
GREW LA 
MINA BARZA

Ieri dimineață la Mina 
Barza din cadrul Sucursalei 
Miniere Brad s-a declanșat o 
grevă spontană în urma căreia 
cei 1900 de salariați ai unității 
au refuzat să înceapă lucrul.

Motivul principal al 
“conflictului de muncă” îl 
reprezintă întârzierile privind 
plata salariilor. La sfârșitul 
săptămânii trecute minerii de la 
Barza au protestat în fața 
"Minvest" Deva, unde au primit 
asigurări că marți se vor plăti 
salariile, lucru care în realitate 
nu s-a întâmplat.

Liderii de sindicat cu care 
am stat de vorbă ne-au 
precizat că acest conflict va 
continua până la solu
ționarea situației ivite, fapt 
care se repetă de șapte luni 
de zile. (C.P.)

85 de ani de la nașterea 
Marelui Senior

Dacă destinul ar fi fost mai 
'generos cu cei pentru care “în 
primul rând contează să-ți 
slujești țara și neamul (...) fără 
să ceri nimic în schimb", 
Corneliu Coposu ar fi împlinit 
astăzi 85 de ani.

Născut în comuna Bobota 
(județul Sălaj), la 20 mai 1914 
(bunica dinspre mamă fiind de 
loc din comuna Surduc, județul 
Hunedoara), Corneliu Coposu 
va continua “tradiția” familiei, 
devenind membru marcant al

Partidului Național Țărănesc, 
apoi secretar general adjunct al 
partidului. Viața sa va fi marcată 
de cei 17 ani de detenție grea 
(condamnat la 14 iulie 1947). in 
timpul regimului Ceaușescu, 
înțelegând să pună în practică 
testamentul politic al lui luliu 
Maniu, s-a situat printre vârfurile 
opozițiilor regimului comunist. 
De la reînființarea P.N. Ț.C.D. (în 
ianuarie 1990), Corneliu Coposu 
a fost președintele partidului. Cu 
puțin înaintea morții sale (11

noiembrie 1995), a primit cea 
mai înaltă distincție a 
statului francez, Legiunea de 
Onoare: în discursul rostit cu 
acest prilej, Bernard Boyer 
(ambasadorul Franței la 
București) conchidea: 
“Grație dumneavostră, grație 
câtorva oameni, România de 
azi e o Românie liberă și toți 
românii, oriunde ar fi ei și 
orice ar fi făcut, se recunosc 
în dumneavoastră". (G.B.)

ORA
Începerii 

EXAMENULUI 
1)E CAPACITATE

Așa cum este scris în 
Ordinul 3117, probele 
examenului de capacitate vor 
începe de la ora 10.00, 
accesul în sălile de curs fiind 
permis până la ora 9,30, față 
de 8,30 cât era prevăzut în 
regulament.

De la Ministerul Educației 
Naționale s-a anunțat că 
pentru susținerea probelor de 
examen rămân zilele de 1, 3 și 
5 iunie (la 2 iunie cei care 
susțin și proba de limbă 
maternă.). (S.C.)
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Simpozion !a Deva 
privind

Parcurile 
naționale și 
naturale în 

România
Azi, 20 mai a.c., Direcția 

Silvică Deva și Agenția de 
Protecție a Mediului Deva 
organizează, cu ocazia Zilei 
Europene a Parcurilor, un 
simpozion având ca temă 
“Prezențe și viitor pentru 
parcurile naționale și naturale 
din România”.

La acest eveniment 
participă, cu desene și cu un 
program artistic, și elevii 
Liceului de Artă “Sigismund 
Toduță" Deva, cele mai bune 
lucrări urmând să fie premiate.

Cu același prilej, în 
perioada 20-29 mai, la sediul 
Direcției Silvice Deva va fi 
găzduită o expoziție cu tema 
“Natura văzută cu ochi de 
copil". (I.R. PLEȘOIANU)

x la 90 de zile - 
75% 

xprin capitalizare 
- 99%

Județul 
Hunedoara

ANULXI» Nr. 2395 «Joi, 20 mai 1999

Î» ÎNĂLȚAREA
DOMNULUI 

țlWA EROILOR)
Astăzi, Biserica noastră serbează înălțarea Domnului. După 

înviere, vreme de 40 zile lisus „s-a înfățișat pe sine viu, prin multe 
semne doveditoare” (F.Ap.1,5), care „nu era cu putință să fie El ținut 
de moarte” (F.Ap.2,24). El, Mântuitorul Lumii, a rămas pe pământ, dar 
a rămas în alt mod decât până la înviere. El s-a arătat de nenumărate 
ori apostolilor, femeilor mironosițe, cât și la un mare număr de ucenici.

înainte de a se înălța la Tatăl Ceresc, lisus a scos afară pe 
apostolii Săi în Betania și ridicându-și mâinile, i-a binecuvântat. Și 
când îi binecuvânta, s-a depărtat de la ei și s-a înălțat la cer. Sfânta 
Scriptură spune că apostolii au rămas întristați de această 
despărțire, inimile lor se aflau sub grea apăsare cu toate că lisus i-a 
avertizat zicându-le - „Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi". Le-a 
făgăduit că le va trimite pe Mântuitorul - Duhul Adevărului, care de la 
Tatăl purcede, precum s-a și întâmplat peste zece zile.

