
totalitarist; dacă ființa româ
nească a cuibărit în profun
zimile ei insondabile, relevate 
doar meteoric, prin geniile a- 
cestei nații, acel DAT indes
tructibil care ne-a perpetuat 
prin milenii în lume; dacă vie
țile noastre, însumate în ceea 
ce numim istorie a neamului, 
vor spori, fie și din învățătura 
de minte, din erori și jertfe și 
dacă uluitoarea știință a gene
ticii, cu amploarea ei de certi
tudini și intuiții pentru mari 
durate de timp, va confirma, 
atunci de ce ne-am teme de 
pierderea identității de sine, 
de intruziune, de viruși, de 
seismele sistemelor, de 
factorii care le provoacă?

Numai omul care a îndu
rat “atingerea" reală a fio
rului morții, odată depășind 
experiența directă, limpede 
și revelatorie, va redesco
peri, pentru sine și semenii 
săi, valoarea Vieții. Tot astfel 
și un popor.

Omul, astfel, poate fi me
reu ceea ce tinde să fie, a- 
nume să înfăptuiască, pen
tru a se justifica pe sine, a 
afla, mărturisi și a se con
forma, pe cât îi permit sla
bele lui puteri, nu tendinței 
distructive și autodistructive, 
ci tendinței vii în lumea spe
ciei, de a se autodepăși întru 
cunoaștere și reamintire de 
Adevăr.

Ilsus a spus simplu; „Eu 
sunt Calea, Adevărul și 
Viața".

Gelu STREIANU

în numele
Pământul se roagă sub tălpile noastre. 
Pământul gârbov, Pământul tânăr 
își leapădă stâncile peste pruncii secundei. 
Pământul gârbov, Pământul tânăr 
își sfarmă aripile de înger peste mări.
Țărâna crește cu trupurile noastre; 
Trupul îi este țărânii cuvânt;
în numele trupului spun. "Pământul e sfânt!**»*

Pământul surâde sub mâinile noastre.
Pământul putred, Pământul fraged 
își leapădă roadele peste tăceri.
Pământul putred, Pământul fraged 
își sfărâmă lacrimile printre pietre.
Lumina crește în florile noastre; 
Soarele-i este luminii cuvânt;
în numele Soarelui spun: "Pământul e sfânt!"

Pământul se naște sub visele noastre.
Pământul aspru ori Pământul blând 
își leapădă timpul pe frunți.
Pământul aspru ori Pământul blând 
își sfărâmă inimile printre inimi.
Iubirea crește în viețile noastre;
Puiul de om îi este vieții cuvânt;
în numele puiului omului strig: "Pământul e sfânt!"

Roxana SiCOE-TiREA
- .-îți--------------------------

Părăsesc 
orașul...

Părăsesc orașul - deșert: 
Sunt invitat la concert. 
Nu, nu mă duc în costum: 
Greierilor nu le pasă, oricum.

Poveste din deșert
Cu deosebire Abu-Sayd iu

bea și diamante și copaci: avea 
nenumărate specii rare, aduse 
din apus și răsărit, dar mai avea 
și multe globuri colorate ce, u- 
neori, pot valora, hei!, mult mși 
mult decât o viață. "Ce mare lu
cru viața unui om?" De când era 
stăpânul oazei din deșert Abu- 
Sayd căzuse într-un soi de a- 
morțire teribil de ciudată.

Nici măcar Miriam, iubita roa
bă greacă, atât de dulce de obi
cei la mângâiat, nici ea măcar 
nu-l mai putea scoate din starea 
asta.

Nemulțumirea lui era și ea 
aproape adormită. Nu mai știa în 
ce fel să facă, grădina să-și 
îmbogățească cu exemplare noi. 
Căci diamantele veneau de pes
te tot: conducători de caravane 
îi aduceau în dar aceste pietre, 
știindu-i slăbiciunea - deși Abu- 
Sayd nu era slab din fire.

Și într-o dimineață, abia trezit 
din somn și reverie, pe când el 
se juca cu flecuștețele acelea 
care răsfrâng lumina minunat - 
ei, bine - atunci un strigăt auzi, 
în oază se oprise o caravană 
nouă.

"Oh, iar un diamant", șopti 
Abu-Sayd în barbă, dar nu cu 
ciudă, doar așa cu drag.

Vezi bine însă, șeful cara

Fotografie
Pierduți în a străzii vâltoare 
își croiesc, cu greutate, cărare 
Un cerșetor orb și cățelul lui: 
Doi ochi, atâtea picioare...

Ciprian NICKEL

vanei îi dărui o singură sămânță 
de copac. Abu-Sayd, nebun de 
fericire, a plantat-o, a îngrijit-o, și 
asta ani, ani buni de zile.

Și tot spre dimineață, după 
vremi, același strigăt auzi. Copa
cul înflorise. La început, Abu- 
Sayd mirat fu foarte de florile 
acelea. Văzuse flori cărnoase, 
roșii, altele palide - nisip. Dar 
astea erau albe!

