
SALA DE
LECTURĂ

„Să creștem fără tutun”
Tutunul afectează pe tineri în 

extrem de multe moduri. Datorită 
fumului de tutun din mediul 
ambiant și fumatului în timpul 
sarcinii, sănătatea copiilor poate fi 
compromisă chiar înainte ca 
aceștia să se nască. în multe țări, 
copiii cresc în fum de tutun, 
deteriorându-și sănătatea. Su
mele care se cheltuiesc pe tutun 
reduc sumele alocate pentru 
alimente, educație și asistență 
medicală. De asemenea, copiii 
pot să fie afectați pe plan 
emoțional și financiar dacă unul
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dintre părinți sau persoana care 
are grijă de ei decedează din 
cauza fumatului.

Pe de altă parte, există 
presiuni ca tinerii să fumeze. Se 
pare că oamenii de pretutindeni 
fumează. Este greu să reziști la 
reclamele atractive care 
promovează produse din tutun.

Chiar dacă riscurile pentru 
sănătate sunt înțelese, mesajul 
că tutunul ucide nu este foarte 

relevant pentru tinerii fumători. 
Atunci când sunt gata să renunțe 
la fumat, intervine dependența.

OMS consideră că fiecare 
copil are dreptul să crească și să 
se dezvolte fără tutun, că 
fumatul nu reprezintă un 
comportament social normal, iar 
a nu fuma este cea mai ușoară 
alegere. Tutunul devine din ce în 
ce mai mult una din cauzele 
principale de deces și handicap 

față de orice altă maladie.
Cercetările arată că riscurile 

pe care le implică fumatul sunt cu 
mult mai mari decât s-a anticipat. 
Datorită fumatului continuu, 
numărul deceselor'în cazul 
fumătorilor este de 3 ori mai mare 
decât al nefumătorilor de toate 
vârstele începând cu tinerii. în 
medie, fumătorii care încep să 
fumeze în adolescență șr 
continuă să fumeze regulat, vor 

deceda în proporție de 50% din 
cauza tutunului. Jumătate dintre 
aceștia mor la o vârstă medie, 
înainte de 70 de ani, pierzând 
aproape 22 de ani din numărul 
anilor de viață estimați.

Tutunul este cauza cunoscută 
sau probabilă a circa 25 de boli. 
De exemplu, este binecunoscut 
că tutunul este cauza cea mai 
importantă a cancerului de 
plămân. Mai puțin cunoscut este 

faptul că tutunul ucide mai 
multe persoane din cauza altor 
boli, incluzând cancerul altor 
organe, boli de inimă, 
emfizemul pulmonar și alte boli 
cronice.

în mod frecvent, adoles
cenții experimentează noi 
comportamente, fără să ia în 
considerare prea des con-

inspectoratui de Sănătate 
Publică ai județului 

Hunedoara
(Continuare în pag, 8) Â

Va fi, ori nu va fi?
Ieri, la Deva, a avut loc o conferință de presă a Filialei 

județene a Partidului Democrat Agrar din România. Au fost 
prezenți Gheorghe Dreghici, președinte, și membri ai 
comitetului executiv.

Principalul subiect de dis
cuție la întâlnirea cu gazetarii a 
fost fuziunea prin absorbție a 
PDAR cu Partidul Noua Ro
mânie și schimbarea denumirii
sale în Partidul Național Român.

S-a precizat că azi, 29 mai a.c., Tribunalul Municipiului 
București va pronunța sentința acestei uniuni.

în procesul care există privind denumirea noii formațiuni 
politice s-a invocat intimidarea instanței cu câteva cereri de 
intervenție în nume personal făcute de dl Ion Rațiu și de 
Uniunea Mondială a Românilor Liberi, care și-a revendicat 
paternitatea denumirii de Partid Național Român.

Asupra acestor aspecte vom reveni. (V.N.)

Un univers artistic
A m să mă îndepărtez 

astăzi de tema titulară a 
acestei rubrici spre a vă 
propune o privire asupra 
unui univers artistic 
inconfundabii, creat și 
stăpânit de un pictor a cărui 
forță expresivă depășește 
sensibil obișnuitul. O fac cu 
convingerea că un titlu 
precum cei de mai sus îi va 
alunga pe cititorii deveniți 
dependenți de făptui divers 
și pervers. Paguba nu va fi 
a noastră. Pentru că am în 
aceiași timp certitudinea că, 
în condițiile în care majo
ritatea presei ne informează 
cu lux de amănunte despre 
isprăvile puzderiei de 
truțuiești și bivolari care au 
umplut țara, a scrie despre 
lucrarea cinstită a unui ar
tist care și-a consacrat viața 
slujirii frumosului e un act 
de igienă socială și o datorie 
elementară.

Vernisajul expoziției 
maestrului Matyas iosif ■ 
căci despre domnia sa e 
vorba - a avut ioc sâmbăta 
trecută, ia Galeriile de artă 
“Forma". Cu invitații 
elegante, cu un catalog ei

MENWITÂȚI
însuși o mică operă de artă 
grafică și cu un public 
distins și numeros - semne 
că artistul se respectă, 
respectându-și în egală 
măsură publicul ■ ni se 
propun 42 de lucrări 
realizate în anii din urmă. 
Domină, desigur, uleiurile pe 
pânză și impresia care se 
impune, după o primă ochire 
de ansamblu, este aceea de 
regăsire a unei vechi și 
respectate cunoștințe care a 
rămas fidelă unei viziuni 
devenită proprie și puternic 

personaiizantă. Cu 
excepția primilor ani 
petrecuți în Valea Jiului și 
dominați de culori sumbre, 
în conștiința artistică a iui 
Matyas iosif a început să 
se configureze treptat, 
după instalarea sa ia Deva, 
o viziune pe cât de lumi
noasă pe atât de fabu
loasă, care s-a amplificat 
mereu, până ia a deveni 
definitorie în ultimele sale 
expoziții și cu precădere în 
cea de azi. Criticul Gazda 
iozsef scria despre acest 
pictor: “Are o tematică, o 
viziune și un știi, într-un 
cuvânt, are un univers ar
tistic ”. Tematica lui Matyas 
este cea etern umană, 
pornind întotdeauna de ia 
o realitate concretă, 
transfigurată apoi printr-o

_______ Radu CIOBANU
(Continuare în pag. 8)

Cum văd primarii reforma în 
administrația locală

Reforma în societatea ro
mânească este o operă complexă 
și de durată. Ea cuprinde în liniile 
sale de forță toate sectoarele vieții 
economice și sociale, toate 
structurile societății. Evident, 
reformei i se supun și structurile 
administrației de stat centrale și lo
cale. Cum este ea receptată de 
primari, acești oameni-instituție, 
către' care se îndreaptă în primul 
rând speranțele celor ce i-au ales?

Pornind de la această 
întrebare, redacția ziarului nostru 
își propune un ciclu de articole în 
care primari de municipii, orașe și 
comune apreciază sau critică 
modul cum se înfăptuiește 
reforma în administrația de stat 
locală.

***

Consemnăm aceste aprecieri 
și critici în speranța că 
parlamentarii hunedoreni le vor 
face cunoscute în forumul 
legislativ al țării, ele nefiind doar 
ale primarilor hunedoreni.

Lipsesc legile fundamentale 
pentru o reformă autentică

Mircia Muntean - primarul 
Devei:

,,Se împlinesc în curând doi 
ani de când primarii rezultați în

' Astăzi răspund 
primarii municipiilor 
v Deva și Orăștie
urma alegerilor din 1996 s-au 
instalat în funcții, timp suficient 
pentru a trage unele concluzii 
asupra mersului reformei în 
administrația de stat locală.

Recent am participat la 
întrunirea Federației primarilor 
de municipii din România, unde 
am abordat din nou cele mai 
spinoase probleme cu care se 
confruntă administrația locală.

S-au făcut cu acest prilej 
referiri la mult așteptata lege a 
bugetelor locale, care ar trece 
administrația financiară în 

directa subordonare a 
primăriei.

Răspunzător în fața Curții de 
conturi pentru încasarea 
veniturilor la buget este primarul. 
Dar el nu are putere de control 
asupra principalei pârghii - 
administrația financiară. Tot el 
răspunde de ordinea publică, 
dar nu are la îndemână maneta 
necesară - segmente ale Poliției 
care o asigură.

O altă lege care, dacă ar 
exista, ar face multă lumină în 
conflictele care există actual în 
teritoriu, este legea patrimo
niului, o lege care să delimiteze 
clar patrimoniul public de cel 
privat al municipalității și care 
ar conduce la o restructurare cu 
adevărat a regiilor autonome.

A treia lege fundamentală 
care lipsește este statutul

Dumitru GHEONEA, 
ion CiOCLEi

(Continuare în pag. 8)

Cinstire eroilor neamului!
Moment de aleasă cinstire și 

aducere aminte a faptelor de vitejie 
săvârșite în luptele purtate de-a lungul 
timpului pentru libertate și indepen
dența țării, Ziua Eroilor a fost marcată 
ieri, la Deva, printr-o festivitate ce a 
avut loc în curtea Catedralei Sfântul 
Nicolae.

Cu această ocazie au fost depuse 
coroane de flori din partea Prefecturii 
județului, Consiliului județean, Pri
măriei Deva, Ministerelor Apărării 
Naționale și de Interne, Serviciului 
Român de Informații, Jandarmeriei, 
Veteranilor de Război, din partea unor

formațiuni politice, precum și a altor 
instituții și organizații.

Au fost de față prefectul 
județului Hunedoara, Pompiliu 
Budulan, președintele Consiliului 
județean, Gheorghe Barbu, primarul 
municipiului Deva, Mircia' Muntean, 
conducători de unități economice și 
instituții, veterani de război, 
numeroși locuitori ai municipiului 
Deva.

S-a oficiat o slujbă religioasă iar 
în final s-a desfășurat o scurtă 
paradă militară.

Corne! POENAR

s.

Sărbătoarea eroilor tării
V

Marea sărbătoare ortodoxă a înălțării Domnului Isus Hristos, în a 40- 
a zi după Sfânta înviere, coincide, așa după cum știm cu toții, cu o 
sărbătoare națională și anume Ziua Eroilor. Trebuie să ne amintim 
mereu, iar în această zi în mod deosebit, despre curajul cu care au luptat 
ostașii noștri în războaie pentru ca acest pământ să fie, așa după cum 
spunea Marele Ștefan, al urmașilor urmașilor noștri. Ei au luptat și au 
murit, uitându-li-se numele dar nu și faptele, pentru ca noi să trăim într- 
o țară liberă și independentă.

Ziua de ieri, 28 mai 1998, a fost celebrată și de către cadrele și 
militarii în termen ai Centrului de Instrucție Jandarmi Orăștie, 
organizându-se atât în cazarmă cât și în municipiile Orăștie și Deva 
activități specifice momentului. în cazarmă a fost organizat un 
ceremonial militar și o slujbă de pomenire, finalizat prin depunerea de 
coroane de flori la monumentul eroilor. Sub coordonarea comandantului 
CU Orăștie, dl Octavian Stratulat, și a dlui colonel Samoilă Matieș, șeful 
Statului Major, în Centru au avut loc și manifestări educative concretizate 
prin întâlniri cu veteranii de război, cu profesori de istorie și arhiviști. De 
asemenea, au fost intonate cântece și s-au recitat versuri. Manifestările 
s-au încheiat prin depunerea de coroane de flori la monumentele eroilor 
din municipiile Orăștie și Deva.

Soldat T.R. Andrei NiSTOR

Cât mai aproape de cerințele clienților
Nu cu multă vreme în urmă, prin 

intermediul ziarului nostru, cititorii si

z

toți cei interesați au luat cunoștință 
de faptul că a fost inaugurată oficial, 
acum fiind și operațională, 
Sucursala din Deva a Băncii 
Internaționale a Religiilor, la data 
respectivă fiind cea de-a 90-a 
unitate din sistem. Așa cum ne-a 
precizat dl Grad, această unitate 
bancară nu este banca unui cult, a 
unei biserici sau a unei religii, ci a 
tuturor religiilor, a tuturor 
credincioșilor indiferent de dogmă, 
de culoare, etnie sau religie, a 
tuturor oamenilor deopotrivă laici

sau clerici, persoane fizice sau 
juridice din tară sau din străinătate
care doresc să înceapă, dezvolte 
sau să-și deruleze afacerile, să-și 
plaseze disponibilitățile în depozite 
sau să participe la capitalizarea 
Băncii Internaționale a Religiilor 
(B.I.R). Deci, banca își propune să 
atragă fondurile bănești disponibile, 
în lei sau valută, de la persoanele 
fizice și juridice din țară sau din 
străinătate, prin constituirea de 
depozite, pentru acestea prac- 
ticându-se dobânzi atractive atât în 
lei cât și în valută, cu precizarea că 
limita minimă de constituire a unui 

depozit este suma de 300.000 lei. 
între altele, este de menționat că 
BIR pune la dispoziția persoanelor 
fizice certificate de depozit pentru 
credincioși cu o dobândă fixă de 58 
la sută pe an, pe termen de trei luni.