Lucrarea de mântuire a neamului omenesc, înfăptuită prin 
întruparea Fiului lui Dumnezeu, nu s-a terminat, așadar, odată cu 
Jertfa, învierea și înălțarea Sa, ci El ne stă mai departe în ajutor cu 
prezența Sa tainică, cu darurile Sale, tuturor celor care voim să-L 
cunoaștem și să ne apropiem de El.

Prin înălțarea la cer, Hristos a adus Tatălui ceresc pârga firii 
noastre, ne-a deschis cerul încuiat pentru noi, din ziua căderii în

Pr. Dr. i.O. RUDEANU
(Continuare în pag. 2)

Falsuri
Am cumpărat de la magazinul 

tip ABC din strada Gheorghe 
Lazăr al societății comerciale 
“Alfif SRL Deva două aparate de 
ras de unică folosință (lamă dublă 
în suport de plastic) de tipul 
Gillette. Folosesc de multă vreme 
asemenea produs și nu am avut 
a reproșa ceva.

Cu unul dintre ultimele două 
achiziții am încercat să mă 
bărbieresc după ce am făcut baie. 
Era ca și cum mi-aș fi smuls părul 
de pe barbă. L-am încercat pe cel 
de al doilea. Același supliciu. 
Aruncasem șapte mii și ceva de 
lei la gunoi.

lată însă ce citesc în pagina a 
șasea a ziarului “Adevărul" de 
luni, 3 mai a.c., sub titlul “O piață a 
falsurilor": “Lamele de bărbierit 
“Lord" se contrafac prin 
înlocuirea oțelului printr-unul ieftin 
care nu asigură funcționalitatea 
produsului nici pentru unică 
folosință."

Să fi avut eu ghinionul să dau 
peste un asemenea fals? Cum 
mai păstrasem, nu știu de ce, unul 
din cele două “corpuri delicte”, I- 
am comparat cu un alt aparat pe

care-l folosisem de mai multe 
ori. La prima vedere nimic 
deosebit, surori gemene. Dacă 
le privești mai în detaliu însă, unul 
este inscripționat în relief pe tija 
de care prinzi aparatul pentru 
a-l folosi: Gillette. Celălalt nu 
poartă nici o inscripție. Cel 
inscripționat cu marca 
producătorului e confecționat 
dintr-un plastic de culoare 
bleumarin. Celălalt din plastic cu 
cel puțin un ton mai deschis. Pe 
cel bleumarin striurile de pe 
părțile laterale ale tijei sunt în 
număr de 48. La tizul său, după 
toate probabilitățile - un fals, 
striurile sunt în număr de 43.

Semnalăm această 
probabilitate a apariției pe piață 
a unui fals Oficiului pentru 
protecția consumatorilor. Nu de 
altceva, dar o asemenea “sculă" 
costă 3600 de lei, iar pentru un 
bărbat cu barba mai aspră și 
care se bărbierește zilnic 
achiziționarea de 30 asemenea 
falsuri costă 108.000 de lei. Și 
credem că nimeni nu-i are de 
aruncat.

Ion CIOCLEI .

Schisma în CDR
se adâncește

Clarificări necesare 
privind pescuitul sportiv

Formată din 13 partide 
și organizații, Convenția 
Democrată Română a 
trecut, după alegerile din 
1996, prin multiple și 
accentuate frământări. 
Ponderea sa politică i-a 
permis să se comporte 
autoritar cu colegii din

alianță, ca și cu cei din 
coaliția aflată la putere, să 
adopte adesea măsuri care 
au produs nemulțumiri, 
urmate de rupturi. Pe rând 
a fost părăsită de PNLCD și 
de PAR, iar cu Alianța 
Civică s-a certat zdravăn, 
aceasta autosuspendându- 
se din echipă. CDR a 
rămas astăzi pe 10 roți, 
aproape toate deze
chilibrate. Cele două mari, 
din față, PNȚCD și PNL, se 
tamponează continuu, 
fiecare apărându-și pro
priile interese.

Acum, CDR trebuie să 
se reînscrie la tribunal cu

un nou protocol, care să-i 
reflecte actuala com
ponență. Prilej cum nu se 
poate mai nimerit pentru 
PNL de a-și impune unele 
propuneri și decizii pe 
care le coace de multă 
vreme. Mai timid, apoi tot 
mai răspicat, liberalii le- 
au reproșat țărăniștilor că 
se comportă prea 
autoritar, că nu le iau în 
seamă părerile și ideile, 
că fac greșeli grave în 
actul guvernării. Ceea ce 
este adevărat. Poate 
vedea oricine cu ochiul 
liber. Ei insistă acum, prin 
noul protocol al CDR, care 
se va numi Convenția 
Democrată din România, 
ca aceasta să fie o alianță 
bazată pe două partide 
mari - PNȚCD și PNL -, cu 
drepturi egale, care să 
conducă prin rotație 
Convenția, celelalte 
partide și organizații 
urmând să asiste de pe 
margine. Și încă mai mult, 
liberalii cer ca în noul 
protocol să se prevadă