"Precum zăpada, stăpâne" îi 
spuse Miriam. "Ai grijă foarte, se 
pot topi..."

Și într-o zi, Abu-Sayd porni 
să se gândească cum să facă, 
de flori să scape. Căci el voia 
adevărata viață, nu viață subli
mată. Așa că puse slugi cu torțe 
în jurul copacului acela, doar- 
doar acesta se va dovedi zăpa
dă în substanța sa, topindu-se 
odată peptru totdeauna.

Și tot spre dimineață, Abu- 
Sayd un strigăt auzi. Ieși afară, 
ca să vadă dacă acel copac cu 
totul se topise.

Dar copacul nu se topise 
deloc, în adevăr vă spun: stră
lucitor, în diamant se transfor
mase.

"Oh, iar un diamant" șopti 
Abu-Sayd în barbă, dar nu cu 
ciudă, doar așa cu drag...

Ciprian NICKEL
-----
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Un cărturar:
Petru Stoica

Petru Stoica (1859-1930) 
s-a născut în satul hunedo- 
rean Ormindea. A terminat 
primele cinci clase liceale la 
Brad și Sibiu, iar școala nor
mală la Deva (1879). Urmea
ză apoi la Viena un curs co
mercial (1894) și devine cu
noscut prin publicistică de 
amploare apărută în ziare și 
reviste din Austro-Ungaria, 
dintre care "Telegraful român" 
din Sibiu și "Tribuna". învă
țător timp de numai un an în 
satul Măceu, de pe Strei, apoi, 
timp de 17 ani, la despărță- 
mintele românești în Satu 
Nbu (actual teritoriu în Iugo
slavia - Serbia). Fiind învățător 
redactează, de la 1886 la 
1888, remarcabila revistă 

V- —■ ■ — •— ...........

"Convorbiri pedagogice", îm
preună cu loan Pop-Retega- 
nul, apărând la Panciova și 
ultimul an la Brașov. Revista 
aduce un mare serviciu ca
drelor didactice ale vremii.

Petru Stoica devine, în 
1896, director fondator al 
Băncii comerciale din Satu 
Nou, numită "Santinela", an 
în care a ieșit la pensie din 
învățământ.

în 1923, trece în Româ
nia, stabilindu-se în Brașov, 
unde moare în 1930. Cărtu
rarul hunedorean merită e- 
vocat printre predecesorii cei 
mai merituoși ai domeniului 
pedagogic și revuistic.

Eugen EVU

OUMIHtU HUIUBA

CAilI DE C0101AT
MINTEA

Editura "Emia", care se 
afirmă tot mai mult în pei
sajul cultural hunedorean și 
național ( condusă de poeta 
Paulina Popa), oferind citi
torilor cărți de calitate, a ieșit 
pe piață cu "Carte de colorat 
mintea", semnată de scrii
torul Dumitru Hurubă. Lan
sarea ei a avut loc la înce
putul săptămânii la Librăria 
"George Coșbuc" din Hune
doara, unde s-au rostit cu

"Carte de colorat
vinte frumoase la adresa auto
rului de către cunoscuți crea
tori hunedoreni, precum și de 
numeroșii iubitori de poezie 
satirică prezenți. Căci, Dumi
tru Hurubă este unul dintre 
cei mai acizi poeți satirici ca
re nu "iartă" societatea în care 
trăiește, tarele ei, lansând, în 
același timp, o undă de com
pasiune pentru semenii săi 
trăitori acum și aici.

Despre Dumitru Hurubă, 
regretatul Valentin Silvestru 
amintea la un moment dat: 
"Confrate întru scris, Dumitru 
Hurubă, umorist redutabil, 
coleg bun și statornic, cea 
mai caldă strângere de mâ
nă, cu urarea de a-mi dărui 
curând cartea sa - că are cu 
ce-o scrie".

Volumul a apărut. Din pă
cate, pentru Valentin Silves
tru, timpul n-a mai avut răb
dare.

"Cartea de colorat mintea" 
merită să fie achiziționată și 
citită de cât mai mulți semeni 
ai noștri. Citită în liniștea inte
rioară a fiecăruia. Râsul va 
izbucni spontan pe fețe și în 
ochi, omul va întineri, se va 
elibera pentru câteva clipe de 
griji, exclamând: "Măi, să fie", 
dacă nu și ceva mai piperat 
de genul "îi bag..."

Desigur, Dan Culcer, un 
fin cunoscător al scrisului lui 
Dumitru Hurubă, se exprimă 
mult mai inteligent: "Textele 
pe care ni le propune acum 
Dumitru Hurubă, constituite 
cu economie de mijloace, în-

mintea"
cearcă să mențină echilibrul 
estetic dificil între realismul 
tenace și ironia blândă și 
sentimentalismul unor si
tuații, prin decupaje epice 
inteligente și prin finaluri ne
așteptate".

Merită să amintim că titlul 
volumului "Carte de colorat 
mintea” are și un ... subtitlu - 
"Cântece de leagăn din tran
ziție" și cu aceasta am spus 
totul. Coperta și ilustrațiile 
sunt realizate de marele 
Gavco.