Foarte important de reținut este 
faptul că, venind în întâmpinarea 
solicitărilor clienților, în baza 
contractelor de asociere între B.I.R. 
SA și Transban 2000 SRL, de 
curând a fost deschisă repre
zentanța cu sediul la Tel-Aviv, care 
are drept obiect de activitate

( Adio liceul 'î 

I Astăzi, pentru aproape I 

I 4000 de elevi catalogul se I 
* închide, cursurile iau sfârșit. ' 
I Ei sunt absolvenții de lișee, I 
I care, spre deosebire de co- I 
! legii lor mai mici ce în curând ! 
I vor intra în vacanța mare, I 
I încep o perioadă de studiu I 
! intens. Intre 30 mai șl 12 j 
I iunie, conform unui ordin al I 
| ministrului educației, în | 
l fiecare liceu se realizează un . 
I program de consultații și alte I 
| activități de pregătire supli- | 
■ mentară pentru absolvenți, in . 
I paralel, el se vor pregăti I 
| individual până în 20 iunie | 
. când încep probele de . 
I bacalaureat. Așa că le urăm i 
I tuturor spor la învățat și I 
y baftă la BACI (V.R.) J

Jiscuție cu dl ec. Ma.tus 
Grad, director al 

Sucursalei Deva a Băncii 
Internaționale a Religiilor

colectarea și transferul eco
nomiilor cetățenilor români care 
lucrează, pe bază de contracte 
de muncă, pe teritoriul Israelului. 
Cei ce doresc detalii în această 
privință pot să apeleze la sediul 
Sucursalei BIR din Deva.

Pentru a se găsi cât mai 
aproape de cerințele clienților 
săi, în vederea atragerii surselor

_______ Nicolae TÎRQOB
(Continuare în pag. 8)
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12.05 Universul cunoașterii (do/r) 
13.00 Ultimele știri (s/r) 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 Dosarele istoriei (r) 
16.00 Em. în Ib. maghiară 17.35 Katts și 
câinele (s, ep. 31) 18.00 Scena (r) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 227) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție specială 
21.00 Baywatch (s, ep. 150) 21.55 
Nimic sfânt (s, ep. 3) 22.45 Jurnalul de 
noapte 23.00 Fețele schimbării (do) 
0.00 Canary Wharf (s, ep. 154) 0.25 
întâlnirea de la miezul nopții

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a. (r) 
9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Credo (r) 13.00 
Ultimele știri (s/r) 14.10 Perla Neagră 
(s/r) 15.00 Emisiune pentru persoane 
cu handicap 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Katts și câinele (s, ep. 32) 18.00 în fla
grant (rep.) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
228) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ed. specială 
21.00 Niagara (dramă SUA 1953)
22.35 Camera ascunsă 22.45 Jurnalul 
de noapte 23.00 Avocatul poporului 
0.00 Canary Wharf (s, ep. 152)
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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 12.05 Sensul tranziției 
(r) 13.00 Ultimele știri (s/r) 14.10 Perla 
Neagră (s/r) 15.00 Tradiții 16.30 Tri
buna partidelor parlamentare 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Katts și 
câinele (sȚ18.00 Medicina pentru toți 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 229) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ed. specială 21.00 
Efecte secundare (s, ep. 22) 21.50 
Gala Premiilor Naționale de Televiziune 
22.50 Jurnalul de noapte 23.05 Un 
secol de cinema: Roger Moore (do) 
0.00 Canary Wharf (s, ep. 153)

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 Pentru dvs, 
doamnă!14.10 Ferestre spre lume: Nilul 
(I) 15.00 Dialog. Actualitatea editorială 
16.00 Conviețuiri 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Katts și câinele (s) 18.00 
Timpul Europei (mag. politic) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 230) 20.00 Jurnal, 
meteo, sport 21.00 Destine în vremuri 
de război (s. Anglia 1987, ep. 2) 22.00 
La volan. Informații rutiere 22.10 Cu 
ochii'n 4 (anchetă) 22.50 Jurnalul de 
noapte 23.00 Dintre sute de catarge... 
(div.)

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 Arhive românești (r) 
15.00 De la lume adunate... 15.30 
Emisiune în limba germană 17.10 
Mapamond 17.35 Katts și câinele (s, 
ep. 35) 18.00 Animaniacs (d.a); Casa 
plină (s, ep. 13) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 231) 20.00 Jurnal, meteo, sport, 
ediție specială 21.00 Cer întunecat (s. 
SUA 1993, ep. pilot) 22.35 Camera 
ascunsă 22.45 Jurnal de noapte 23.00 
Emisiune de divertisment 0.00 O relație 
periculoasă (thriller SUA '96)

7.00 Bună dimineața de la... Timișoara 
și București! 9.05 Ba da, Ba nu! (em. pt. 
copii) 10.05 Viața ca în viață (s, ep. 
30): „Jucătorul” 10.50 Unchiul meu (co. 
Franța 1958)12.30 Ordinea publică 
(do) 13.30 Ecranul 14.00 Info magazin
14.30 Video Magazin (div.) 16.20 
Hollyoaks (s, ep. 78) 16.50 Saipan (do) 
17.40 Justiție militară (s, ep. 14) „Prin
cipii" 18.30 Desene animate 18.55 
Teleenciclopedia 19.45 Săptămâna 
sportivă 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo 20.35 Cer 
întunecat (s, ep. 1) 21.30 Cum vă 
place... (div.) 22.30 Campionul (dramă 
SUA 79) 0.35 Arena AS (mag.) 

12.00 Sunset Beach (s/r) 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 Doi ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 16.00 Veronica: 
Chipul iubirii (s) 16.50 Perla Neagră 
(s, ep. 131) 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! 20.10 Ultimele știri (s) 
22.00 Haos (dramă SUA 1996)

7.00 Dimineața devreme (mag. 
matinal) 10.10 Alondra (s) 11.00 
Legenda Marelui Roib (f/r) 12.50 
Fără limită 13.00 Cei trei mușchetari 
(d.a) 14.00 Știrile amiezii 14.10 
Sfântul (s, ep. 10) 15.00 Prietenie 
interplanetară (f. SUA 1985) 16.35 
Văduva (s, ep. 11) 18.00 Esmeralda 
(s, ep. 61) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.30 Dallas (s, ep. 
11) 20.20 Scurtcircuit (co. SF SUA 
'86) 22.05 Știri 22.15 Omul cu o mie 
de fețe (s) 23.15 Milionarii de la 
miezul nopții -

6.30 TVM. Telematinal 8.00 D.a (r) 
8.25 Canary Wharf (s/r) 9.00 
Baywatch (s/r) 10.00 în fața dvs. (r) 
11.00 Lumea sălbatică a animalelor 
(r) 11.30 Scena politică (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.50 Italia - 
continuitatea romană 13.00 Tribuna 
partidelor parlamentare 13.10 Tenis 
Turneul de la Roland Garros , sferturi 
de finală (d) 19.30 Dosarele istoriei 
(d) 20.10 Ultimele știri (s, ep. 65) 
21.00 Sensul tranziției 23.30 Pele
rinaje 0.00 Concursul internațional de 
chitară, Sinaia '98 (I)

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Alondra (s, ep. 61) 11.00 
Scurtcircuit (f/r) 12.50 Fără limite 
13.00 Exploratorul (d.a) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Sfântul (s, ep. 
12) 15.00 Viață sălbatică (do) 
15.40 Dempsey și Makepeace (s) 
16.35 Văduva (s, ep. 12) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 62) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.30 Dallas (s, ep. 12) 20.20 
Legea criminală (dramă SUA 
1989) 22.05 Știri 22.15 Caracatița 
(s/r)

6.30 TVM. Telematinal 8.00 D.a (r) 8.25 
Canary Wharf (s/r) 9.00 Teleen
ciclopedia (r) 9.50 Un cântec pentru 
fiecare 10.00 Avocatul poporului (r) 
11.00 Comorile lumii (r) 11.30 Mapamond 
(r) 13.50 Tribuna partidelor
parlamentare 14.00 Em. în Ib. maghiară
15.10 Limbi străine 15.35 D.a. 16.00 
Veronica: Chipul iubirii (s) 16.50 Perla 
Neagră (s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup!, Hei-Rap! 
(cs) 19.10 Arhive românești 19.40 
Dreptul la adevăr 20.00 Fotbal Meci 
amical: România-Paraguay (s) 21.45 
Tenis turneul de la Roland Garros, 
sferturi de finală (înreg.)

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 9.00 Efecte secundare 
(s/r) 10.00 Un secol, de cinema (do/r) 
11.00 Lumea sălbatică a animalelor 
(r) 11.30 Pelerinaje (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! (r) 12.55 Medicina pentru 
toți (r) 14.00 Em. în limba germană 
15.00 Tribuna partidelor parlamentare
15.10 Tenis Turneul de la Roland 
Garros, semifinale feminine (d) 19.10 
Dialogul între Pământ și Cer 20.10 
Ultimele știri (s, ep. 67) 22.00 
Colonelul Kwiatkowski (co. Polonia 
'95)

6.30 TVM. Telematinal 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 9.00 Destine în vremuri de 
război (s/r) 10.00 Dintre sute de 
catarge... (r) 11.00 Comorile lumii țao/r)
11.30 Timpul Europei (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! (r) 12.50 Cu ochii 'n patru 
(r) 14.30 TVR Cluj-Napoca 15.10 
Tenis Turneul de la Roland Garros, 
semifinale masculine (d); Atletism 
Cupa Europei (d) 20.10 Ultimele știri (s, 
ep. 68) 21.40 Tim out (mag. sportiv)
23.10 Perla Coroanei (s, ep. 12) 0.00 
Ghici cine vine la mine?

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Alondra (s, ep. 62) 11.00 Legea 
criminală (f/r) 12.50 Fără limite 
13.00 Odiseea (d.a) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Sfântul (s, ep. 13) 
15.00 Viață sălbatică (do) 15.40 
Dempsey și Makepeace (s) 16.35 
Văduva (s, ep. 13) 18.00
Esmeralda (s, ep. 63) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.30 Dallas (s, ep. 13) 20.20 Zorn 
(f: biogr. Suedia 1994) 22.05 Știri 
22.15 Twin Peaks (s, ep. 3) 23.15 
Milionarii de la miezul nopții

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Alondra (s, ep. 63) 11.00 Zorn (f/ 
r) 12.50 Fără limite 13.00 Săgeata 
neagră (d.a) 14.00 Știrile amiezii 
14.10 Sfântul (s, ep. 14) 15.00 
Viața sălbatică (do) 15.40 
Dempsey și Makepeace (s) 16.35 
Văduva (s, . ep. 14) 18.00
Esmeralda (s, ep. 64) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.30 Dallas (s, ep. 14) 20.20 
Obsesiile trecutului (thriller er. 
SUA 1994) 22.05 Știri 22.15 
Cronici paranormale (s, ep. 25)

7.00 Peria Coroanei (s/r) 8.30 Lumea 
sălbatică a animalelor (do) 8.55 
Comorile lumii (do) 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Pas cu pas (em. de 
știință) 10.30 TVR Info 10.35 
Documente culturale: “Alexander von 
Humboldt” 11.30 TVR Timișoara 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 Margue
rite Volant (s, ep. 2) 14.50 Bijuterii 
muzicale 15.00 TVR Info 15.35 
Desene animate 16.00 Tenis Turneul 
de la Roland Garros, finala feminină 
(d) 21.30 Ateneu. Orchestra de 
cameră din Munchen 23.40 
Conviețuiri. Din muzica romilor 0.10 
Bijuterii muzicale

7.00 Dimineața devreme 10.10 
Alondra (s, ultimul ep.) 11.00 
Obsesiile trecutului (f/r) 12.50 
Fără limite 13.00 Dr. Jekyll și Mr. 
Hyde (d.a) 14.00 Știrile amiezii 
14.10 Sfântul (s, ep. 15) 15.00 
Viață sălbatică (do) 15.40 
Dempsey și Makepeace (s) 16.35 
Văduva (s, ep. 15) 18.00
Esmeralda (s, ep. 65) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 
19.30 Dallas (s, ep. 14) 20.20 M- 
am îndrăgostit de logodnica mea 
(co. Franța 1983)22.05 Știri 22.15 
Puterea banilor (s, ep. 25)

7.00 Știri/Revista presei 7.10 M- 
am îndrăgostit de logodnica mea 
(f/r) 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 16.30 între prieteni 
(em. pt. tineret) 17.30 Viața de la 
zero (s, ultimul ep.) 18.00 
Esmeralda (s) 19.00 Observator 
19.30 Vrei să ne distrăm sâmbătă 
seara? (div.) 20.00 O altă muză... 
(dramă SUA 1992) 21.30 Știri 
21.40 A treia planetă de la Soare 
(s) 22.05 „Wcffld Music Awards 
’98" 0.45 Seducție (thriller SUA 
'92)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 10.00 
Punctul pe I (talkshow/r) 11.00 Departe, 
departe (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Perry Masson: Cazul... (f/r) 15.15 Maria 
(s) 16.10 Nano (s, ep. 44) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.15 Tânăr și neliniștit (s) 
18.00 Povești extraordinare (s, ep. 
21)18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Aventurile baronului Munchausen 
(f.a.Anglia/ltalia/Germania 1989) 22.20 
Știrile PRO TV 22.30 Seinfeld (s, ep. 97) 
23.00 Știrile PRO TV 23.40 Audiența 
națională (talkshow) 1.00 Dosarele X (s) 