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Ca urmare a comunicatelor 
publicate în cotidianul “Cuvântul 
liber” nr. 2389, din 12 mai a.c., de 
către Biroul permanent al consiliului 
AJVPS Hunedoara-Deva, cu referire 
la licitarea luciilor de apă pentru 
pescuit sportiv de către Compania 
Națională "Apele Române" - 
Sistemul de Gospodărire a Apelor 
Deva - i-am rugat pe dl ing. Voicu 
Poenaru. director, ca în virtutea 
dreptului la replică să aibă 
amabilitatea să ne, facă precizările 
de rigoare. în acest context dl 
director ne-a relatat:

"în temeiul Legii Apelor nr.107/ 
1996 art.4 al.(2), art.33 al (1) și 
art.81 al.(3) Compania Națională 
“Apele Române” SA este singurul 
furnizor de aoâ brută de suprafață și 
din subteran și singurul prestator de 
servicii specifice de gospodărirea 
apelor, pe bază de contracte 
încheiate în acest scop. In lista 
serviciilor specifice de gospodărire a 
apelor din Anexa 5 la HG 981/98 se 
află și asigurarea folosirii 
potențialului piscicol al Dunării, 
râurilor și lacurilor naturale".

De asemenea, interlocutorul 
a apreciat că afirmația din 
Comunicatul AJVPS Hunedoara 
referitoare la existența unui 
contract privind exploatarea 
bazinelor piscicole ar trebui 
completată cu următoarele 
elemente despre care considerăm 
că trebuie să fie informați pescarii 
sportivi. în primul rând contractul 
nr. 107/22.03.88 între între
prinderea Piscicolă Timișoara și 
AJVPS Hunedoara și-a pierdut 
valabilitatea din 1996, odată cu 
apariția Legii apelor nr.107 care 
abrogă articolele 8, 24, 25 și 34 
din Legea 12/1974, legea 
pescuitului și pisciculturii, actul 
legislativ care a stat la baza 
întocmirii contractului. De 
asemenea, aceeași Lege 107/96 
abrogă HCM nr.1397/1975 care 
stabilea modul de împărțire a 
bazinelor piscicole între Ministerul

A consemnat 
________ Nicoiae TÎRCOB 

(Continuare în pag. 2)
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Trei stiluri - aceeași 
trăsătură comună: 

diversitatea
Când această consemnare vede lumina tiparului, expoziția care 

a reunit lucrările celor trei tinere - Mihaela Buda, Carmen Cherecheș 
și Laura Murari - nu va mai putea fi văzută la Galeriile “Forma” Deva. 
Dar ecourile pe marginea ei, amintirile vor mai dăinui pentru că 
tinerele creatoare, absolvente anul trecut ale Liceului de Artă 
“Sigismund Toduță" Deva, sunt talentate.

Aflate la prima lor confruntare adevărată cu publicul - în timpul 
liceului au mai expus dar numai în holul școlii - au avut emoții mari 
înainte de expoziție, se temeau de reacții critice. Norocul lor a fost că 
le-a ajutat foarte mult, moral și material, dl Mircea Bâtcă, președintele 
Filialei Deva a UAP, care le-a fost profesor și diriginte. Iar aprecierile 
de care s-au bucurat din partea celor care le-au văzut expoziția le- 
au spulberat emoțiile și temerile, sunt un suport în pregătirea lor 
pentru examenul de admitere la facultate.

Expoziția în totalitatea sa poate fi numită “experiment", susțin 
fetele. Și asta pentru că ele încă mai experimentează. Mihaela 
Buda, singura care lucrează la SC Mode Cristina Pălării, 
mărturisește că o parte a picturilor sale sunt inspirate din post
modernism, că s-a gândit să facă serii de tablouri pe aceeași temă: 
figuri feminine (nuduri sau autoportrete), scoici (a căror “serie” va 
continua). în privința combinațiilor coloristice, lucrările sunt când o 
explozie multicoloră când monocrome, după starea de spirit a 
autoarei. în tablourile sale poți vedea de la galben - ocru și roz 
până la negru, toate tonurile posibile de griuri și marouri. 
Diversitatea se poate constata însă nu numai în privința coloritului 
ci și a genurilor abordate (pictură, colaj, sculptură, măști, miniaturi), 
a tematicii (nuduri, “vegetale”, “orientale” sau abstracte), cât și a

Viorica ROMAN
(Continuare In peg 2)
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Joi, 18 mai 1999, la Clubul 
Oamenilor de Afaceri din 
incinta Hotelului "Sarmis"din 
Deva, a avut loc etapa de 
preselecție a concursului de 
frumusețe "Autentic Miss 
România”, organizat ta nivel 
național de Televiziunea 
Antena 1 ("Duminica în 
familie”) și Authentic Art. tn 
pian local, de pregătirea 
concursului s-au ocupat 
Consiliul Județean
Hunedoara și Asociația 
Ziariștilor Profesioniști “Info 
Press", în colaborare cu 
Antena 1 Hunedoara, Radio 1 
Deva, cotidianul “Matinal" 
din Petroșani, Agenția de 
publicitate Global Media 
Image, Miss Allcla șl com
plexul “Sarmis".