în încheiere, să zicem și 
noi odată cu poetul: "Și vom 
fi popor ferice,/ Deși spune- 
un om sărac:/ - Român zice, 
flămând zice!,/ în rest, totul e 
... spanac".

Mine! BODE A
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VÂNZĂRI 
^UMPARARI

• Vând teren intravilan, Geoagiu 
Băi (eventual parcelat). Tel. 216590, 
după ora 20.

• Vând apartament 2 camere, 
zona Astoria, preț 54 milioane, 
negociabil. Tel. 620330 (7652)

• Vând apartament 2 camere, 
Deva, Al. Moților, bl. P4, sc.3, ap.59 
(7651)

• Vând apartament 2 camere, 
parter, Hunedoara (lângă autogara), 
excelent privatizare. Tel. 227510. 
(7650)

• Vând 2 case pe curte, una 3 
camere, una 2 camere,- bucătărie, 
terasă, fântână, vie, pomi, grădină 
semănată, grajd, șură, curte beto
nată plus anexe gospodărești. 
Informații sat Teiu, nr. 90, corn. 
Lăpugiu, tel. Deva 624293, la lonuț, 
627075. Preț 70 milioane, negociabil. 
(7648)

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

• Vând casă, 6 camere, cartier 
Oituz ( micul Dalas). Tel. 220676, 
după ora 20. (7609).

• Vând casă, gaz, apă, canali
zare, Parângului, 3, Deva. Tel. 231989 
(7629).

• Vând în Orăștie casă, curte, 
grădină și mobilă sufragerie, dormitor 
și bucătărie. Tel. 241076 (7375)

• Vând - schimb cameră, bucă
tărie, dependințe, Cluj, cu apartament 
2 camere Deva. Tel. 211498 (7678)

• Vând casă și spațiu comercial. 
Simeria, M. Viteazul, nr. 5. Relații 
duminică, 17 mai. (7681)

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

•Vând Dacia 1400, an fabricație 
1996, multiple îmbunătățiri și Opel 
Vectra Diesel, an fabricație 1990, 
stare perfectă. Deva, Izvorului, 10, 
tel. 232385 (7627)

• Vând ARO 320, camionetă, an 
fabricație 1984, cu CI, înmatriculat 
cu numere noi. Tel. 232613, int. 143, 
627031.(7062)

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

• Vând mașini înghețată, ieftine, 
italiene și germane. Tel. 059/ 341639 
(40866)

• Vând vitrine frigorifice orizon
tale, stare nouă, preț avantajos. Tel. 
094/561586 (7638)

• Vând materiale pentru instalații, 
cazane, 20 kW, Junkers Bosch, 
încălzitoare apă Junkers Bosch, 
calorifere Germania, piese și țevi din 
cupru, piese și țevi românești pentru 
apă, gaz, încălzire centrală. Tel. 058/ 
733508, Sebeș, lângă autogară. 
(7063)

• Vindem grâu panificabil, 
selectat, preț 1000 lei/kg, inclusiv 
TVA, sau în echivalent, pe cupoane. 
Tel. 226309. (7061)

• Vând mașină de înghețată cu 
două casete, marcă gemană, stare 
foarte bună!. Tel. 058/813409 (7643)

■ Cumpăr cupoane agricole, ofer 
100.000 lei /buc. Informații tel. 092/ 
227610 (5074)

• Vând stație voci 2 x 300 W. 
Fintoag, 142. (7579)

• Vând lăzi orizontale, inventar 
apicol și ceară. Informații tel. 234271, 
094/591600 (7658)

• Vând SRL, fără activitate, preț 
avantajos. Tel. 621842 (7656)

• Vând moară cu pietre, diametru 
1 m în comuna Brănișca. Informații 
la tel. 666421 (7593)

• Cumpăr talon ARO 320 D 
camionetă, Vorța, nr. 26. (7662)

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

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potență, afrodisiace, 
01/6376273, 092/312628, 092/ 
342629 (MP)

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

• Vând motocultor, rulotă de 
vacanță, cuptor cu microunde. Tel. 
212463 (7607)

• Motocicletă "Manet", stare 
foarte bună, sub 20.000 km, str. 
D.Zamfirescu, bl. A6, ap. 70 (7610)

• Vând moară cu ciocane, ca
pacitate 2 tone/oră, selector, capaci
tate 5 tone/oră, moară cu valțuri 
pentru mălai, capacitate 0,5 tone/oră. 
Relații tel. 068/213988 între orele 8- 
15 în zilele lucrătoare. (7622)

• Societate comercială vinde 
teren intravilan Deva, DN 7, 3100 
MP, deschidere 31 M. Tel. 094/ 
515487 (70-64)

• PARBRIZE. Deva, str. Dragoș 
Vodă, 14. Tel. 225075 (7670).