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Am întâlnit și români 
fericiți (r) 10.25 Insula misterioasă (s, ep. 
18) 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. 45) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
qpliniștit (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. 16)
21.15 Avocatii (s, ep. 11) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 98) 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 Seinfeld (s/r) 10.30 
Urmărire generală (r) 11.00 Insula 
misterioasă (s) 11.30 Chicago Hope (s/r)
12.15 Avocații (s/r) 12.55 Știrile PRO TV
14.30 Walker, polițist texan (s) 15.15 
Maria (s) 16.10 Nano (s, ep. 46) 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 Strong Medicine (dramă 
SUA 1986, p. I) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 99) 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) 9.50 Seinfeld (s/r) 10.45 
Insula misterioasă (s) 11.15 Strong Medi
cine (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 14.30 
Walker, polițist texan (s) 15.15 Maria (s)
16.10 Nano (s, ep. 47) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.15 Tânăr și neliniștit (s) 18.00 
Povești extraordinare (s, ep. 24) 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. 78)
21.15 Nikita (s, ep. 13) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 100) 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) 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. 48) 17.00 Știrile PRO 
ȚV 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. 116) 21.15 Freejack (f. 
SF. SUA 1992) 23.15 Știrile PRO TV 23.50 
Poltergeist - Moștenirea (s) 

7.00 D.a 7.30 PRO TV Junior: D.a.; 
Povestea magică 9.30 Superboy (s) 
9.55 Xanadu (f. muz. SUA ’80) 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 
15.00 Echipa mobilă 15.10 Șut și câștigi
16.10 Hercule (s, ep. 66) 17.00 Xena, 
prințesa răboinică (s, ep. 65) 17.50 PRO 
Fashion 18.20 Adevărul gol-goluț (s, ep. 
11) 18.50 Te uiți și câștigi! (csj 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Gallipoli (dramă 
Australia 1981) 21.55 Știrile PRO TV 
22.00 Millennium (s, ep. 37) 23.00 Știrile 
PRO TV 23.30 NYPD Blue (s, ep. 36) 0.15 
S.O.B. (co. SUA 1981)

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 11.00 Christy (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 Lexic 
(cs) 13.00 Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 Christy (s) 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 116) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s, ep. 116) 20.15 
Misterele din New Orleans (s, ep, 23)
21.15 Misterele din casa întunericului 
(f.a.SUA 1978, p.l) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow) 

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 11.00 Christy (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 Lexic 
(cs) 13.00 Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.05 Xuxa (show 
pentru copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.15 Pretutindeni cu 
tine (s) 16.45 Prietenul nostru Jake (s)
17.15 Christy (s) 18.00 Celebri și 
bogați (s, ep. 117) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s, ep. 117) 20.15 
Brooklyn South (s, ep, 2) 21.15 Țintă 
mobilă (f.a.SUA ’91) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow) 

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 11.00 Christy (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Lexic (cs) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.05 Xuxa 
(show pentru copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 Christy (s) 
18.00 Celebri și bogați (s, ep. 118) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul casei (s, ep.
118) 21.15 Pași spre trecut (f. SUA III 
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 Christy (s/r) 12.00 ■ 
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 Lexic 
(cs) 13.00 Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.05 Xuxa (show , 
pentru copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 Christy (s) 
18.00 Celebri și bogați (s, ep. 119) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul casei (s, ep.l
119) 20.15 Contralovitura (s, ep. 9)
21.15 Complotul (f. SUA 1992) 23.00 
Știri 23.30' Starea de veghe 
(talkshow) 

7.00 La prima oră (mag.) 10.00 Celebri 
și bogați (s/r) 11.00 Christy (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Lexic (cs) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.05 Xuxa 
(show pentru copii) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 Christy (s) 
18.00 Celebri și bogați (s, ep. 120) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul casei (s, ep.
120) 20.15 Atingerea îngerilor (s, ep. 
24) 21.15 Delict minor (dramă 
Canada 1990) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe (talkshow)

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 Nemuritorul (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) 14.00 
Știri 14.05 în căutarea dreptății (s) 
15.00 Cenușăreasa (f. Anglia '76) 
17.05 Zona M (em. muzicală) 18.00 
911: Apel de urgență (s) 19.00 Știri 
19.45 Gloria pierdută (dramă SUA 
1992) 21.30 Incursiuni în imprevizibil 
(s) 22.00 Din istoria Mafiei americane 
(do) 23.00 Știri 0.30 Casa blestemată II 
(f. gr. SUA 1987)

o

s□
•I

N

7.00 Bună dimineața de la... București!
8.30 Lumină din lumină 9.05 Colț Alb
(d.a) 10.00 Ala-Bala, Portocala! (em. pt. 
copii) 10.45 Biserica satului 11.00 Viața 
satului 14.00 Info magazin; TVR Info; 
Atlas 14.30 Video-magazin 16.20 
Hollyoaks (s) 16.50 National Geo
graphic (do) 17.40 Star Trek Deep 
Space Nine (s, ep. 60)18.30 Aladdin 
(d.a) 18.55 Robingo (cs)19.40
Duminica sportivă 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo
20.30 7 zile în România 21.00 Amintiri 
din viața conjugală (co. SUA ’91) 22.35 
D-na King, agent secret (s) 23.20 Pop 
Show nocturn 0.30 Fotbal mondial 1998 

7.00 Cer întunecat (s/r) 8.00 Tenis 
Turneul de la Roland Garros (rez.)
8.30 Lumea sălbatică a animalelor 
(do) 8.55 Filmele săptămânii 9.00 
Comorile lumii (do) 9.30 Ferestre 
deschise (do) 10.35 Cinematograful 
vremii noastre 11.20 TVR lași 13.30 
Memoria exilului românesc (do) 
14.00 Marguerite Volant (s) 14.50 
Vitrina personajelor de operă 15.10 
Tradiții 15.30 Desene animate 19.00 
în plină acțiune (s) 20.00 Ultimul tren. 
Despre întreprinderile mici și mijlocii 
21.00 Magazin sportiv. Handbal CE, 
finala (înreg.); Scrimă Grand Prix, 
București

7.00 Știri 7.05 Mileniul III (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 Poveștile 
prietenilor mei (mag.) 11.30 
Controverse istorice (do) 12.10 
Onyx-voci de legendă 13.10 
„World Music Awards ’98" în 
spatele scenei 14.00 Duminica în 
familie (mag.) 18.00 Esmeralda (s, 
ep. 67) 19.00 Observator/Sinteză 
știri 19.45 Proprietarul plantației 
(dramă SUA '91) 21.30 World Mu
sic Awards '98 23.30 Captiva 
(thriller SUA 1986)

7.00 D.a 8.00 D.a.: Capitain N (ep. 3) 8.30 
Conan, aventurierul (d.a) 9.00 Mowgli (s. 
SUA '98, ep. I) 9.30 Super Abracadabra 
11.00 Doctor în Alaska (s, SUA, ep. 1) 
12.55 Știrile PRO TV 13.05 Să mori de 
râs (s, ultimul ep.) 13.35 Vărul din 
străinătate (s, ep. 90) 14.00
Numărătoare inversă (f.a. SUA 1980) 
16.00 Chestiunea zilei: retrospectiva 
săptămânii 16.40 Lumea filmului 17.10 Al 
șaptelea cer (s, ep: 26) 18.00 Beverly 
Hills (s, ep. 125) 19.00 Prețul corect (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Magnolii de 
oțel (dramă SUA 1989) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.10 Cybill (s, ep. 16) 22.40 Știrile 
PRO TV 22.50 Brigada 132 (s, ep. 3) 

7.00 Elefănțelul (s. pt. copii) 7.30 
Lumea lui Eric (s) 8.30 Căutătorii de aur 
(s) 9.00 Echipa de fotbal (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.) 14.00 
Știri 14.05 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) 17.05 
Un alt început (s/r) 18.00 Atingerea 
îngerilor (s/r) 19.00 Știri 19.45 O 
moștenire cu bucluc (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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ACASĂ

LUNI 1 IUNIE
10.30 Dragoste și putere (s/r) 

11.15 Din toată inima (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Câmpia 
morții (f/r) 15.00 Marile bătălii ale 
celui de-al ll-lea război mondial (r) 
16.00 Secrete de familie (s) 17.00 
Marielena (s) 17.45 Din toată 
inima (s) 18.30 Concursul de 
Acasă 18.45 Din toată inima (s) 
19.30 Noile aventuri... (d.a., 
ultimul episod) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Verdict: crimă! (s) 
22.00 Nimic personal (s) 22.45 
Un grădinar face carieră (co. SUA 
1979)

MARȚI 2 IUNIE
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Din toată inima (s/r) 
12.45 Marielena (s/r) 13.30 Un 
grădinar face carieră (f/r) 16.00 
Secrete de familie (s) 17.00 
Marielena (s) 17.45 Din toată 
inima (s, ep. 14) 18.30 Concursul 
de Acasă 18.45 Din toată inima 
(s) 19.30 Back to the future (d.a., 
SUA, 1991-'93 ep. 1) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 Ver
dict: crimă! (s) 22.00 Nimic per
sonal (s) 22.45 Supă de varză 
(co. Franța 1981)

MIERCURI 3 IUNIE
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Din toată inima (s/r) 
12.45 Marielena (s/r) 13.30 Supă 
de varză (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s, ep. 13) ' 17.00 
Marielena (s, ep. 130) 17.45 Din 
toată inima (s, ep. 16) 18.30 
Concursul de Acasă 18.45 Din 
toată inima (s, ep. 17) 19.30 
Back to the Future (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 Ver
dict: crimă! (s) 22.00 Nimic per
sonal (s, ep. 87) 22.45 lubiții 
Măriei (dramă SUA 1984)

JOI 4 IUNIE
10.30 Dragoste și putere (s/ 

r) 11.15 Din toată inima (s/r) 
12.45 Marielena (s/r) 13.30 lubiții

Măriei (f/r) 16.00 Secrete de 
familie (s, ep. 14) 17.00 
Marielena (s; ep. 131) 17.45 
Din toată inima (s, ep. 18) 18.30 
Concursul de Acasă 18.45 Din 
toată inima (s, ep. 19) 19.30 
Back to the Future (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 
Verdict: crimă! (s) 22.00 Nimic 
personal (s) 22.45 Capcana 
morții (co. SUA 1982)

VINERI 5 IUNIE
10.30 Dragoste și putere (s/

r) 11.15 Din toată inima (s/r) 
12.45 Marielena (s/r) 13.30 
Capcana morții (f/r) 16.00 Se
crete de familie (s) 17.00 
Marielena (s) 17.45 Din toată 
inima (s, ep. 20) 18.30
Concursul de Acasă 18.45 Din 
toată inima (s, ep. 21) 19.30 
Back to the Future (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s) 21.00 Ver
dict: crimă! (s) 22.00 Nimic per
sonal (s) 22.45 Drumeț în calea 
lupilor (dramă România 1988)

SÂMBĂTĂ 6 IUNIE
7.30 Nimic personal (s/r)

11.15 Din toată inima (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Drumeț în 
calea lupilor (f/r) 15.00 Omul 
mării (s, ep. 41, 42) 17.00 
Marielena (sl 17.45 Din toată 
inima (s, ep. 22) 18.30
Concursul de Acasă 18.45 Din 
toată inima (s, ep. 23) 19.30 
Back to the Future (d.a) 20.00 
Ziua cea mai lungă (dramă 
SUA 1962) 23.00 Malibu Road 
2000 (dramă SUA 1992, p. III)

DUMINICĂ 7 IUNIE
9.00 Sport la minut 9.45 

Sport extrem 10.00 Motor Sport 
Mag. 10.30 NBA Action 13.45 
Cupa Mondială 14.00 Istoria 
fotbalului 15.00 FIFA Mag. 15.30 
Gillette World Cup Special 16.00 
Top Gol Europa 16.25 Italia în 7 
zile 16.45 Cupa Mondială... 
17.00 Fotbal 18.55 Faza zilei 
19.30 D.a. 20.00 Arhiva neagră 
(s) 20.45 Incoruptibilii (s 21.30 
Marile bătălii... (do) 22.30 
Nevestele de la Hollywood 
(dramă SUA 1985, p. I) 0.00 
Main Event (co. SUA 1979)

Cabana Costești în așteptarea' 
l sezonului turistic

Situata în apropierea vechilor cetăți de la Blidarii, Cetățuia și 
Sarmizegetusa Dacia, cabana turistică Costești își deschide porțile către toți 
iubitorii de turism, natură, istorie și cultură, împletite armonios la poalele 
munților Orăștiei.

An de an, devenind tradiție, scena amfiteatrului de la Costești a găzduit 
spectacole grandioase, reunind sufletele românilor de pretutindeni. Acum, 
însă, amfiteatrul se degradează pe zi ce trece, fiind îngrijit și amenajat doar 
in preajma sărbătorii. Știind că puținii bani alocați culturii nu permit 
întreținerea acestuia, dl Gheorghe Creț, responsabilul cabanei, și-a exprimat 
dorința de a-1 administra.

La Costești, pregătirile pentru întâmpinarea sezonului se află în plină 
desfășurare. Restaurantul, care cuprinde sala de mese și bucătăria, a fost 
zugrăvit de curând, înfățișând un interior plăcut. Din discuțiile purtate cu 
dl Gh. Creț, următorul pas îl constituie curățenia cabanei, astfel încât la 
începutul sezonului camerele să poată fi întrebuințate la întreaga capaci
tate (18 locuri).