S-au prezentat la 
preselecție 14 concurente din

ale 
la 

ale 
va

(Urmare din pag. 1)mai multe localități 
județului, aspirante 
titlurile de finaliste 
concursului ce se
desfășura în direct la 
Antena 1, în timp ce la 
jurizare au participat 
ziariști, reprezentanți ai 
celor mai importante 
instituții locale și ai câtorva 
societăți comerciale. 
Câștigătoarele acestei 
preselecții au fost: locul III 
• Carmen Balaban 
(Hunedoara) și Ana Maria 
Buriacu (Petroșani), care au 
primit și câte 150.000 de iei; 
locul II - Nicoleta Diana 
Anghel (Deva) - 300.000 de 
lei; locul / -Andrada Ivoniciu 
(Deva, elevă la Colegiul 
National “Decebal") - 
500.000 de 
(I.R.PLEȘOIANU)

f

Câștigătoarele preselecției concursului “Miss 
Autentic România” în județul Hunedoara (de la 

stânga la dreapta): Nicoleta Anghel, Andrada 
Ivoniciu, Carmen Balaban fi Ana Maria Burlacu.

păcatul neascultării, a 
strămoșilor noștri și ne-a 
împăcat cu Dumnezeu, spunând 
„peretele cel din mijlocul al 
vrajbei.” (Efeserin, 2,14).

Prezența lui lisus în lume 
după înălțarea la cer nu este mai 
mică, nu este mai limitată. Intrând 
în slava dumnezeirii, El este al 
tuturor, este pretutindeni cu Tatăl 
și cu Duhul Sfânt pe care L-a 
trimis ca să sfințească pe 
oameni, să întemeieze Biserica, 
împărăția harului și mântuirii.

Tot în această zi, a înălțării 
Domnului, a înălțării noastre 
spirituale în lisus, cinstim și pe 
toți eroii neamului nostru 
românesc. Este ziua cea mai 
adecvată pentru cinstirea lor, a 
celor care s-au jertfit pentru noi. 
în această aleasă „Ziua Eroilor" 
ne aducem aminte de ei, 
realizăm legătura noastră cu cei 
care au murit în tranșee, știuți 
sau neștiuți, ce s-au jertfit 
pentru dreapta credință, pentru 
țara și neamul nostru românesc.

în această zi a înălțării 
Domnului noi pomenim eroii, 
pentru că avem credința sfântă 
și credem în nemurirea 
sufletului, așa cum au crezut 
moșii și strămoșii noștri și chiar 
dacii și romanii înainte de a 
deveni creștini.

,,Să le fie țărâna atât de 
ușoară pe cât de mare ne este 
nouă durerea".
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Lansare de carte]
'I 
;i 
• i

□

Sâmbătă, 22.05.99, ora 10,00, la 
Galeria de Artă “Forma”, B-dul Decebal, 
bloc 8, parter, Deva, va avea loc o 
lansare de carte a dlor prof. dr. loan 
Păun Otiman, prof. dr. loan Uifălean și 
soc. Eugen Maniac. (V.N.)

întâlnire cu lideri PNl
Tot sâmbătă, 22.05.1999, ora 14,00, în

Sala mare a Primăriei Deva va avea loc o 
întâlnire a dlor prof. dr. Nicolae Manolescu, 
președintele Consiliului Național al PNL și 
prof. dr. loan Păun Otiman, vicepreședinte 
al PNL, cu membrii organizației PNL Deva. 
(V.N.)

Schisma în CDR netescep
(Urmare din pag. 1)

conducerea 
iar ideea

posibilitatea participării pe 
liste separate la alegerile 
locale, ceea ce ei au și 
anunțat că vor face, sperând 
să obțină paritate la locurile 
în parlament.

"Mofturile” peneliștilor i- 
au scos din pepeni pe 
țărăniști. Ei nu acceptă să 
împartă 
Convenției,
separatismului la “locale” o 
consideră mortală pentru 
unitatea acesteia, dizolvare 
sigură. Și nu prea este cazul. 
Deși, luându-l gura pe 
dinainte, ca de atâtea ori și 
în atâtea ocazii, liderul 
țărănist Ion Diaconescu i-a 
apostrofat pe colegii liberali 
că s-a săturat de pretențiile 
lor și că dacă țin neapărat n- 
au decât să plece. Faptul 
nu-i prea sperie pe 
subalternii lui Mircea 
lonescu Quintus. Ei se cred

la această oră cel puțin 
egalii țărăniștilor, dacă nu 
chiar mai mult, sperând 
să adune mai multe voturi 
decât ei la viitoarele 
alegeri și să devină vioara 
întâi. în această 
săptămână s-au cerut la 
Cotroceni pentru o 
discuție pe această temă 
cu președintele Emil 
Constantinescu.