• Vând garnitură tobe Keyboard 
Kawai WK 50. Tel. 625038 (7664)

• Vând armă vânătoare, calibrul 
12. Informații tel. 624598 (7668)

• S.C. Agrocomus S.A. Deva 
vinde la licitație mijloace fixe în 5/ 
19.06.1998. Tel. 218559 PM. (7669)

• Vindem agregate frigorifice 0,6 
- 6,5 kW, cong'elatoare, lăzi, com
bine frigorifice și climatizoare se
cond hand. Tel. 216043. (7340)

• Vând utilaj cameră frigorifică, 
agregat semiermetic, 6,5 kW, evapo
rator 3 turbosuflante și automatizări. 
Tel. 216043 (7340)

• Vând telefon celular GSM 
Motorola, 300 mărci. Tel. 212487 .

• Vând mobilă, apartament cu 2 
camere, Hunedoara, bdul Republicii, 
nr. 10, ap. 2, zonă bună pentru 
privatizare. (5073)

• Vând cazan țuică 170 litri, preț 
negociabil. Informații tel. 659356 
(7509)

• Vând SRL cu activități multiple, 
în desfășurare, prestări servicii și 
comerț, inclusiv dotare. Informații tel. 
770369, între 8-16 (7268)

• Liceul Teoretic Avram lancu 
Brad cumpără 4 calculatoare. Tel. 
650614 (7510)

• Vând mașină de cusut Singer. 
Informații tel. 225378.

• Vând mobilă sufragerie "Ma
drigal" 1976, sculptură manuală, 
stare excepțională, 11 piese. Tel. 
213985. (7672)

SCHIMBURI DE
LI'CUINTE

• Schimb apartament 2 camere, 
gresie, faianță, telefon, balcon 
închis, etaj 7, zonă centrală, cu 
garsonieră plus diferență. Tel. 
716478 (5075)

• Prin sentința civilă nr. 1141 din 
31.03.1998 Judecătoria Hunedoara 
a declarat desfăcută căsătoria dintre 
Besnik Shera - Daniela Shera. 
Sentința este cu recurs în 30 de zile. 
(5077)

• Se convoacă adunarea ge
nerală a acționarilor la SC Crișmob 
SA Brad, în data de 2 iunie 1998, 
ora 11, la sediul SC Crișmob SA Brad, 
str. Liceului nr. 26, cu următoarea 
ordine dezi:1. Alegerea consiliului de 
administrație și a comisiei de cenzori. 
2. Stabilirea remunerației adminis
tratorilor și cenzorilor. 3. Diverse. La 
adunare vor participa toți acționarii. 
Acționarii pot fi reprezentați prin 
procuri speciale, conform legii. în 
cazul în care nu se asigură cvo
rumul necesar pentru prima con
vocare, a doua convocare va fi 
pentru data de 03 iunie 1998, în 
același loc și la aceeași oră. (7508)

• în 17 mai se împlinește un an 
de la trecerea în eternitate a celui 
care a fost

POPESCU DUMITRU

c..
ÎNCHIRIERI

PIERDERI

Amintirea ta va rămâne veșnic 
în inimile noastre. Soția și copiii. 
Parastasul de pomenire, sâmbătă, 
16 mai, la cimitirul din Bejan, ora 
12. (3456)

ADUCE CALITATE VIEȚII

Cu noile echipamente frigorifice Whirlpool 
energia electrică zilnică vă costă doar:

0 475 lei (1,25 KW/zi)

0 530 lei (1,4 KW/zi)
0 410 lei (1,08 KW/zi)

pentru frigider ART 785
pentru combină frigorifică ART 812

pentru congelator AFB 409

Notă: aceste costuri sunt 
calculat în aprilie

valabile pentru prețul energiei electrice

i

HI, parter, Deva

• Cedez spațiu comercial închi
riat. Deva, zona Progresului, preț 
19.000.000 lei. Tel. 215169 (7644) '

• închiriez spațiu pentru depo
zitare, zona Casei de cultură. Tel. 
216550 (7656)

• Caut urgent pentru închiriat 
casă bună, în municipiul Brad. 
Informații tel. 054/656047 (7647)

• Caut pentru închiriat aparta
ment cu 3-4 camere. Tel. 094/590778 
(7621)

OFERTE DE 
m SERVICII JJf

• Firmă de distribuție caută 
agenți comerciali cu permis de 
conducere și autoturism propriu, 
vârsta maximă 35 ani. Informații la 
tel. 092/734877 (7639)

• Familie serioasă îngrijește 
bătrân sau bătrână, contra locuință. 
Tel. 092/700102 (5071)

• Instalăm interfoane de scară, 
vile, birouri. Tel. 624055 (7598)

• Societate comercială anga
jează tîmplari. Informații tel. nr. 
226149, 094515468. (OP).

• Caut șofer amator, bărbat sau 
femeie, pentru conducere autotu
rism Dacia în anumite ocazii. Tel. 
669277, RapolHOO. (7654)

• Societatea comercială mixtă 
româno-canadiană căutăm cola
boratori pentru traduceri docu
mentații geologice (engleză). Tel. 
233680, 233681 (7649).