"Sfârșitul de săptămână ne aduce multi client! De obicei, cererile de 
cazare sunt mai numeroase în perioada taberelor școlare, când părinții vin 
să își viziteze copiii", opina dl Gh. Creț. Ideea unei discoteci sezoniere în 
aer liber a venit in sprijinul tinerilor din împrejurimi sau al celor aflăți în 
tabără, spre a le oferi seri de neuitat la Costești, până la închiderea sezonului.

Cristina CÎNDA

ARBITRII Șl OBSERVATORII DIN 31 MAI 
(ultima etapă)

CAMPIONATUL JUDEȚEAN DE FOTBAL

CIF ALIMAN BRAD - SANTOS BOZ, arbitri: Marin Ormenlșan, 
Andrei Csiki și loan Lavu, obs. Marian Dima.

AVÂNTUL ZDRAPȚI - UNIREA VEȚEL, arbitri: Florin Danclu, 
Daniel Lada și Mircea Brândușa, obs. Doru Toma.

MINERUL II GHELARI - FORESTA ORĂȘTIE, arbitri: Vasile 
Capotescu, Aurelian Lagu și Andrei Torok, obs. Dorel Târsa.

GLORIA GEOAGIU - FOTBAL START DEVA, arbitri: Claudiu 
Durlescu, Daniel Thirt și Răzvan Avram, obs. Emil Muntean.

Campionatul județean de fotbal

La Dispensarul medical uman din 
comuna Beriu, 

AUTORIZAȚIA DE FUNCȚIONARE 
SI APA LIPSESCi

în comuna Beriu, ca în multe 
locuri, sănătatea se confruntă cu o 
serie de probleme. La Dispensarul 
medical uman din localitate am stat 
de vorbă cu dl Liviu Samoilescu, 
medic de medicină generală, dna 
Sorina Bălușa, asistentă.

Casa proprietate personală în 
care dispensarul a funcționat cu 
câțiva ani în urmă a fost 
revendicată. Drept urmare, în 
prezent, actele medicale se 
înfăptuiesc într-un apartament cu 3 
camere din imobilul situat în centrul 
comunei. Condițiile existente aici 
sunt precare. în limita posibilităților, 
încăperile apartamentului au fost 
amenajate, punându-se ia punct o 
sală pentru consultații și tratament, 
o sală de așteptare, iar spațiul 
afectat bucătăriei a fost transformat 
în depozit farmaceutic. Este însă

de neconceput ca unui cabinet 
medical să îi lipsească, pe lângă 
autorizația de funcționare, și apa 
atât de necesară unei asemenea 
instituții.

Cu un optimism aparte, dl 
Liviu Samoilescu este de părere 
că "alții o duc mult mai rău. 
Instrumentar și medicamente 
avem, căci comuna noastră este 
înfrățită cu un sat din Belgia." 
Ajutorul acordat de belgieni 
(sterilizator, E.K.G, ustensile și 
medicamentația de bază, gratuit 
pentru pacienți) este bine venit și 
acoperă o mare parte din 
neajunsurile dispensarului. Altfel 
cine știe ce s-ar fi ales de cei 
peste 3500 de locuitori ai 
comunei Beriu?!

Cristina CÎNDA

Rezultatele etapei nr. 17 din 24 mai 1998:
Fotbal Start Deva - CIF Aliman Brad 6-3
Foresta Orăștie - Gloria Interprest Geoagiu 2-4
Unirea Vețel - Minerul II Ghelari 5-3
Gloria Bretea Română - Avântul Zdrapți 0-3 
Santos Boz - Victoria Dobra 4-4

LLUt'LLtLUALLL
1. SANTOS BOZ 17 13 1 3 37-17 40
2.UNIREA VEȚEL 17 11 4 2 53-29 37
3. CIF ALIMAN BRAD 17 10 2 5 39-27 32
4. AVÂNTUL ZDRAPȚI 17 8 2 7 31-26 26
5. VICTORIA DOBRA 17 6 5 6 33-27 23
6. FORESTA ORĂȘTIE 17 7 2 8 32-32 23
7. GLORIA I.GEOAGIU 17 7 3 7 31-34 23
8. FOTBAL ST. DEVA 17 6 2 9 35-36 20

9. MIN. II GHELARI 17 3 1 13 25-51 10
10. GLORIA BR. R. 17 2 0 15 11-48 6

Ultima etapă, a 18-a, din 31 mai a.c.:
Cif Aliman - Santos Boz
Victoria Dobra - Gloria Bretea Română
Avântul Zdrapți - Unirea Vețel
Gloria Geoagiu - Fotbal Start Deva
Minerul II Ghelari - Foresta Orăștie

CONNGX GSM SG ÎNTOARCE 
CU O OFERTĂ AMEȚITOARE!

CONECTARE GRATUITĂ! 
DOAR 149 USD* pentru 

modelul ERICSSON 628!
între 4 și 30 mai, CONNEX GSM vă oferă conectare gratuită! 
...Și 22% reducere pentru telefonul Ericsson 628!
In I oc 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( esle valabil numai cu activare la CONNEX GSM.

Nu v-ați conectat încă?

GSIHT

CONNEX GSM este marcă înregistrată a MobiFon

Adresați-vă celui mai apropiat dealer CONNEX GSM!

DEVA
ANA ELECTRONIC - Marehian Deva: Rd. Deeebal, bl. R, parter, tel.: 054-211 261, 054-211 261 • AB SYSTEMS Deva: Str. Santuhalm nr. 31 A, lei.: 054-233 082, 054-233 527 • ADISAN 
TELECOM - Top Inlerserv 2000 Deva: Str. Mihai Viteazu, Bl. 9, parter, tel.: 054-218 901,054-233 300 • GLOBAL NET - Top Tech Deva: Sir. Andrei Mureșanu nr. 1, tel.: 054-213 871,054- 
213 871 • GLOBAL NET - Deva, Sat Deva: Bd. Deeebal, bl. R, parter, tel.: 054-214 439, 054-214 453 • GLOBAL PARTNERS NETWORK - Aseopier Deva: Str. 1 Decembrie nr. 14, tel.: 
054-233 606, 054-233 606 • MOBILCOM - Mobilfon Telecom Deva: Sir. Zarandulni, bl. 43, parlt r, CP 2700, tel.: 054-235 678, 054-234 567 • QUASAR Deva: Bd. Deeebal, bl. R, parter, 
tel.: 054-222 999, 054-222 999 • RO.MSERV1CE Deva: Bd. Deeebal, bl. AL parter, tel.: 054-231 084, 054-231 084 • SIV TEL - pirita & Co Deva: Sir. Mareșal Averescu, bl. 22, parter, tel.: 

054-218 655, 054-219 550 • UNIAXIS Deva: Bd. Deeebal, bl. 1, Magazin Apicola, tel.: 092-277 902, 054-222 058.
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F A MAI RĂMAS 1)OAR...STAREA 1)E SPIRIT
Fiind etichetat de regulă drept 

oraș muncitoresc, dar dobândind 
în timp și un oarecare aer stu
dențesc, Hunedoarei nu-i lipsesc 
nicidecum tinerii. E suficient ca 
într-o după-amiază senină și cal
dă să ieși la plimbare prin centrul 
municipiului pentru a-i întâlni prac
tic la tot pasul. Că-i vezi pe majo
ritatea aici și prea puțin în altă 
parte nu-i tocmai întâmplător. Căci 
unde altundeva să-și petreacă 
timpul liber, în condițiile în care 
alternativele sunt aproape ca și 
inexistente?...

Lăsând la o parte diversele 
acțiuni ocazionale în care tinerii 
au posibilitatea să fie implicați 
(mai bine-zis să participe) ori 
formații cu un anumit profil, ori
cine ar putea spune, cu mâna 
pe inimă, că viața socială - ca 
să nu zicem mondenă - a lor, cu 
tot ceea ce ar presupune ea la 
nivelul unei mari colectivități, es
te într-o acută suferință. Nici 
măcar acele structuri destinate 
în exclusivitate lor - organizații, 
fundații ori asociații de tineret - 
nu mai pot reprezenta un punct 
de atracție pentru ei. Chiar dacă 
au existat, invocatele vremuri de 
tranziție le-au "tranzitat" și pe

■ =

I Se profilează un I 
centru nou de j

I încasări RENEL I 
I la Hunedoara

în ședința de Consiliu local J
■ ținută în 20 mai a.c. la Primăria > 
| Hunedoara, una din hotărârile | 
| adoptate a vizat concesionarea |
■ fără licitație publică a terenului ■ 
1 aferent imobilului proprietatea J 
I FTDEE Deva, situat în strada I 
| Avram lancu. Din cele declarate | 
| de dl ing.^Kurel Bugnariu, secre-1 
. tarul Primăriei Hunedoara, am ■
■ reținut că RENEL va amenaja în 1 
I clădire un centru modem de în-1 
| casare a energiei electrice, care 
| va deservi populația din Centrul 
I Civic și cartierele Micro 7, Micro 
■ 3 și Micro 5.

ele spre altceva; sau chiar spre... 
nimic.

Unul dintre cele mai relevante 
astfel de cazuri este cel al Orga
nizației de Tineret "Forum 22 T", în 
prezent cam singura în Hunedoa
ra care, măcar cu numele și ca 
stare de spirit, ar aparține tinerilor. 
Fondată în urmă cu opt ani (odată 

La Organizația de Tineret "Forum 22 T"
cu Fundația Județeană de Tine
ret), ca o necesitate, dar și ca 
rezultantă a unei anumite conjunc
turi, "Forum 22 T" pornea la drum 
cu mare entuziasm, convinsă că 
se pot face multe lucruri bune și 
utile pentru tinerii Hunedoarei. 
Proiectele n-au rămas doar în 
acest stadiu, ci în scurt timp au 
devenit pe rând activități con
crete, în toate acestea fiind impli
cați cei peste 200 de membri ai 
organizației, câți număra la un 
moment dat. După cum am aflat 
de la conducerea organizației - 
Ghiuzela Florea și Benone Lozici 
-, începând cu o serie de cursuri 
sau programe de aerobic, karate, 
culturism, rock s-a ajuns treptat la 
organizarea unor acțiuni mai com

Noul Liceu de Informatică din Hunedoara
Foto Ttberiu PLEȘA

plexe, cum erau serile culturale, 
expoziții de pictură, primul con
curs "Miss Hunedoara", "Orășelul 
copiilor" ș.a. Interlocutorii noștri 
ne arată, nu fără o oarecare nos
talgie, și câteva numere din revista 
organizației - "Cariatide" -, con
dusă la acea vreme (în '91 - ’92) 
de scriitorul Iv Martinovici.

La primele activități enumerate 
anterior a trebuit însă să se re
nunțe destul de curând, adresa 
de la fostul sediu al UTC devenind 
(sală cu sală, dacă se poate spu
ne) a altor formațiuni, organizații 
etc. Așa încât în 1991 membrii or
ganizației au început amenajarea 
spațiului din str. Avram lancu, 
nr.16 (actualul sediu), obținut spre 
închiriere în urma unei licitații.

Și cum "trebuia să creăm posi
bilitatea recuperării banilor primiți 
inițial de la Fundația Județeană de 
Tineret, precizează Ghiuzela Flo
rea, ne-am orientat și spre acti
vități comerciale". Cu timpul, aces
tea au devenit principalul mod de 
existență (bazat deci pe auto
finanțare) al Organizației "Forum 

22 T", la ora actuală barul și cele 
câteva mese de biliard repre
zentând singura ofertă făcută 
tinerilor. în condițiile în care "abia 
ne plătim cheltuielile" iar de 
vreun alt sprijin din partea cuiva 
nu se poate pomeni, toate reali
zările organizației - adăugând și 
relațiile de colaborare cu for
mațiuni similare din Anglia, Fran
ța, Italia, Canada (de care câțiva 
tineri hunedoreni au apucat să 
beneficieze) - rămân doaPde 
domeniul trecutului.

Conducerea Organizației de 
Tineret "Forum 22 T” consideră că 
dacă ar exista susținerea finan
ciară corespunzătoare, organiza
ția (care numără acum 30 de 
membri) ar putea ajunge să cap
teze din nou interesul și parti
ciparea tinerilor, ținând seama că 
"în Hunedoara, în general, tinerii 
nu au ce face în timpul liber".

Poate că și ei sunt răspun
zători în parte pentru asta, am 
adăuga noi, dar într-o societate 
ale cărei dezechilibre se răs
frâng asupra multor categorii 
ale populației, se pare că cea
sul susținerii efective a tinerilor 
încă nu a sosit; dacă nu cumva 
a și trecut, fără a ne da seama...