Și totuși, teamă că s-ar 
putea să dea cu capul de 
pragul de sus (electoral) 
de 5 la sută și să rămână 
în afara mesei bucatelor îi 
face pe țărăniști și peneliști 
să fie circumspecți, să-și 
domolească orgoliile. în 
1996 au câștigat, s-au 
logodit și au condus 
națiunea spre fericirea de 
azi. Ei speră și mâine în 
succes. Dacă se mai 
ceartă mult s-ar putea ca 
fiecare să aibă decepții. 
Poate chiar și împreună.

Trei stiluri (Urmare din pag. 1) Clarificări necesare
(Urmare din pag. 1)

materialelor folosite (vopsea de 
ulei, tempera, tuș, colaj, lemn, 
lut, ghips).

Lucrări de grafică, photo-art, 
colaj, gravură a expus Carmen 
Cherecheș. Și în cazul ei 
varietatea se manifestă atât în 
planul genurilor artistice cât șl 
cromatic (griuri, negru, pastel) 
sau ca tehnică de execuție (ac/ 
rece și linogravură). Tematica sa 
de bază o constituie figura 
umană pe cere “am încercat s-o 
reprezint prin diverse tehnici - 
spune Carmen. Lucrările n-au 
substrat filozofic, sunt simple 
compoziții, lucruri care mi-au 
plăcut și pe care le-am încadrat 
cum mi s-a părut mie mai bine.”

Dacă în cazul celor două 
creațiile sunt în majoritate 
figurative, lucrările celei de-a 
treia expozante, Laura Murari, 
sunt numai abstracte. Ea a 
realizat imprimeuri textile, colaje 
și obiecte sau instalații spațiale. 
Alături de culorile naturale,

Joi 
20 mai

TVR I
9.00 TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța din 
prerie (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.30 Conviețuiri 
(mag.) 16.30 Don Quijote de 
la Mancha (d.a) 17.00 
Timpul Europei 17.30 Fa
milia Simpson (s, ep. 59) 
18.10 Sunset Beach (s, ep. 
457) 19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. 
Ediție specială 21.00 
Miracole (s, ep. 2) 22.10 Cu 
ochii’n 4 23.10 Jurnalul de 
noapte. Sport 23.25 Dintre 
sute de catarge

TVR 2
9.00 Fotbal (r) 11.25 Balet

11.35 Lumea bărbaților (s/r)
12.00 Cultura în lume (r)
12.30 Medicina pentru toți (r)
13.15 Rebelul (s, ep. 53) 
14.00 Emisiune în limba

\_____________________

imprimeurile sale sunt realizate 
în galben - cărămiziu și 
albastru - gri. Ea a făcut aceste 
lucrări “ca să încânte ochiul, să 
placă, nu ceva vandabil, utilitar, 
ci pentru artă." Starea de spirit 
a contribuit mult atunci când și- 
a pus pe pânză imprimeurile, 
culorile însemnând pentru ea, 
ca pentru toți artiștii plastici, 
mai mult decât pentru ceilalți 
oameni. Dacă în imprimeuri 
vorbește culoarea, la obiectele 
spațiale pornește de la o mică 
idee, gândirea servindu-i doar 
ca punct de plecare. Apoi, prin 
inspirație și multă simțire, 
schițele inițiale se 
materializează în lucrări.

Expoziția s-a încheiat, ca și 
perioada de experiment. Mai 
sunt câteva luni până la 
admitere și fetele se 
concentrează pe studiile 
necesare mapelor pentru 
examene. Oricum foarte multe 
lucrări nu-și pot permite să 
realizeze și pentru că 
materialele costă foarte mult.

germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 
Sailor Moon (d.a) 16.00 
Grecia (s, ep. 42) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 861) 
18.00 Spațiul cibernetic (do) 
18.50 Filmele săptămânii 
•19.10 Față în față cu autorul 
20.10 Căsuța din prerie (s, 
ep. 30) 22.00 Misteriosul 
vrăjitor (f. biogr. Italia 1996)

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.30 
Prezentul simplu (r) 12.00 
L.A. Doctors (s/r) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Esmeralda (s, 
ep. 42) 14.00 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.00 Ape liniștite 
(s, ep. 45) 16.10 Luz Maria 
(s, ep. 16) 17.00 Știri 17.25 
Camila (s, ep. 78, 79) 19.00 
Observator 20.00
Submarinul (f.a. SUA 1996) 
21.30 Moarte în familie (s. 
SUA, ultimul ep.) 22.15 
Observator 22.45 Tucă 
Show

Agriculturii, Industriei Alimentare și 
Apelor și Ministerul Economiei 
Forestiere și al Materialelor de 
Construcții, întrucât toate apele 
aparținând domeniului public sunt în 
administrarea Companiei Naționale 
“Apele Române” SA.

De altfel contractul mai sus 
menționat a fost întocmit superficial, 
prezentând și o serie de vicii. Spre 
exemplu, deși a fost încheiat pentru 
20 de ani, între 01.1.1987 și 
31 .XII.2007, sunt exact 21 de ani sau 
faptul că deși a fost semnat la 
20.03.1987 a fost înregistrat la 
ambele unități doar după un an și 
anume la 20.03.1988 în măsura în 
care nu este vorba despre o 
falsificare a datei (lucru posibil dacă 
se observă cu atenție ștersăturile și 
corecturile din contract).