• Brutăria Neamț cu sediul în 
Deva, str. M. Viteazul, nr. 32, anga
jează director comercial (bărbat), cu 
studii medii sau superioare, cu
noștințe în domeniul comercial, 
vârsta maximă 35 ani. Relații la 
sediul societății. (7657)

• Angajăm lucrători calificați în 
domeniul amenajărilor interioare, 
instalații termice, montaj tavan fals. 
Experiența necesară. Tel/fax 054/ 
216654 (7591).

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

4 DIVERSE

• Cedez folosință mormânt în 
cimitirul romano-catolic, Deva. Tel. 
065/137008 (7641)_____________

"Târg de animale. Simeria, 16 
mai 1998, intrarea gratuită. (7665)

• Pierdut ștampilă Dispensar poli
clinic Deva. Pierdut ștampilă Dis
pensar 3 pediatrie, Deva. Le de
clarăm nule. (OP)

• Pierdut legitimație de văduvă 
de veteran de război seria HD nr. 
452945 pe numele Dumitraș Rafila. 
O declar nulă

• Au trecut șase săptămâni de 
când ne-am despărțit de bunul 
nostru soț, tată și bunic

k tOMEMORARl

• Regrete adânci și un dor 
incredibil însoțesc inimile noastre 
îndurerate la împlinirea a 30 ani, în 
12 mai 1998, de la trecerea în 
eternitate a iubitului nostru fiu și 
frate, la numai 19 ani

Calitatea vieții 
dumneavoastră 
poate fi influențată 
și de consumul 

redus de 
energie electrică.

DEVA-SAT - Str. Avram lancu Bl.
• DOMUS - Bd. Mihai Viteazu Bl. 43, Deva
• ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918. nr. 8, Petroșani
• ELECTROSTAR - Str. Mihai Viteazu nr 44. Vulcan
• IMCOMEX
• IMCOMEX
• QUASAR -
• QUASAR -
• QUASAR -
• QUASAR -
• SILOG ELECTRONICS - Bd. Decebal Bl. S, parter, Deva
• SIMAL - Bd. Decebal, Complex Com, Deva
• TRANSERNA - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 109A, Petroșani

- Str. I Decembrie, nr. 11A, Deva
- Sir. N. Bălcescu, nr. 11, Orăștie 
Bd. Decebal. Bl. R, parter. Deva 
Bd. Dacia, nr. 37, Hunedoara
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 59, Petroșani 
Bd. Eroilor Bl. E, Orăștie

PETRU MOISE
Parastasul de pomenire, dumi

nică, 17 mai, ora 12, la Biserica 
Ortodoxă Fizeș. Părinții Nicolae și 
Maria și sora Victoria, cu cumnatul 
loan. Dumnezeu să-l odihnească. 
Nu-I vom uita niciodată. Familia.

• Azi se împlinește un an de 
durere și lacrimi de la decesul celui 
care a fost

MURȘA CONSTANTIN
după o scurtă și grea suferință. 
Parastasul în 16 mai, ora 12, la 
cimitirul Bejan, Deva. Soția Naza- 
rica, fiii Cornel, Marinei, Costel și 
nurorile Dana și Vali. Nu te vom 
uita niciodată. Dumnezeu să-l 
odihnească. (7671)____________

• Se împlinesc 6 săptămâni de 
când ne-a părăsit scumpul și 
neuitatul nostru soț, tată și bunic

înv. NISTOR ION
Parastasul de pomenire se va 

oficia duminică, 17 mai, la Biserica 
ortodoxă din Vaidei. (7660)

S.C. "COMFRUCT" S.A. DEVA

® 2 autofurgonete TV .14 D de 1,5 
tone
® autoizotermă 7,5 tone
® remorcă cisternă pentru 
motorină de 5 tone
® remorcă tractor 5 tone
® televizoare color second hand.

Informații ia tei. 223555 și 221425 
sau ia sediul societății din str. Depo
zitelor, nr. 17.

SANDU ION
Nu te vom uita niciodată. 

Soția, copiii și nepoții. Parastasul 
de pomenire duminică, 17 mai 
1998, la Biserica din Răchitova. 
Dumnezeu să-l odihnească. 
(7269)

•Azi, 15.05.1998, seÎmplinesc4 
ani de la trecerea în neființă a celui 
ce a fost un bun soț, tată și bunic

ȘONEAI0AN
Nu te vom uita niciodată! Soția și 

copiii cu familiile. (7674)

• Cu durere în suflete familia 
Nicoriciu anunță încetarea din 
viață a bunicilor

IRIMIE GHEORGHE, 91 ani
și

IRIMIE ELENA, 88 ani
înmormântarea azi, 15 mai, 

ora 13, în localitatea Bobâlna. 
Dumnezeu să-i odihnească în 
pace! (7676)

‘ S.C. Soma Impex 
S.R.L. Sibiu

execută pe bază de 
comandă:

> instalații hidraulice pentru 
mașini unelte și utilaj mobile;

> proiecte la temă, moderni
zări, reparații, depanări;

> prelucrări mecanice pe strun
guri automate.

Informații și comenzi tel/fax: 
069/446218.