ROMTELECOM asigură 
hunedorenii că lipsa cartelelor 

telefonice a fost un accident
în urma unor sesizări primite 

la redacție, referitoare la insufi
cienta ofertă de cartele tele
fonice care se face simțită pe 
piața Hunedoarei, am luat legă
tura cu dna Doina Bora, tehni
cian principal, responsabil cu 
vânzarea cartelelor telefonice în 
cadrul Centrului Teritorial Tc. 
Hunedoara. Interlocutoarea ne-a 
spus că, într-adevăr, a existat o 
sincopă în vânzarea cartelelor 
de 20.000 de lei în data de 15 
mai a.c., sincopă care nu a durat 
însă decât trei ore până s-au 
primit completări la stocul de 
cartele. Zilnic, la Hunedoara, se 
vând în medie 150 de cartele 
\__ ______________  

Dacă în cursul lunilor acestui an numărul sancțiunilor con
travenționale aplicate de lucrătorii Biroului Circulație din cadrul Poliției 
municipiului Hunedoara a oscilat între 395 (în ianuarie) și 690 (în 
martie), în luna mai s-a înregistrat un record în acest sens: 725 de 
sancțiuni contravenționale în valoare de peste 10 milioane de lei. Au 
fost ridicate, astfel, peste 60 de permise de conducere, dintre care 
29 pentru conducere sub influența alcoolului. Nici șoferii care au 
depășit viteza legală n-au fost puțini, 80 dintre ei primindu-și 
sancțiunile meritate. Dar cum, conform statisticilor, marea parte a 
accidentelor este cauzată de comportamentul rutier neregulamentar 
al pietonilor, acesta s-a reflectat și în cazul celor 130 de persoane 
sancționate în cursul acestei luni.

Menționatul record nu se datorează doar participanților la trafic, 
cât mai ales intensificării activității de prevenire desfășurată de 
agenții de circulație, de prezența lor permanentă în trafic; situație 
care a făcut ca în această lună numărul de accidente rutiere să fie în 
scădere, după cum preciza dl It.col. Adrian Filer, șeful Biroului 
Circulație: 3 accidente ușoare soldate cu răniri care n-au necesitat 
spitalizarea. De altfel, accidentele rutiere sunt mai puține și față de 
aceeași perioadă a anului trecut.

Una din situațiile mai rar întâlnite de agenții de circulație s-a 
petrecut în data de 24 mai a.c., la orele amiezii. Oprit pentru control, 
șoferul autoturismului Audi, cu număr de înmatriculare L 660 T 98/5, 
a declarat că nu are permisul și actele asupra sa. La insistențele 
agenților însă s-au găsit actele mașinii, care erau valabile până în 15 
mai '98. In plus, a reieșit că șoferul Anistoroaiei Ovidiu Dorel (26 de 
ani), din Hațeg, se afla sub influența alcoolului. Motiv pentru care i-a 
fost ridicat permisul de conducere în vederea suspendării și i s-a 
întocmit dosar penal pentru conducerea unui autoturism pe drumurile 
publice neînmatriculat și cu număr fals.

Pagină realizată do: 
George ta B/RLA, Adrian SAlAGEAN

telefonice cu valoare de 20.000 
de lei. La ora actuală în muni
cipiul de pe Cerna sunt instalate 
cca. 50 de telefoane publice cu 
cartelă, existând totodată în 
funcțiune încă 32 de posturi te
lefonice publice cu monedă. Din 
cele declarate de dna Bora, am 
reținut că prezența telefoanelor 
cu monedă avantajează păturile 
mai sărace ale populației, pentru 
care prețul cartelei telefonice 
este prohibitiv. Nu trebuie uitat 
faptul că un impuls consumat la 
telefonul cu cartelă se taxează 
cu 350 de lei în timp ce prețul 
impulsului în cazul telefonului cu 
monedă este doar de 100 de lei.

I 
I■

y

în maximum doi ani toti 
hunedorenii vor putea 

avea telefon
Dialogul purtat cu dl ing. 

:lonel Dobre, șef sector Tc. 
Hunedoara, a vizat investițiile 
jcare se fac în zonă în dome
niul telefoniei. De cca. o lună 
de zile a intrat în funcțiune 
ila Hunedoara o nouă cen
trală ALCATEL cu o capa
citate de 20.000 de posturi 
telefonice. Este finalizată fa
za de comutație cu micro- 
centralele de la Călan, Ha
țeg și Ghelar, cca. 11.000 de 
abonați din aceste localități, 
inclusiv Hunedoara, bene
ficiind deja de serviciile 
ALCATEL. Etapa următoare 
a investiției va cuprinde înlo
cuirea în totalitate a actualei 
rețele de cablu telefonic, a- 
daptându-se o formulă care 
să poată oferi soluție tehnică 
pentru fiecare din aparta
mentele municipiului. Inter

locutorul a precizat că date 
fiind condițiile vitrege din 
Hunedoara - curenți vaga
bonzi și ploi acide - starea 
actualei rețele de telefonie 
este jalnică. Din cele decla
rate de dl ing. Lucian Sabău, 
șef Centru Teritorial Tc. Hu
nedoara, a reieșit că în maxi
mum două luni se vor în
cepe lucrările de înlocuire a 
rețelei telefonice. Deși pro
gramul prevede finalizarea 
acestei etape din investiție în 
maximum 7 luni și jumătate, 
resursele financiare ale 
Romtelecom vor fi cele care 
vor impune ritmul. Dl Sabău 
a făcut cunoscut faptul că, 
până la finele anului viitor, 
abonații telefonici din Hune
doara, Călan, Hațeg vor be
neficia de maximul oferit de 
centralele ALCATEL.

—

Au fost 

repartizate 

patru locuințe 

convenabile 
în conformitate cu art.8 

din Legea 114/1996 a locu
inței, Consiliul local Hune
doara a aprobat lista nomi
nală cu ordinea de prioritate 
în vederea repartizării a pa
tru locuințe convenabile cu 
una și două camere situate

■ în Hunedoara pe străzile Eli
berării, G. Enescu, B-dul 
1848 și B-dul Corvin.

Ordinea de prioritate a 
fost stabilită în urma unor 
anchete sociale, criteriile 
fiind dependente de numă
rul de locatari, vârsta aces
tora și condițiile în care ei au 
locuit înainte.

- -y

Cor de copii
Cu trei zile în urmă, la Ca

sa de cultură a municipiului 
Hunedoara a avut loc o pre- 
selecție în vederea formării 
corului de copii (proveniți din 
școlile municipiului) ce își va 
desfășura activitatea sub e- 
gida instituției hunedorene. 
Cei selecționați vor participa, 
timp de două săptămâni (în 
luna iunie), la un stagiu de 
instruire la Govăjdie.

"Universul 
copilăriei"

în colaborare cu Clubul 
"Constructorul" OT, Biblio
teca municipală Hunedoara 
a organizat un concurs de 
desene și compuneri cu te
ma "Universul copilăriei", 
dedicat zilei de 1 Iunie, laV— ------ - 

care participă elevi ai școlilor 
generale nr. 3, 4, 6, 9 și 10. 
Premierea celor mai bune lu
crări, de fapt a tuturor partici
panților, va avea loc luni la 
sediul Radio "Color", cu spriji
nul sponsorilor S.C. "Dernier 
Robert" SRL și "City Taxi".

Desene ani
mate și pe 

asfalt
Cu ocazia aceleiași zile de 

1 Iunie, Clubul “Siderurgistul” 
organizează luni, în incinta 
clădirii, un concurs de desene 
pe asfalt, la care vor participa 
preșcolari și elevi din unitățile 
de învățământ hunedorene.

Ei vor avea apoi prilejul să 
se delecteze vizitând expoziția 
din holul mare al clubului, re
alizată de artistul plastic Dan 
Vifor Pichiu, unde-i vor întâlni 
pe cei mai îndrăgiți eroi ai 
desenelor animate.

Spectacole 
folclorice

După spectacolele folclo
rice susținute cu o săptă
mână în urmă la Mânerău și 
la Josani, ansamblul folclo
ric "Hațegana" al Casei de 
cultură din Hunedoara va 
prezenta o serie de alte 
spectacole de același gen, 
după cum urmează: la Cin- 
ciș, în 30 mai, cu prilejul Zilei 
Armei Geniului; la Simeria, 
în 31 mai, dedicat Zilei Inter
naționale a Copilului; iar în 
1 iunie, începând cu ora 17, 
alături de celelalte formații 
ale Casei de cultură (break
dance, dans modern și so
liști de muzică ușoară), 
membrii ansamblului vor e- 
volua pe esplanada din fața 
clădirii.
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cosiNze™ MĂ ÎNTREB...

ULI5E, ÎNGERUL Șl AI\IA
Radu Selejan s-a născut în 

Brad la 5 noiembrie 1935 și a 
debutat editorial în anul 1968 cu 
volumul de poezii Corturile ne- 
liniștei, apărând după patru ani 
în două ipostaze: de poet și re
porter, cu volumele: Cântece și 
descântece de piatră (poezii) 
și Transparența pământului, 
ambele publicate în 1972, ultimul 
conținând reportaje despre mi
neri. De altfel, tema mineritului a 
fost una predilectă în creația sa, 
dacă avem în vedere că urmă
toarea pereche de volume - 
Târziul clipei și cu precădere 
Țara curcubeului de piatră 
(apărute în 1973), și cu deo
sebire Cercul adevărului (voi. 
I), publicat în 1976, sunt inspi
rate tot din cotidianul vieții mine
rești în Munții Apuseni. Tematica 
este schimbată un an mai târziu, 
odată cu apariția volumului de 
povestiri Patimile rădăcinilor 
- ale căror subiecte sunt prelu
ate din lumea muncitorilor fores
tieri. Personal consider că acest 
volum și nu romanul apărut ante
rior i-a adus consacrarea de 
prozator lui Radu Selejan. Fiind
că spațiul mă obligă, în cele ce 
urmează voi face câteva refe
riri la ultimele două apariții edito- 

V-----------
' —............-

riale, respectiv: Lupta cu îngerul 
și Două piese de teatru. în mod 
evident, este de remarcat nor- 
malitatea cu care acționează au
torul privind mânuirea "uneltelor" 
creației: nimic nu pare forțat, deși 
o lectură foarte atentă poate 
descoperi mici trucuri sau jocuri 
de idei, delicate, în stare să pro
voace unele dezechilibrări ritmului 
interior al scriiturii sau al muzi
calității versurilor. Acestea sunt

personaje, scene și dialoguri de 
forță artistică, cel puțin intere
sante. însă pe adevăratul creator 
și artist îl găsim "dezlănțuit" în 
volumul de poeme Lupta cu în
gerul. Este cartea reprezentând 
cel mai corect psihologia unui au
tor care și-a construit cu răbdare 
o operă literară solidă și, prevăd 
eu, rezistentă la intemperiile isto
riei literare. Desigur nu putem tre
ce cu vederea că, la această oră,

Radu Selejan: LUPTA CU ÎNGERUL (poeme), Ed. 
Bucura, Sibiu, 1997; DOUĂ PIESE DE TEATRU (Ana lui 

Manole; Ulise a rămas la Troia), Casa de Presă și 
Editură Tribuna, Sibiu'

efectul deliberat al profesiona
lismului autorului și valoarea tex
tului - două elemente de care nu e 
corect să facem abstracție. Am
bele piese de teatru, ca tematică, 
trebuie considerate, în primut 
rând, ca un act de curaj după ce 
subiectele în cauză' au fost "sco
tocite" de-a lungul vremii de multi 
autori, Meșterul Manole de Lu
cian Blaga fiind exemplul cel mai 
apropiat și mai elocvent. în orice 
caz, este de apreciat temeritatea 
lui Radu Selejan, care realizează

autorul a depășit faza căutărilor 
identității sale artistice, cum nu 
putem face abstracție de valoarea 
intrinsecă a scrierilor sale. în a- 
cest câmp ideatic de integrare a 
artisticului, sonetele .din volum se 
aliniază unui concept de con
strucție literară bine dimensionat 
și fixat pe frecvența unei bune 
receptivități. De aceea este expli
cabilă doar până la un punct, adi
că pe latura strict socială - starea 
poetului: "Urc și cobor același 
veșnic drum, / urc drum de seară

și cobor ca hoții/ prins și legat 
precum un nor de fum/ din care 
se înfruptă toți netoții.// De-a- 
ceea-i steaua mea făcută 
scrum" (...) (Sonete libere, 15, 
p.21). însă, maturitatea și expe
riența creației dublate de unele 
trăiri religios - mistice asigură 
calitatea poemelor din ciclul care 
dă și titlul volumului, deși un oare
care descriptivism invadează din 
când în când artisticul: "Celelalte 
popoare/ se aflau, prin îngerii lor, / 
în mijlocul poporului tău. (...) Ele 
însele se mulțumeau/ cu ce a- 
veau, cu ce rămânea/ de la masa 
cuvintelor tale" (Lupta cu înge
rul XXVIII, p. 86). Radu Selejan 
nu este neapărat un homo reli- 
gloso și nici un contestatar 
consecvent și categoric, el doar 
constată (de regulă) și comen
tează. Poezia, creația sa în gene
ral, nu este una de factură princi
pial - rigidă, tocmai fiindcă domnia 
sa știe regula jocului, așa că 
procedează asemenea unui bun 
alchimist și expert în "procesul 
tehnologic" de obținere a pro
dusului finit - aurul creației au
tentice și de valoare artistică 
indiscutabilă.

Dumitru HURUBĂ

Privesc un film în alb-negru, film mut
A cărui acțiune o știu.
Mă întreb cum arată un sărut cenușiu
Sau, și mai și, un sărut
Trimis prin ambasadori:
Bucăți de hârtie, scrisori...
Viața ce-i drept, nu e roz
Dar măcar are glas
Și are cel puțin una dintre culori.
Iarăși mă-ntreb: la al vieții spectacol
Să fiu plătit ca actor?
Sau să îmi cumpăr bilet, ca spectator?