în altă ordine de idei anexa la 
contract tratează doar 66 km din 
totalul de 107 km, cât este lungimea 
râului Mureș în județul Hunedoara, 
deși se indică limitele Aurel Vlaicu și 
Zam, care corespund cu limitele 
județului. Acest aspect este demn 
de luat în considerare întrucât statul 

i român prin întreprinderea piscicolă 
: Timișoara a fost lipsit de veniturile 

aferente a încă 41 km, fără a mai lua 
în considerare toți afluenții râului 
Mureș. De asemenea râul Strei a

fost “scurtat" cu câțiva kilometri, adicâ' 
au fost contractați 20 km între 
vărsarea în râul Mureș și Subcetate, 
deși lungimea reală este de 34 km. 
Pentru râul Crișul Alb se contractează 
0 km (zero kilometri), deși se indică 
limitele Pod Brad și Ocișor care se 
află la o distanță de 32 km. Nici un 
lac sau baltă nu s-au contractat.

Dl director a mai precizat că 
tariful utilizat în contract este în lei/ 
ha, iar în anexa la contract cursurile 
de apă sunt evidențiate (atât cât 
sunt) în kilometri, fără a se realiza o 
concordanță între tarif și unitatea de 
mășură. Ne întrebăm cum s-au 
efectuat atunci plățile? Licitația privind 
asigurarea folosirii potențialului 
piscicol a fost anunțată în cotidianul 
"Cuvântul liber" din 21.04.1999 pentru 
data de 07.05.1999, dată la care s-au 
prezentat asociațiile de pescari 
interesate, excepție făcând AJVPS, 
lucru care nu a fost înțeles de 
organizatori întrucât în alte județe 
(Timiș, Mehedinți) au fost prezenți. 
Să înțelegem din aceasta că nu există 
o strategie generală pe țară sau 
există alte motive care i-au 
determinat să nu participe?

Probabil, întrucât comunicatul 
repetat în presă denotă anumite 
tendințe care nu au nimic cu

caracterul “sportiv" care ar. trebui 
să-i caracterizeze și să-i determine 
să se angajeze în competiția cu 
alte asociații legal constituite, 
începând chiar cu confruntarea 
într-o licitație.

“Acestea fiind spuse - afirma 
dl Poenaru declarăm că a fost 
respectată întocmai procedura 
legală de atribuire a dreptului de a 
folosi potențialul piscicol al apelor 
în zona administrată de Sistemul 
de Gospodărire a Apelor Deva și 
sugerăm conducerii AJVPS Hune
doara să-și canalizeze energiile 
spre acțiuni benefice membrilor 
asociației în loc să se lupte pentru 
cauze pierdute.

Asociațiilor de vânători și 
pescari sportivi “Cerbul” Hațeg, 
“Independența" Hunedoara și 
“Mistrețul" Zam, care au adjudecat 
cursurile de apă și lacurile 
naturale oferite, le dorim succes în 
activitate și îi asigurăm de sprijinul 
nostru de specialitate în cadrul 
colaborării începute.

Cu deosebită considerație 
pentru toți cititorii cotidianului 
“Cuvântul liber", pescari sau nu, 
vă mulțumim pentru oportunitatea 
oferită în a clarifica unele aspecte 
legate de activitatea de pescuit 
sportiv în județul Hunedoara".

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 
Sommersby (f/r) 12.30 
Nebun după tine (s/r) 13.05 
Hercule (s) 13.45 Xena, 
prințesa războinică (s)
14.30 Planeta fantastică (s) 
15.00 Oglinda timpului (s)
15.30 Familia Bundy (s) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s) 
16.45 Ștrengărița (s) 17.30 
Știrile PRO TV 18.00 Dreptul 
la iubire (s) 18.45 Știrile 
PRO TV 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Melrose Place (s, 
ep. 127) 21.30 Mercenarii 
(s, ep. 17) 22.15 Știrile PRO 
IV

și putere (s) 18.45 înger 
sălbatic (s) 19.30 Căsuța 
poveștilor 20.15 Celeste se 
întoarce (s) 21.00 Minciuna 
(s) 21.45 Milady (s) 22.45 
Perry Mason: Cazul 
doamnei din lac (f.p. SUA 
1989)

ACASĂ

PRIMA TV
7.00-12.15 Filme 

seriale (reluări) 14.15 Maria 
(s) 15.00 Milady (s/r) 16.00 
Guadalupe (s) 17.00 Viața 
noastră (s) 17.50 Dragoste

Și ’

9.00 Prima oră 13.00 
Nimeni nu e perfect 
(talkshow/r) 14.00 Jerry 
Springer Show 15.00 
Atingerea îngerilor (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri 18.50 Real TV 
19.00 Camera ascunsă 
(div.) 19.30 Viper (s, ep. 25) 
20.20 Kickboxer (f.a. SUA 
1,989) 21.50 Apel de 
urgență 22.10 Real TV