- - — ■



S.C. ROMNIHUNG TRADE S.R.L. Timișoara
Sunteți una din sutele de persoane disponibilizate pe baza O.G. 9/1997? 

Doriți să vă recuperați toți banii rezultați în urma disponibilizării?

UNICAPITAL S.A.
Societate de Valori Mobiliare
(autorizație C.N.V.M. Nr. 200/1995)

________________ vă intermediază cumpărarea și vânzarea de acțiuni 
de pe piața de capital la cele mai mici comisioane!!!
Se asigură consultanță pentru toate persoanele interesate!
Persoanele care tranzacționează sumele respective prin SVM UNICAPITAL 
vor beneficia de un talon cu o reducere de 3 % pentru orice produs 
cumpărat din rețeaua de magazine QUASAR până la 31.12.19981111

UNICAPITAL S.A

Contckdoți-ne acum Io oricare din agențiile UNICAPITAL din incinta 
magazinelor

DEVA: B-dul Decebal, bl.R, parter. Tel/fax: 054/211261
HUNEDOARA: B-dul Dacia, nr.37, bl.47. Tel./fax: 054/723139 
ORĂȘTIE: Str. Eroilor, bl.E, parter. Tel./fax: 054/247540.

acordă numai în

luna MAI
reducere de

20%
la aparate pentru

călcat • bucătărie • curățat • înfrumusețare 
• ambientizare

Deva: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L., 
Bd. Decebal Bl. 5 

Hunedoara: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L., 
Bd. Dacia Nr. 6B, Bl. 5

Orăștie: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L., 
Eroilor Bl. A parter

S.C. Transilvania Multi Media S.Q.L.
Tel. 217860 • 219204

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

> MESAJUL DVS. îl POATE GĂSI
ORICÂND Șl ORIUNDE!

S.C. COMF SB
CONFECȚIONEAZĂ SI 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, rtr.14, Deva 2700. 
Tel/fax: 054/230531.

SC AUROCAR 
SERV SRL 
ORĂSTIE

Dealer autorizat al 
SC Automobile 
Dacia SA Pitești 

vinde toată gama 
de autoturisme 

Dacia 
în maximum 7 zile.

De asemenea, au
tomobilele pot fi 
achiziționate cu plata 
în rate, cu un avans 
de 30 la sută.

Informații la tele
fon: 247468.

HAINE LA KG ! 
IMPORT CANADA

- cea mai bună calitate
- baloți de 45 kg
- toate sortimentele de vară
- preturi accesibile.

Inf. latei: 094612557

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

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

Primăria comunei Gurasada
Organizează în data de 28.05.1998, ora 14, la sediul său, 

licitație în vederea închirierii mijloacelor fixe disponibile din 
incinta fermei zootehnice Gothatea.

Informații la sediul Primăriei comunei Gurasada, telefon 101.

S.C. CONSUL DEVA S.A
Societate de servicii informatice autorizată de 
Centrul de Pregătire n Informatică - București 

organizează A

cursuri de pregătire în informatică
•: utilizatori și operatori calculatoare 

ajutor programatori și programatori 
în domeniul calculatoarelor PC compatibile IBM. 
Cursanții dispun de un laborator dotat cu calcu

latoare moderne, rețea de calculatoare și acces la 
Internet.

Data începerii cursurilor este 25 mai 1998.
Se acordă diplome autorizate de C.P.I. - București și 

recunoscute de Ministerul Educației Naționale.
Informații suplimentare la tel. 216257, 211130 și la 

sediul din Deva, b-dul Decebal, bloc P mezanin.

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

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

Asigurăm transportul cu livrare imediată

AUTOCOLANTE PUBLICITARE 
UN MOD EFICIENT DE PROMOVARE A AFACERII DVS I 

RAPORT PREȚ ■ EFECT INCREDIBIL I 
■ ’ Jil CONCEPȚIE GRAFICĂ 

COMANDAȚI ACUM DIRECT LA PRODUCĂTOR I 
EXPRESCOM R_ 054 - 217009 

092.201882
[3 FIRME LUMINOASE
Q PANOURI PUBLICITARE STRADALE 

R PIXURI,BRICHETE PERSONALIZATE
E5 TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL

NU LASATI BANII SA DOARMA!
O lucrare care ar fi salvat zeci de mii de familii 

de la dezastre financiare!

■ Plasamente în valori 
imobiliare

■ Plasamente bancare

■ Plasamente în aur

■ Plasamente prin 
intermediul C.E.C

■ Plasamente în 
opere de artă

GHID PRACTIC 
pentru micii 
INVESTITORI
Inhimiatusi sfaturi 
pentru (Oți Cc! catv 
au economisii de la

■ Plasamente în 
valută forte

■ Plasamente prin 
intermediul valorilor 
mobiliare

■ Plasamente prin 
intermediul fondurilor 
de investiții

preț nou
11.900 lei

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!