Ciprian NICKEL

S6fB CAPWMfDECEMt.
Pe umărul vestic al Transilvaniei 
într-un sanctuar cu turle în jos, rămuros
- Șapte grote poliglote -
Altarul meu e un craniu decapitat 
Lună ce se apropie

în vaduri ape repezi curg 
limpede sângele numele-și spune 
Pajera poeziei scrutează forfota 
mușuroaielor, ca niște rune

înălțimi neatinse de siajele săniei 
Paginându-I pe Dumnezeu
Ah! chiotul meu pe umărul Transilvaniei 
e cuțitul poemului meu!

Prin uscăciunea ferestrei 
disting cuvântul pârjolit 
și setos ca o prigorie 
în foișorul său de alabastru.

Dezdoirea timpanelor; 
lugubrul cheii de Sol 
dezdoaie labirintul.

Fără unde, 
nici lumină, nici întuneric!

Eugen EVU

Răsu1 presei
Noua carte a lui Horia Crișan, "Râsu1 presei" - excelentă și sub 

aspectul ei grafic, confirmă calitățile învederate la cea anterioară: 
umorul sănătos (există și unul maladiv, psihanalitic vorbind, izvorât 
din inhibiții refulate pseudo-literar, în cinism barbar); un simț 
hipersensibil al comicului grotesc, conținut în limbajul zilnic, inclusiv 
cel din mass-media, dublat de o foarte specială percepție a.nuanțelor 
morfologice (și sintactice), de o savoare personală de a "izola" 
virușii parazitari pe textele scrise, sau vorbirea cotidiană; în plus, 
noua carte conține perle ale elevilor, selectate cu mare precizie și 
puse la "insectarul" exotic cu un fin simț "regizoral" ...

Horia Crișan extrage, așadar, din cotidian, nuanțat și chiar expert, tot 
ceea ce stârnește râsul, unul la fel de sănătos, cum cauza... Rolul 
sanitar, dacă pot spune, al acestui instrumentar inteligent este cert. Cei 
incriminați, prin reacția cititorului, de stâlcirea limbii române, cu atât mai 
gravă, cu cât aparține unor lideri "în suprastoc", produși de trăncăneala 
inflaționistă a tranziției, sau liotei de gazetari puiați de invazia speciei "că 
s-a făcut triaj" (Sorescu apud)..., au de ce se stingheri; dar mă îndoiesc!

Prostia, dar și mediocritatea sunt inconștiente, de-aia proliferează, 
ca sporii! Umoristul Horia Crișan este foarte necesar, inclusiv pentru 
terapia agramaticilor cocoțați în parlament, dați în undă pretutindeni unde 
prizele ne perforează pereții, ne-au transformat timpanele în difuzoare și 
camuflează în paradoxalul strigăt nu altceva decât propria surzenie...

Vă recomandăm această necruțătoare oglindă a noului moft 
român, sau, dacă vreți, a moftului eurobalcanic, aspirant vajnic spre 
certificare europeană...

Câtă vreme avem (astfel de) umor, încă-i bine, mai avem ce spera...
Eugen EVU

II

Undele mă apleacă:
Sunt ghemuit peste propriu-mi 
strigăt.

Constantin GHEORGHE - NAIDIN
-4

X

La cei numai 17 ani ai săi, 
Ciprian Cosma este deja autorul 
a trei cărți de poezie tipărite: "Pe 
Pământ, până și oamenii mor", 
"Melancolie ermetică" (1996 și, 
respectiv, 1997) și, recent, ieșită 
de sub teascurile editurii Sigma 
Plus din Deva - "Cucul din ceas". 
Mai aflăm de pe coperta celei 
de-a treia plachete că Ciprian 
Cosma are pe masa de lucru o 
carte de proză intitulată "Lumea 
privită de Ciprian", un roman 
despre - nici mai mult, nici mai 
puțin, decât - "Căutarea perso
nalității, nebunia tinereții și ade
vărul despre oameni..."

Martor atent al evoluției/invo- 
luției unor astfel de talente, am 
învățat să nu mă mai entuzias
mez prea ușor atunci când pe 
cerul poeziei își face apariția un 
nou poet. Eșecul de mai târziu 
al-virtualului "geniu" îmi lasă în 
suflet gustul amar al unei iubiri, 
dacă nu trădate, atunci, cel puțin 
- neîmpărtășite.

Ciprian Cosma îmi trimite do- 
. uă cărți de poezie, una dintre

"COCUL DIN CEOS" ia GRâEXacrâa POEZIEI
ele conținând cea mai lapidară 
dedicație posibilă: "Lui loan Evu". 
De pe coperta aceleiași plachete, 
o poză minusculă îmi dezvăluie 
ochii mari ai unui copil ce parc-ar 
vrea să scruteze întreg Universul. 
Mărturisesc că nu știam mai nimic 
despre acest june poet născut în 
Orăștie - spațiul spiritual generos, 
care a mai dat poeziei o promi
siune, în persoana poetului Petru 
Romoșan... Detest bilanțurile, cla
samentele și superlativele în lite
ratură, știut fiind că arta, în ge
nere, nu-i competiție sportivă, că 
numai timpul, ca suprem judecător, 
poate să confirme sau, dimpotrivă, 
să infirme orice fel de pronostic. 
Asumându-mi riscul implicit al su
biectivității, declar pe propria-mi 
răspundere că, de la primul vers 
lecturat, am avut revelația acelui 
"ce" inefabil, după care se recu
noaște adevărata poezie dintot- 
deauna, a frisonului transcen
dental intraductibil pe care ți-l 

induce în mental mesajul autentic 
al poetului născut, iar nu făcut, 
cum rar mi s-a. mai întâmplat în 
ultimii ani. Numele acestui poet, 
aflat încă pe băncile liceului, este 
Ciprian Cosma.

Nonconformismul, fronda "a- 
narhică", insurgența și teribilismul, 
specifice vârstei autorului nsotru, 
descendent din stirpea supra
realiștilor (de la Paul Eluard, la 
Gellu Naum), îi vin acestuia ca o 
mănușă: "Iubesc sentimentul/ au 
început marțea trecută/ să circule 
prin mine furnici roșii/ - bulevard - 
mi-e aorta și Podul Mincinoșilor mi- 
e/ puntea lui Varolio// Pe corpul 
meu au apărut pectorali și licheni" 
("în serile cu lună-semilună").

Tragic și burlesc totodată, Ci
prian Cosma își asumă suferința 
iscată din frica de moarte. Și - 
teama de neant, nu ca pe o fata
litate, ci ca pe un prag al cunoaș
terii inițiatice prin poezie. Cu o 
ironie fină, uneori amară, alteori 

mucalită, el pare că nu se împacă 
dintru bun început cu modele și 
etichete gata confecționate, frec
ventând cu dezinvoltură marile 
teme consacrate ale poeziei, dând 
totodată impresia că vrea să epui
zeze toate filoanele lirice exis
tente, însă insuficient exploatate... 
Versuri flash, de o rară putere su
gestivă, dezvăluie, precum lumina 
de blitz a fulgerelor mentale, nebă
nuite teritorii, ascunse în ceața 
unui timp amnezic: "un cuvânt e 
destul să moară o stea", "sărutul 
cu cerul mi se pare extaz" ,"în 
balta cunoașterii mi-am ales dru
mul spre nicăieri", "ninge cu fulgi 
de frică", "arunci plasa și prinzi o 
nemurire", "zăpada e subtilă", 
"cred că prin cer mi-am pierdut 
gândurile", "soarele se prosti
tuează cu nori și pescăruși", "vă 
ating cu speranță transpir cu vin 
alb/ să se înece minciuna", "copi
lăria se varsă termal peste vine ", 
"nebunia mea e colbul", " depila- 

rea frunzelor l-a durut pe Pan" 
Ș-a-

Prin lecturi succesive și orga
nic asimilate, acest remarcabil 
poet abia ieșit din vârsta ingrată a 
pubertății, pare că și-a însușit 
lecția marilor maeștri ai lirismului, 
conștient că poezia, deși se con
struiește din cuvinte, se află un
deva deasupra acestora, ca un 
câmp aureolar ce se alimentează 
din energia lor semantică: "Un flux 
mă împinge în materie cenușie și 
albă/ ricoșez dintr-un neuron într- 
altul/ și-mi caut în memorie amin
tirea caldă a imaginii lumii;/ mă 
calcă fiori peste palme și-adorm 
printre celule gliale/ visând la ne
ant, la lume/ la imagini cotidiene și- 
mi proiectez/ o structură umană/ 
să fiu și eu ființă nu doar idee" 
("Nu doar idee").

în poeme ca "Original cât cu
prinde" "Depilarea frunzelor", 
"Nevertebratele", "Tensiunea di
nainte de mileniul trei' și "Astăzi 

și pământul a primit o mirea
să", Ciprian Cosma reușește o 
fericită simbioză între metafora 
plasticizantă (cea care dă cu
loare și fior versului) și metafora 
revelatorie, ce asigură coerență 
și fluență ideii. El frecventează cu 
succes poemul de lungă res
pirație și poemul scurt, axiomatic, 
scrie poeme de dragoste și can
tilene dedicate Monei, Biancăi ori 
luliei, cultivă versul alb și versul în 
rimă; în toate aceste modalități 
lirismul păstrăndu-se la aceeași 
cotă emoțională.

Există, desigur, mici stân
găcii specifice vârstei autorului 
și un anume mod teribilist de 
abordare a lumii, tributar unor 
mode și modele trecătoare, dar 
ele se estompează, lăsând loc 
unei voci cu timbru personal, 
distinct... lată doar câteva mo
tive pentru care merită să atra
gem atenția asupra acestui tâ
năr poet cvasinecunoscut capa
bil însă de mari surprize.

loan EVU
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând urgent apartament 
bun, 2 camere , Gojdu. Tel. 
220745. (7758)

• Vând casă, încălzire cen
trală, Dacia Break 1989, tel. 
261648 (8014)

• Vând apartament 3 camere 
Deva, zona Restaurant Transil
vania, preț negociabil. Tel. 
213524 (8028)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, Deva, bdul Băl- 
cescu, tel. 233166, 094/556046 
(8032)

• Vând casă, grădină, pă
dure, sat Fizeș, comuna Băița. 
Tel. 623462 (7072)

• Vând casă nouă, loc cen
tral, încălzire centrală, spațiu 
comercial, curte, garaj. 222447, 
223783 (7071)

• Vând apartament 3 camere, 
parter, zona Gojdu, Deva, tel. 
054/229820 (8042)

• Vând casă curte și grădină, 
86 ari, în Mintia. Informații tel. 
094/556054. Vând și rașchetă 
cu diametrul de 18 cm, nem
țească. (8052)

• Vând ieftin casă mare, 
neterminată, gaze, grădină 
mare. Deva, tel. 212471 
(7074)

• Vând apartament 4 camere 
sau schimb cu Brad, 2 camere . 
Tel. 620634 , după ora 15. 
(7073)’

• Vând casă în Brănișca, nr. 
32, posibilități privatizare. Infor
mații la domiciliu.(8070)

• Vând cabană, teren, zona 
Căprioara. Tel. 213205 (7500)

Volumul activităților acestui an 
depinde de buget

Pentru Muzeul Civilizației 
Dacice și Romane Deva 
1997 a fost un an aniversar: s- 
au împlinit 115 ani de la în
ființarea sa și 60 de ani de la 
apariția primului număr al 
revistei "Sargeția". Prin patri
moniul de care dispune și ca
re atestă existența vieții neîn
trerupte în perimetrul județului 
nostru, din cele mai vechi tim
puri până în prezent, muzeul 
reprezintă pentru oameni locul 
în care pot vedea vestigii și 
documente legate de istorie, 
exponate care vorbesc despre 
floră și faună, obiecte de artă, 
etnografice ș.a.

Dar scopul muzeului nu 
este doar de educare și re- 
creere, cum este el receptat 
de public. între obiectivele 
sale se înscriu și cercetarea, 
achiziționarea, tezaurizarea, 
conservarea, restaurarea și 
valorificarea patrimoniului 
național în scop de studiu. 
Din datele puse la dispoziție 
de dna Adriana Pescaru, di
rectoarea Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane Deva, am 
reținut care sunt principalele 
activități, pe capitole, ce se 
desfășoară sau se organizea
ză în acest an.

în urma aprobării, în ca
drul Comisiei Naționale de

• Vând apartament 3 camere 
Călan, str. Bradului, bl.10/30, 
preț 20.000.000. Tel. 092/ 
362321 (8064)

• Vând Dacia papuc, 57000 
km, an 95,si Audi 100,model 
1990, Full Options, înmatri
culat.Telefon 770115, după 
ora19.(8063)

• Vând BUS Iveco 8 plus 1 
locuri, parțial avariat, garaj 
metalic, demontabil 4 x 6m. Tel. 
624108, după ora 18. (8016)

• Vând Dacia 1310, metalizat, 
an fabricație 1996. Tel. 231950, 
orele 8-16, (8037)

• Vând ARO 320, camionetă, 
motor Brașov, preț 16 milioane, 
talon C.I., 5 milioane. Tel. 
623851 (8049)

• Vând Talbot Solara, înma
triculat, C.I., stare perfectă, preț 
3000 DM, negociabil. Tel. 
224036 (8054)

• Vând Dacia 1310. Tel. 
623392 (8065)

• Vând Ford Fiesta Diesel, 
1800 cmc, an fabricație 1994, 
43.000 km, preț 9000 DM . Tel. 
711752 (7403)

• Vând Dacia Break, talon, 
carte identitate, Crișan, 104. 
(7518)

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

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90.000 lei), 
video, satelit. 092368868.