11.30 Prima lovitură a lui 
Jackie Chan (f.a. SUA 
1996) 13.30 Crimă
nepedepsită (dramă SUA 
1996) 15.00 Atracție fatală 
(dramă SUA 1995) 16.30 
Numărătoare inversă (f.a 
SUA ’97) 18.15 Shame 
(f.a /co. SUA 1994) 20.00 
Foamea (s) 20.30
Cimitirul viu (co. horror 
SUA 1988) 22.00 Sabrina 
(co. romantică SUA ’95)

10.00 Uite cine vorbește 
acum (co. SUA 1993)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 
- 10.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tău!” (copro
ducție cu stațiile locale) 
10.00-10.45 Program co
mercial PRO TV Deva 
17.30-18.00 Știrile PRO TV 
(coproducție) 23.20-23.30 
Știri locale

r Redacția nu-și asumă 
modificările ulterioare intervenite 

un programele pasiurilor TV.

Joi, 20 mai 
BERBEC

Aveți toate șansele să fiți 
premiați la locul de muncă. 
Sunteți hotărâți să puneți 
punctul pe “i". Orice atingeți 
se transformă “în aur” și o 
astfel de perioadă trebuie 
folosită la maximum.

O TAUR
Din cauza trecerii lui 

Venus dintr-o constelație 
într-alta, viața amoroasă se 
schimbă cu 180 de grade. 
Sentimentele călduțe și 
monotone se transformă în 
pasiuni arzătoare.

O GEMENI
încă o zi bună pentru 

doamnele-Gemeni. Vă sfă
tuim să fiți prudente cu cei 
născuți la mijlocul lunii iunie, 
pentru că sunt mai sensibili, 
mai irascibili. încercați să vă 
odihniți mai mult.

Z RAC
Vă presează griji de 

familie, probleme nerezol
vate și nu reușiți să terminați 
ce aveți de făcut. în 
domeniul profesional s-ar 
putea ca acum să vi se 
decidă viitorul.

Z LEU
S-ar putea să aveți 

discuții aprinse cu prietenii 
sau cu colegii, motivul de 
ceartă fiind ori dragostea, 
ori banii. Veți fi nevoit să 
luați decizii îndrăznețe.

Z FECIOARA
Veți avea_ o zi mai 

schimbătoare. în general, nu 
vă prea înțelegeți cu cei din 
jurul dv. și nu ajungeți cu 
aceștia la compromisuri 
înțelepte. Sunteți prea 
agresiv cu colegii.

3 BALANȚA
Vă aflați sub influența 

benefică a planetei Mercur 
și puteți comunica foarte 
ușor, chiar și cu cei pe care 
i-ați crezut dușmani. Aveți 
impresia că meritați mai mult 
de la partener, și așa este. 

Z SCORPION
Această zi aduce doar 

dezamăgiri doamnelor- 
Scorpion. Fiți mai prevă
zătoare, în special cele care 

. prestați muncă intelectuală, și 
mai tolerante cu cei din jur. 

Z SĂGETĂTOR
Afacerile evoluează în 

mod pozitiv, mulțumită 
atitudinii și manierelor dv. 
Cineva a lansat o “bombă" 
menită să distrugă liniștea 
familiei! încercați să o 
dezamorsați înainte de a 
exploda.

O CAPRICORN
Nativele zodiei sunt 

înclinate să reacționeze 
prea aprins la toate; prin 
grabă puteți să vă cauzați 
cele mai mari pagube, 
încercați, în general, să fiți 
reținuți și atenți.

O VĂRSĂTOR
Nu prea sunteți în stare 

astăzi să vă concentrați 
asupra problemelor de 
serviciu. Și, din păcate, 
aceasta se vede și în 
rezultatele dv., căci nimic nu 
vă reușește.

3 PEȘTI
Chiar dacă vă așteaptă o 

zi bună, nu-i sigur că veți 
scăpa total de conflicte, 
însă Peștii azi sunt puternici, 
hotărâți și apți de luptă. 
Părinții-Pești vor face 
planuri de viitor.

o



20 MAI 1999 Cuvântul liberJ =======

■------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ '

Primăria spune

“Dorim ca Deva să ! 
arate ca 

o metropolă”

Străzile între teorie și realitate

S-a comandat, dar de 
plătit?...

- Die loan Popa, prin natura 
funcției dumneavoastră de șef 
al Biroului administrație dru
muri și circulație rutieră din 
municipiul Deva, sunteți cel 
mai în măsură să ne spuneți 
care sunt principalele lucrări ce 
se efectuează în prezent și mai 
ales cum va arăta Deva după 
încheierea lucrărilor de repa
rații străzi ce se vor termina în 
august - septembrie?

- în municipiul nostru, în 
urma unei licitații, toate repa
rațiile stradale sunt executate 
de către Direcția Județeană de 
Drumuri și Poduri. Am început 
cu străzile cele mai deteriorate 
- Kogălniceanu, Bălcescu, luliu 
Maniu, Piața Gării - și s-a con
tinuat cu reciclarea la cald a 
bulevardelor 22 Decembrie, 
Decebal, precum și pe străzile 
Victoriei, Avram lancu, B-dul 1 
Decembrie. De asemenea, în
cercăm ca până în luna iulie să 
încheiem toate reparațiile la 
arterele principale din Deva.