Funcție

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
Localitatea_______
Ap.____ Sect. /Cod
Pentru facturare, vă rugăm indicați plătitorul: □ firma □ persoana Semnătura
Decupați si expediati acest talon pe adrcsa:RENTROP & STRATON, O.P. 54, C.P. 46, București, sector I, 
sau prin fax, la numerele: (01) 3203884; 3112635; 31 12834; 3112812.
Primim comenzile dvs. și la tel.: 092 731 315; 092 722 624; 092 722 625. (0356)



!! Se mențin reducerile de prețuri
acordate de Paști și în această perioadă.

■ I ' Cumpărătorii nu trebuie să meargă cu giranții la bancă, CEC, notariat etc,contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc 
I} > Cea mai mică dobândă (4,7% pe lună) numai la soldul rămas.

• TELEVIZOARE COLOR • RADIOCASETOFOANE ȘI COMBINE MUZICALE• FRIGIDERE, CONGELATOARE, VITRINE ȘI COMBINE FRIGORIFICE
• MAȘINI DE SPĂLAT® ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI «BOILERE ELECTRICE «VIDEO PLAYERE Șl VIDEO RECORDERE

• ASPIRATOARE «MIXERE ȘI ROBOȚI DE BUCĂTĂRIE «STORCĂTOARE DE FRUCTE «COVOARE ȘI MOCHETE... «Șl MULTE ALTELE III

Calculatoare (PC) în orice configurație!!! PENTIUM 166,200,233,..., AMD, CYRIX,...

Produse electronice și electrocasnice ale renumitelor firme
¥

** NEI

NUMAI 
PRIN

Whirl <> îndesii
4
___ *

7 
★

r

I11\IC or E X
întotdeauna cu un pas inFA TAI

Magazine în jud. Hunedoara:
TV DEVA, str. 1 Decembrie, nr.HA (la parterul Primăriei) • tel. 213222 

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

Vizita delegației Comunității 
Urbane Arras în municipiul Deva

(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag. 1)

Aplicație de apărare 
civilă la Simeria

Spitalul județean. Astăzi, 
vor fi înmânate ajutoare la 
casele de copii nr. 1 și 2 și 
cărți și reviste la Colegiul 
“Sabin Drăgoi”.din Deva.

Primirea oficială a 
delegației franceze va 
avea loc sâmbătă, ora 10, 
la Primăria Deva și va fi 
urmată de o conferință de 
presă. După amiază, la 
ora 17, oaspeții francezi 
vor participa la a șasea 

ediție a “Primăverii 
francofoniei” organizată 
de Asociația “Fradev” 
Deva.

Duminică dimineața va 
avea loc ceremonia ofi
cială de înfrățire și va fi 
inaugurată Piața Arras din 
municipiul Deva. După 
amiază, la Casa muni
cipală de cultură va avea 
loc un spectacol în cinstea 
oaspeților francezi. 

hunedoreni au beneficiat de 
asemenea stagii de pregătire 
pe care Fundația Quimper - 
Sîntămăria Oriea ie-a 
organizat în Franța, câțiva 
dintre stagiari primind burse 
din partea statului francez.

în cadrul amplei acțiuni 
“Village Roumaines ” inițiată 
în 1990, orașului Quimper îi 
revenea ca "misiune" 
comuna Sîntămăria Oriea, cu 
toate satele aparținătoare; de 
atunci câțiva voluntari fran
cezi vin periodic ia 
Sîntămăria, cu ajutoare în 
specia! pentru instituțiile de 

ocrotire a copiilor din zonă, 
dar și pentru liceul din Hațeg 
etc. Așa a luat naștere 
ulterior Fundația Quimper - 
Sîntămăria Oriea, al cărei 
președinte - Jean Le Moal - 
afirma ia amintita înălnire că 
scopul venirii aici este "să 
lucrăm nu pentru România, ci 
cu România”; adică dincolo 
de nelipsitele ajutoare, să se 
stabilească programe de 
acțiune comune, cu eficiență 
în planul vieții sociale, 
precum și în alte domenii - 
cum ar fi turismul rural spre 
exemplu.

(Urmare din pag. 1) 

pricepuți - la tabăra de sinistrați. 
Aici, sinistrații (copii evacuați din 
presupusa zonă calamitată) erau 
luați în evidență, li se acorda 
primul-ajutor de către membrele 
detașamentului de intervenție în 
caz de dezastre al subfilialei de 
Cruce Roșie Simeria. Tabăra - 
aparținând Crucii Roșii - mai 
dispunea de comandament, izo
lator, dormitor, sală de mese, 
punct de distribuirea alimentelor, 
bucătărie de campanie. Crucea 
Roșie, filiala județeană, a distribuit 
10 pachete cu alimente de bază 
unor persoane nevoiașe. Presu
pușilor sinistrați cât și celorlalți 
participanți la acțiune voluntarii 

Crucii Roșii le-au distribuit ceai 
(oferit de armată). In apropiere, 
dar fără nici o legătură cu 
aplicația, s-au oploșit fără 
succes și niște comercianți.