• Vând mașină înghețată 
Carpigiani, preț avantajos. Re
lații la tel. 094/583142 (7278)

• Vând cutie viteză, punte 
spate, tinichigerie Renault 10. 
Tel. 221303 (7783)

Arheologie, ale cărei lucrări 
s-au desfășurat în luna mai la 
Călărași și, în funcție de fon
durile alocate, se vor stabili 
șantierele arheologice ce vor 
fi derulate. Șantierele cuprind 
obiective în continuare și 
sondaje de verificare în di
ferite puncte semnalate cu 
vestigii arheologice. în prima 
categorie se regăsesc șan
tiere cum sunt cele de la Tur- 
daș, Racoș, Sarmizegetusa 
Regia, Costești - Cetățuie, 
Germisara, Micia - Vețel, Mag
na Curia Deva ș.a., unde se 
intenționează continuarea 
cercetărilor arheologice. în 
alte locuri vor fi făcute son
daje (la Rapoltu Mare, Dealul 
Ștefanului Brad, peșteri din 
Prihodiște, Ohaba Ponor, 
Luncani), Dealul Cetății Deva 
ș.a.

După aprobarea bugetu
lui se va ști și ce lucrări de 
conservare - restaurare a mo
numentelor istorice din jude
țul Hunedoara se vor realiza 
în acest an. în primul rând 
sunt prinse obiectivele (în nu
măr de 15) rămase din planul 
de anul trecut: Sarmizegetu
sa Regia, Ulpia Traiana Sar
mizegetusa, Complexul ter
mal roman Germisara, Micia, 
Cetatea feudală Orăștie, Cas

• Vând și montez instalații 
complete pentru recepționarea 
următoarelor programe TV: 
PRO TV, Antena 1, TV Parâng, 
TVR 1, TVR 2.Tehnologie de 
ultimă oră. Garanție un an. 
Informații tel. 094583126, 054/ 
777455 (7274)

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

• Vând mașină electrică de
lipit folie de nylon, mașină de 
spălat Alba Lux 10. Tel. 627492 
(8048)______________________

• Vând cal semigreu, deo
sebit, talia 1,60, vârsta 2 ani. 
094583126 (7282)

• Vând vacă fătată, la al 
treilea vițel. Informații Hășdat, 
nr. 4, Hunedoara. (7404)

• Vând motor și cutie viteză 
ARO. Informații tel. 651612, 
după ora 19. (7517)

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb/vând garsonieră 
Mărăști, cu apartament 2 ca
mere, plus diferența, exclus Mi
cro 15. Tel. 620453 (8056)

dFERTE DE 
SERVICII

• Angajăm agenți vânzători 
pentru distribuirea produselor 
companiei URSUS România. 
Experiența în cadrul activității 
de distribuție și studiile supe
rioare constituie un avantaj. 
Interviurile vor avea loc în 
Deva, str. Mărăști, nr. 25, în data 
de 02 iunie 1998, ora 14. 
Informații la tel. 233588, 092/ 
281299 (8074).

telele Magna Curia Deva și 
Corvineștilor Hunedoara, bi
sericile "Sf. Nicolae” Hune
doara, cele din Crișcior, Ri- 
bița, Strei, Densuș, Bretea 
Mureșană și de la Ostrov, pre
cum și curtea nobiliară de la 
Rîu de Mori. Se solicită inclu
derea în acest plan de con
servare - restaurare a încă 11 
noi obiective. Rămâne însă 
la latitudinea Comisiei Națio
nale a Monumentelor Istorice 
includerea acestora (în mare 
parte biserici), după cunoaș
terea bugetului.

Planul de tipărituri al a- 
nului 1998 cuprinde pe pri
mul loc anuarul "Sargeția” 
(seriile de istorie și de știin
țele naturii), câteva monogra
fii, un ghid al monumentelor, 
un catalog de carte veche ro
mânească aflată în colecția 
muzeului și mai multe pli
ante. Activitatea de cercetare 
propriu-zisă se va materializa 
în articole și studii, cu o te
matică vastă. Pentru acest an 
oamenii muzeului devean și- 
au propus un număr de 34 
de terne de cercetare, care 
acoperă domenii variate și 
diverse perioade istorice.

Numărul manifestărilor 
cultural - științifice - simpo
zioane și expoziții - propuse

• S.C. în dezvoltare anga
jează vânzătoare, absolvente 
liceu, promoția 1996-1997. 
Relații la tel. 211411 (7799)

• Angajăm secretară. Tel. 
627527, între orele 11-12. 
(7464)

• Societate comercială cu 
capital privat angajează opera
tor pe calculator, programul 
CIEL. Informații la tel. 233588, 
092/281299, 223692. (8074)

Z(KEHJIILE M PlIBUClTfflE 
"CUVÂNTUL LIBERff

r COMEMORĂRI

• Lacrimi și veșnică recu
noștință pentru cei care au trecut 
în neființă preotul

GHEORGHEBENEA
și preoteasa-învățătoare

LEONTINA
din partea copiilor Pompiliu și 
Georgeta cu familiile lor. Paras
tasul de comemorare dumi
nică, 31 mai, ora 12, la Biserica 
Ortodoxă din Dobra. (8050)

• Pustie este casa, în
durerat este sufletul, triste 
sunt zilele de când în urmă 
cu 6 săptămâni ai plecat și 
ți-ai lăsat sora geamănă 
singură pe lume. Sora ta 
Dorina îți dorește cea mai 
mare odihnă în pace

ing. ILEANA MACOȘ
Parastasul va avea loc în 

comuna Șoimuș, nr. 233, la 
Biserica ortodoxă duminică, 
31.V. 1998, ora 11. (8059)

• Se împlinesc 4 ani de la 
trecerea în neființă a nepre
țuitului nostru soț și tată

VALER MUNTEAN
Vei rămâne veșnic în amin

tirea noastră. Dana și Daniela 
Muntean. (8062) 

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

* DEVA ■ la SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 Decem
brie, nr.35 (în clădirea Tribunalului Județean); - ta chioșcul 
de lângă Sala Sporturilor; - ta chioșcul din CARTIERUL 
MICRO 15 (stația de autobuz “Orizont");

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

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

"Palia";
* HA ȚEG, pe str.Progresu/ui, nr. 1 (în spațiul secției 

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

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

pentru acest an este mare. 
Ele au caracter local, jude
țean, interjudețean, național 
sau internațional. în rândul 
celor din urmă, alături de 
simpozioanele găzduite la 
Deva (pe teme de istorie - 
"împăratul Traian și Dacia", 
sau de științele naturii - "Fa
una de vertebrate mezozoice 
din Europa Centrală"), mu
zeul devean participă la două 
expoziții în Italia. Prima va fi 
vernisată în iunie la Aosta și 
se va intitula "Zei de piatră" și 
la ea a mai fost invitat doar 
muzeul din Constanța. Dar a 
doua se va desfășura în sep
tembrie la Ancona, instituția 
deveană participând alături 
de alte cinci muzee româ
nești. Dacă acțiunile cu ca
racter internațional în general 
fac cunoscută activitatea mu
zeului, participarea la aceste 
expoziții dovedește recunoaș
terea sa dincolo de granițele 
țării. De altfel acțiunile cul- 
tural-științifice au și meritul de 
a dezvălui activitatea unui mu
zeu în complexitatea sa și ast
fel de a schimba imaginea 
despre ea a celor care o văd 
doar prin prisma expozițiilor 
permanente sau temporare.

Viorica ROMAN

Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr.5 
Organizează licitație publică în 

vederea vânzării următoarelor
mijloace fixe:

® Autocamion Saviem - 7,5 t;
® Autoutilitare TVD 14 F - l,2 t - 3 buc.;
® Autoturism Dacia Break;
® Autoturism Dacia 1310 berlină;
® Motostivuitor - l,6 t.

Licitația va avea loc /a sediul societății în data de 5 
iunie 1998, oro 10.

Licitația va fi deschisă (cu strigare).
Garanția de participare la licitație este de 100.000 lei 

pentru fiecare mijloc fix licitat și se va depune la casieria 
unității până la data și ora începerii licitației.

în cazul neadjudecării tuturor mijloacelor fixe, se 
organizează o nouă licitație în data de 12 iunie a.c., la 
aceeași oră.

Informații suplimentare la tel: 092/307325 sau la 
sediul firmei.



Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

INFOROM
CATALOGUL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE OIN ROMANI?

E SINGURUL CATALOG
DISPONIBIL

SUB FORMĂ DE...Jil
CARTE 

COMPACT DISC 
Șl PE INTERNET

•
IT’ZL

v ■ ?1-210.59.4

PUBLIROM
ADVERTISING AGENCY

ANGAJEAZĂ

REPREZENTANT! ZONALI
în orașele Hunedoara, Deva, Orăștie

Se oferă:
> comision generos;
> program flexibil;
>posibilități de afirmare;
>colectiv tânăr.

Se cer:
> studii superioare;
>prezență agreabilă; 
labilități comunicaționale; 
>vârsta maximă 40 de ani.

Trimiteți un curriculum vitae la fax 064/192205 și 
așteptați să fiți contactați.

Aveți nevoie de cherestea, parchet, placaj, 
PAL și Pfl melaminat, panel, ciment, var, 

geam tras și ornament, de orice tip de 
hârtie sau produse din hârtie?

Sursa este COMAT Deva SA. |
Relații la tel: 054/233137 sau la sediul 
firmei din Deva, str. Depozitelor, nr.5.

Rețineți: Alegând COMAT Deva S.A. - 
alegeți partenerul ideal!

----------------------- --------- - — — z

S.C. B.C. METAL INVEST SRL Deva, 
str. Depozitelor, nr.10, organizează licitație în 

fiecare zi de miercuri pentru:
1. Microbuz Volkswagen transporter - an fabricație 1979. 

înmatriculat cu carte de identitate, motor defect; preț pornire: 
7.000.000 lei+TVA;

2. Remorcă auto Padiș - an fabricație 1995, fără prelată, 
înmatriculată cu carte de identitate; preț pornire: 2.900.000 
lei+TVA.

Informații suplimentare  puteți obține la sediulfirmei: str. 
Depozitelor, nr.10 (SMA) sau la tel: 054/220983:092/229436.

S.C. COOP-FAVIORS.R.L ORĂȘTIE
str. Eroilor, bl.B, tel./fax: 247493

VINDE EN GROS Șl EN DETAIL
CONFECȚII DIN BLANA ^DĂCT|P

’ produse S.C. FAVIOR S.A. ORĂȘTIE
• CONFECȚII DIN PIELE miirfc

- produse S.C. MANPEL S.A. TG. MUREȘ 

Vizitați-ne și nu veți regreta!__________

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

Oferă:
Produse electrocastiiccTcu prețuri reduse

Preț vechi Preț nou 
aspirator TRACY 1300 W JÎMW 599.000 lei 

[yf mașină de spălat vase 601 LWWMHTIei 1.350.000 lei

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

tel: 054-24.74.96.

S.C. ORCONSTRUCTA SRL Orâstie
Str. Luncii, nr.3, tel: 247666

Comercializează en-gros plăci ondulate de 
azbociment, cu dimensiuni 1,75x1,15 m, 

la prețul de 29-500 lei plus TVA.

IHAINE balotat qros
Calitatea I

Din CANADA și SUEDIA 
Sortimente de sezon. în baloturi de 45 kg 

și sortimente extra, inclusiv mătase în saci 10-20 kg.
NUMAI PENTRU COMERCIANTI I 

Încercați și nu veți regreta i 
Tel: 059/454731 

Oradea, str. O. Densusianu, nr.4. 
_____________ Deschis: zilnic, orele 8-16._________________  

' TC. R0MĂVÎC0MSRI BEM ' 
Ferma Particulară Mintia, Platforma Casa 

Agronomului, vinde PUt de COFtie VII zilnic 

intre orele 7-15,30
Informații !a tele fon 233484 (447792!

FABRICA DE PRODUSE ELECTRONICE 
S.C. “PANASOUND" SRL 

Timisoara, str Mircea cel Bătrân, nr.4, ;
tel: 056/183558; 124550, 125035; fax: 056/183558; 125035.

Produce și comercializează din stoc sau la comandă: 
® combine muzicale cu CD ® combine muzicale normale 
® dublu radiocasetofoane ® amplificatoare ® VCD (video 

CD Player) ©walkman-uri ® telefoane cu emițător. 
Preț de producător!

Condiții de calitate și grranție asigurate!

DGAA
Hunedoara

Noaptea Devoratorilor de Publicitate

Organizează în data 
de 18.06.1998, ora 10 
concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi 
vacante la Inspectoratul 
județean pentru protec
ția plantelor și caran
tină fitosanitară Hune- 
doara-Deva:

> inspector șef - 
inginer agronom sau 
horticol, 8 ani vechime;

> contabil șef - eco
nomist, 7 ani vechime.

Tematica și relații 
suplimentare la sediul 
DGAA Deva, str. 1 
Decembrie, nr.19 sau la 
tel: 218555. Organizator: Fundația Transilvania Expres

SC LAMY TRADE SERV SRL
DEVA

(lângă Primărie) 
execută

✓ TRADUCERI AUTENTIFICATE LA NOTARIAT
- limbile engleză, germană, franceză, 
italiană, maghiară, rusă, chineză, precum și 
în limbile slave ș.a.
- texte juridice, comerciale, acte auto etc.
J MULTIPLICĂRI XEROX - de excelentă calitate! I 

Z LAMINĂRI - tragerea unor documente (file 
manuscrise) în folie de plastic.- -----------

AUTOCOLANTE PUBLICITARE r 
UN MOD EFICIENT DE PROMOVARE A AFACERII DVS ! 

RAPORT PREȚ - EFECT INCREDIBIL I 

rTTnHTl concepție grafică 
COMANDAȚI ACUM DIRECT LA PRODUCĂTOR :

EXPREȘCOM -» J&. 054 - 217009''S? 092-281882
EJ FIRME LUMINOASE

PANOURI PUBLICITARE STRADALE
Q PIXURI,BRICHETE PERSONALIZATE 

Q TRICOURI IMPRIMATE DUPĂ MODEL

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

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

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

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

Asigurăm transportul cu livrare imediată

diaiog
Serviciul gsitt pentru tine

prezintă sânbata, 30 mai 1998, ora 21la Casa de Cultură a Sindicatelor-Deva

SPONSORI

irucadc

SPONSORI MEDIA

Fii pe fază! Pe 30 mai, orele 21', la 
Casa de Cultură, pentru prima, dată 

în orașul t.ău, un spectacol unic, un 
show publicitar de senzație, o 

nebunie importată din Franța, numai 
pentru tine.

Devorează publicitate împreună cu 
iubita, cu secretara, cu 

departamentul de marketing...

Biletele se găsesc la Casa de -g
Cultură a Sindicatelor-Deva



29 MAI 1998[ Cuvântul liber

Cum văd primarii reforma
(Urmare din pag. 1)

funcționarului public. Acest 
statut i-ar conferi funcționarului 
respectiv o siguranță a postului 
pe care-l ocupă și, de ce să nu 
spunem, posibilitatea unei 
salarizări corespunzătoare.

Pe linia legislației care să 
permită o autentică reformă a 
administrației locale ar mai fi 
destule de spus. Așteptăm de 
mult o lege a cadastrului funciar, 
o lege a contractelor - legi care 
în toate țările Europei Centrale și 
de Est au fost promulgate de 2-3 
ani, în timp ce România 
stagnează de 8 ani în filozofări 
despre o descentralizare 
niciodată înfăptuită.”

Iosif Veniamin Blaga - 
primarul Orăștiei:

,.Administrația locală se 
confruntă cu una dintre cele mai 
mari probleme ale ei - autonomia 
locală.

O autonomie locală autentică 
înseamnă în primul rând o bază 
legislativă adecvată. Pe aceasta 
și-o doresc toți primării din țară.

Ea nu este proclamată decât 
în fraze frumoase atâta timp cât 
lipsesc: o lege a funcționarului 
public, o lege a bugetelor locale, 
o lege a patrimoniului.

Este apoi problema salarizării 
în administrația publică locală. Ea 
nu este rezolvată nici unitar, nici 
principial.

Absența unei legi a pa
trimoniului îngreunează foarte 
mult, între altele, transformarea 
regiilor autonome de interes lo
cal atâta timp cât nu se știe ce 
constituie patrimoniu al consiliilor 
locale și ce revine ca patrimoniu 
societății comerciale privatizate 
pe baza acestui patrimoniu. Cu o 
privatizare fără delimitarea 
patrimoniului administrațiilor lo

cale nu suntem de acord. 
Aceasta ar însemna trecerea în 
proprietatea F.P.S. și apoi în 
proprietate privată a unui 
patrimoniu creat prin eforturile 
financiare ale comunității locale. 
Legea privatizării prevede și posi
bilitatea de a fi privatizate numai 
unele activități ale regiilor 
autonome de interes local.

in interiorul noțiunii de 
autonomie locală noi am dori 
autonomie reală în stabilirea 
organigramei proprii și a 
susținerii ei financiare. Municipiul 
Orăștie, de exemplu, are posi
bilitatea să asigure susținerea 
financiară din veniturile proprii. 
Anul tțecut veniturile proprii 
prevăzute în bugetul votat de 
consilieri de 1,5 miliarde de lei 
au fost depășite cu 300 de 
milioane de lei.

Schimbarea structurii 
veniturilor în bugetele locale, 
respectiv posibilitatea de a 
rămâne la bugetul local și o parte 
din accize, T.V.A., impozitul pe 
salarii ne-ar ajuta considerabil în 
mai buna coordonare și 
susținere a funcționalităților din 
comunitățile locale.

Pentru că, dacă administrația 
locală contribuie la întregirea 
veniturilor statului, să primească 
și ea corespunzător de la stat. 
Având legislația adecvată, 
îmbunătățindu-se structura 
bugetelor locale, se va putea 
pretinde să avem o administrație 
locală puternică, eficientă, în 
interesul comunității.”

***

Punem punct după această 
afirmație optimistă primului 
episod al ciclului nostru de 
articole pe tema reformei în 
administrația locală, cu 
promisiunea de a reveni cu 
opiniile altor primari de municipii, 
orașe, comune.

( Un univers ar tistic
(Urmare din pag. 1)

organică, temperamentală 
propensiune înspre mit, 
baladesc, fabulos. Viziunea 
e rareori terifică - în Masacru 
sau în Centaur, bunăoară - 
ea excelând în creații 

.stenice, vitaliste, care, fără 
, s deconstrui figurativul îl 
i~onvertesc în forme suge- 
t ate, esențiatizate, frizând de 
regulă fantasticul prin 
a socieri/e insolite și figurile 
a. flate frec vent într-o le vitație 
c.are trimite, cum s-a mai 
s^ous, spre o înrudire cu 
u.niversui chagallian, cum 
tot într-acolo duce și 
propensiunea artistului 
că tre ludic. Cât despre stil, 
el este de mult configurat, 
co nsolidat, puternic perso
nalizat. Scriam despre acest 
stil, cu alt prilej, că ar putea 
fi numit flamboyant, în 
ser.vsu! etimologic al fer
mei tutui, care trimite spre 
idee 'a de flacără, înflăcărare, 
vălv ătaie. într-adevăr, privită 
în a nsamb/u și apoi prin 
fiece ire lucrare în parte, arta 
lui /I tatyas pare o explozie 
pu/s, atilă de culoare și ima
gine.. Poate și din cauză că

(Urmare din pag. 1)

secințe'le acestora pe termen 
lung. U nii tineri cărora le sunt 
prezentt ite mesaje privind tutunul 
încă din copilărie acceptă ideea 
că tutun ul oferă unele avantaje 
psiholog ice care îi vor ajuta să 
depășea: scă adolescența. Pentru 
ei, riscur ile utilizăriii produselor 

kde tutun, care sunt percepute ca 

domină roșul vital, aflat 
mereu în subtile contraste, 
artistul putând fi definit și 
ca un maestru al contras
telor semnificative. Dar 
poate și din cauza liniei 
mereu neliniștită, undu
ioasă, ascensională, cu 
învolburări de flacără. 
Sunt toate acestea 
elemente constitutive ale 
unui univers accesibil și 
propriu doar artiștilor cu o 
viață consacrată în 
întregime unui ideal printr- 
o lucrare tenace, în lungi 
și nenumărate zile când 
înfrângerile alternează cu 
izbânzile și fără de care 
talentul singur n-ar valora 
nimic.

Maestrul Maty as losife 
un artist de notorietate 
internațională. înainte de 
asta însă, e un artist al 
orașului său, căruia nu i-a 
adus decât onoare, 
ducându-i numele peste 
hotare. Ar fi timpul ca și 
municipalitatea, ingrată 
până acum, să recunoască 
în sfârșit și oficial onoarea 
pe care artistul i-a adus-o. j

fiind îndepărtate, sunt contra
balansate de avantajele psiho
logice imediate. Tinerii au ten
dința de a subestima dependența 
pe care o provoacă nicotină și 
dificultățile asociate cu renun
țarea la fumat, având tendința să 
creadă că tinerilor le este mai 
ușor să renunțe decât adulților.

Cât mai aproape de 
cerințele clientilor
(Urmare din pag. 1) 

bănești de la populația aflată în 
mediul rural, dl Grad ne-a spus că 
până la sfârșitul acestui an BIR 
își va deschide 7-8 puncte de 
lucru în localități din județul nostru, 
astfel solicitanții putând să 
primească credite în condiții 
deosebit de avantajoase. De 
asemenea, este de relevat că 
asigurarea bunurilor cu care se va 
veni în garanție se va efectua prin 
SC Provitas SA.

împrumuturile în lei sau în 
valută pe termen .scurt, mediu și 
lung, în vederea desfășurării 
activităților autorizate sau pentru 
satisfacerea nevoilor de cult și 
personale, împrumuturi care se 
realizează pe baze contractuale în 
condițiile pieței, se acordă agenților 
economici care au activități în 
domeniile industriei, agriculturii, 
transporturilor, construcțiilor, 
comunicațiilor, comerțului, tu
rismului, prestațiilor de servicii, 
cerce tării-proiectării.

Ținând cont de profilul de 
activitate și de destinația creditului, 
clienții pot beneficia de împrumuturi 
în lei pentru finanțarea stocurilor, 
procurarea de echipamente, 
cumpărări de bunuri cu plata în rate, 
credite furnizori, credite garantate 
cu creanțe asupra străinătății,

Copiii percep fumatul ca fiind 
un comportament adult și atunci 
când încearcă să fumeze vor să 
pară mai mari. Sunt influențați de 
părinții care fumează și astfel ei 
își formează o atitudine pozitivă 
față de fumat comparativ cu cei ai 
căror părinți nu fumează. Copiii 
adolescenți ai părinților care au 

credite investitori, utilizări din 
deschideri de credite permanente, 
credite a căror garanție o constituie 
documente remise spre încasare, 
credite în valută acordate 
importatorilor, credite pentru export 
și pentru echipament.

De asemenea,, pe baza unor 
convenții încheiate între bancă și 
unitatea unde sunt angajați, 
salariaților societăților comerciale, 
regiilor și instituțiilor pentru care se 
virează salariile în conturile 
personale deschise la bancă, li se 
pot acorda credite prin contul 
curent pentru acoperirea unor 
nevoi personale, in limită a 3-5 
salarii brute lunare. în același timp, 
la solicitarea agenților economici, 
banca emite scrisori de garanție 
pentru efectuarea de plăți către 
furnizori, pentru participarea la 
licitații, pentru buna execuție, plata 
taxei vamale aferente unui import 
temporar sau definitiv. Totodată se 
eliberează scrisori de bonitate 
pentru participări la licitații și 
scrisori de referință în favoarea 
altor agenți economici pentru di
verse scopuri.

De relevat că pentru creditele 
acordate și serviciile oferite banca 
percepe dobânzi și comisioane 
care se negociază în funcție de 
condițiile pieței și se înscriu în 
convenții și contracte de 
împrumut.

renunțat la fumat sunt mai 
puțin predispuși la fumat decât 
copiii nefumătorilor.

Deoarece în întreaga lume 
se fac eforturi pentru o 
societate fără fumat, pre
venirea fumatului în rândul 
tinerilor are o importanță 
majoră.

Tarife mici. Căsuță d<: mesaje vocale CONNEX VOX.

DACA VOI NU iLE VREJI NOI LE VREM!
Vă dăm dc știre, boieri dumneavoastră, că de azi încolo tarifclc-s 
mai mici la CONNEX GO! Mai mici în timpul zilei, dar și mai 
mici la ceas de seară și în week-end! Intre orele 7 scara și 7 dimineața, 
ca și la sfărșit dc săptămână, puteți sta la taifas mai mult de-acum.
Și vă mai dăm de știre, dragi boieri, că dc azi nainte puteți primi și o 
căruță de mesaje: le ține minte VOX, căsuța de mesaje! Pentru că tot omul 
care are CONNEX GO! primește gratuit și CONNEX VOX*. Boierie! 
Urmăriți, domniile voastre, tabelul de mai jos:

telefon fix. Diilog. Tclcmobil

APELURI LUNI-VINERI
(07:00-19:00)

LUNI VINERI
(19.00-07:00)

SAMRATA. DUMINICA 51

De la CONNEX la 
CONNEX

0.40 USD/min. 0.20 USD/min.

De la CONNEX la orice 
aJil dciiinație jn Romleia"*

0,60 USD/min. 0.40 USD/min.

De la CONNEX la 
/ CONNEX VOX 0.40 USD/min. 0.20 USD/min.

Informații Ia: 302.ll.ll

CONNEX GO!. un serviciu legendar, acum cu telefon sau fără.

* Pentru toți cei care vor cumpăra unul dintre pachetele CONNEX GOI începând 
cu 18 mai. căsuța de mesaje vocale va fi activată in maximum 2d de ore de la primul 
apel primit sau emis. Pentru informații suplimentare despre noile tarife și CONNEX 
VOX. sunați GRA TUIT la 777.

Dc acum înainte, 24 dc orc din 24 și 7 zile din 7, veți putea găsi cartele valorice și la toate 
stațiile SHELL.