Aplicația de la Simeria - 
parte componentă a celei 
româno-maghiare "Mureș ’98” - 
a dovedit că forțele apărării civile 
care, cu câțiva ani în urmă 
pregăteau populația doar pentru 
cazuri de război, pot interveni 
operativ în situații de calamități 
naturale de proporții. Și acest 
lucru este îmbucurător și liniștitor 
pentru oameni, mai ales că în 
ultimii ani n-am dus lipsă de 
dezastre naturale.

iDuupai unu traseul euiiropeauri (Urmare din pag. 1) Păreri încrucișate
(Urmare din pag. 1) 

același prilej s-a făcut o 
evaluare a stadiului de derulare 
a proiectului, specialiștii BERD 
apreciind că din cele trei 
proiecte de acest fel în care 
bancă și PHARE sunt implicați 
în România, cel destinat Văii 
Jiului s-a bucurat până acum de 
cel mai bun management.

în contactele pe care le-am 
avut, a mai spus președintele, 
am căutat să atrag pentru 
județul Hunedoara inițiative 
investiționale în producția de 
metal. Cei cu care am discutat 
s-au dovedit interesați de 
privatizarea celor două mari 
combinate de la Hunedoara și 
Călan solicitându-ne să le 
punem la dispoziție mai multe 
elemente concrete în funcție de 
care dumnealor să ia o decizie 

care sperăm să fie în favoarea 
metalurgiei și siderurgiei 
hunedorene.

Am mai încercat să amorsez 
și problema optimizării ter- 
moficării în localități hunedorene 
dar propunerile noastre de 
finanțare externă n-au fost prim
ite cu prea mult entuziasm, 
BERD apreciind că, deo
camdată, capacitatea sa de 
implicare cu finanțare în 
România este acoperită deja cu 
proiecte.

în partea a doua a conferinței 
de presă domnul Ciprian Alic - 
participant la lucrările comisiei a 
ll-a a ARE de la Stockholm, a 
punctat câteva din problemele 
dezbătute în comisie ca și 
intervențiile bine primite ale 
delegației hunedorene. Despre 
acestea vom mai avea prilejul să- 
I informăm pe cititor într-unul din 

numerele viitoare ale ziarului.
La întrebarea noastră dacă 

se poate face o evaluare a 
derulării proiectului BERD - 
PHARE pentru Valea Jiului 
președintele a răspuns:

"O evaluare cât de cât 
edificatoare ar lua prea mult 
timp. Putem pune la dispoziția 
presei documentația eva
luatoare pe care am prezentat- 
o la BERD. Ce pot să spun este 
că fondurile alocate pentru 
1997 nu au fost în întregime 
consumate și nu din cauze 
manageriale. Sumele respec
tive însă nu se pierd.

în privința alimentării cu 
apă, proiectul inițial are nevoie 
de completări, scop în care a 
fost convocat proiectantul. Față 
de lucrările realizate am 
realizat economii importante1'. 

pentru populație și la 
stabilirea celor trei categorii 
de tarife diferențiate în funcție 
de consum - respectiv până la 
50 kW, între 50 și 100 kW și 
peste 100 kW - reprezentanții 
sindicatelor au o altă viziune, 
în sensul că dacă se urmărea 
cu adevărat o protecție a 
acestor consumatori, trebuia 
să fie și ei consultați și să se 
fi pornit de la un consum so
cial mediu care să ia în calcul 
o cotă ceva mai ridicată pe 
familie.

Cu privire la salariile din 
RENEL, dl Leca a afirmat că 
“aici este o oază de 
bunăstare, unde mai sunt 
unele rezerve”. Comentând 
modul cum s-a ajuns ca 
nivelul câștigului brut în 
RENEL să fie de trei ori mai 

mare decât cel pe economie, 
liderii sindicali au recunoscut 
că “așa prevede contractul 
colectiv de muncă”.

Cum spargerea mono
polului RENEL ar însemna o 
luare a taurului de coarne, 
există ezitări serioase în 
privința adoptării unei ase
menea măsuri de către 
actualul executiv, pornind de 
la faptul că cele mai mari 
datorii le au operatorii 
economici cu capital 
majoritar de stat, care în 
cazul neplății ar putea risca 
să fie decuplați. De aceea se 
conturează o nouă amânare 
a restructurării reale. De 
altfel, supărat că n-a fost 
consultat în privința blocării 
conturilor, dl ministru al 
finanțelor, Dăianu, i-a 

reproșat dlui Gorcea, 
secretar de stat la același 
minister, că nu l-a consultat 
pentru ca “să fi avut eu 
posibilitatea să hotărăsc”, 
lăsând să se înțeleagă că-i 
va sancționa drastic pe cei 
vinovați de luarea unei 
asemenea măsuri. De altfel, 
premierul a anunțat că dlui 
Gorcea i-a fost acceptată 
demisia.

Dovedindu-și vulnera
bilitatea, actualul executiv 
se vede nevoit acum să bată 
în retragere, conturându-se 
tot mai mult posibilitatea ca 
blocarea conturilor RENEL 
să rămână doar un simplu 
foc de paie, iar populația va 
suporta tot mai greu apăsă
toarea povară a creșterii 
prețului energiei electrice.
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