- După cum se poate ob
serva, Deva este un adevărat 
șantier. Câți kilometri de 
benzi rutiere vor fi refăcuți?

- Prin programul pe care I- 
am stabilit pentru acest an, în 
Deva se va repara și reface 
covorul astfaltic pe aproximativ 
25-30 de kilometri. Din luna 
iulie vom începe lucrările de 
reparație cu mașina de reci
clare a asfaltului pe strada 
Horea și apoi pe M. Eminescu. 
Repet, până în iulie dorim sa

încheiem toate lucrările de pri
mă urgență. Paralel cu aceste 
lucrări de mare anvergură ne 
vom preocupa împreună cu SC 
Urbanconstruct Deva să repa
răm aleile din cartierele Gojdu, 
Bejan, Progresul și nu în ultimul 
rând vom efectua reparațiile 
trotuarelor.

- Când apreciați că se vor 
termiha toate aceste lucrări?

- După cum ne-am propus, 
la sfârșitul verii în Deva se vor 
încheia toate lucrările de re
parații străzi, trotuare și alei. 
Odată cu terminarea acestor 
lucrări, dorim ca municipiul să 
arate din punctul de vedere al 
străzilor ca o metropolă - cu 
străzi foarte bune, cu marcaje 
rutiere, treceri de pietoni, se
maforizări etc.

- Care este efortul inves- 
tițional pentru această cate
gorie de lucrări?

- Prin buget s-au alocat 
pentru reparația străzilor în 
acest an 10 miliarde de lei. Pro
babil, această sumă va fi mai 
mare dacă luăm în discuție și 
modernizarea străzii Victor 
Babeș - stradă pe care s-au 
început deja lucrările în luna 
aprilie. Pentru că se depun mari 
eforturi financiare și acest lu
cru se face din banii noștri, aș 
dori să fac un apel la toți locui
torii Devei să folosească ci
vilizat strada, trotuarul și să 
manifeste mai mult respect față 
de zonele verzi, față de tot 
ceea ce se realizează în oraș.

Nu cu multă vreme în urmă publicam. în 
ziarul nostru uri interviu cu dl Petre Curetean, 
director executiv la Direcția județeană a Dru
murilor R.A. Deva. în esență semnalam faptul 
că în municipiul Deva a început o amplă ac
țiune de înnoire a străzilor, acțiune realizată cu 
utilaje dintre cele mai moderne.

Ei bine, am revenit la această firmă, întru
cât am observat că lucrările și-au încetinit mult 
ritmul, sau chiar stagnează, multe străzi rămâ
nând ca după război. Mai exact, după ce s-au 
frezat o bună parte dintre ele, așa au rămas. 
Acum, prin marile bulevarde din Deva șoferii- 
fac slalom, ca să nu mai vorbim de cele 
lăturalnice.

- Ce s-a întâmplat die director?
- A venit ploaia. Au apărut apoi o seamă de 

defecțiuni și la utilajele noastre.
Principala cauză a ceea ce s-a întâmplat 

însă este lipsa fondurilor. Noi am executat lucrări 
atât cât s-a comandat de Primăria Deva. Banii 
pentru ele s-au încasat doar în parte. Și este 
vorba de câteva miliarde de lei.

- Instalația modernă cu care s-au rea
lizat lucrările în prima fază unde este?

- Lucrăm cu ea în vestul țării. Probabil se va 
întoarce peste vreo două luni. Desigur, în funcție 
de banii pe care îi va da primăria. Dacă primăria 
nu plătește, firma noastră nu mai poate continua 
lucrările. Banii trebuie să vină ritmic, așa cum s- 
au făcut lucrările. Puteau fi finalizate și pe Bdul 
"Decebal’’ dacă se dorea și existau fondurile 
necesare.

- Se va întrerupe munca?

- Nu. Lucrările continuă și se axează pe 
turnarea de covor asfaltic. Repet însă, dacă nu 
vor fi plătite, nu vom mai putea face mare lucru.

Ne-am continuat periplul pe câteva străzi ale 
municipiului. Ne-am convins că, într-adevăr, se 
lucrează. Cu forțe mai reduse însă. Totuși... 
Strada "Carpați" bunăoară începe să arate a 
...stradă. Până nu de mult însă...

Pe strada Nicolae Bălcescu discutăm cu 
Kelemen Rezso. Dincolo de faptul că drumul 
este ca vai de el, dl Kelemen mai are o mare 
nedumerire. De vreo trei ani, vizavi de casa lui s- 
a săpat o groapă de vreo 20 de m lungime și 
câțiva adâncime. De atunci, aici se aruncă gu
noaie, șobolanii au invadat zona, iar în orice 
moment se pot întâmpla nenorociri. Cu toate 
acestea, nimeni nu le-a luat în seamă sesizările.

Ceea ce se petrece însă pe strada Victor 
Babeș le întrece pe toate. De fapt strada este 
impracticabilă pentru autovehicule. "Doamne ferește 
să se întâmple vreo nenorocire că nu știm ce vom 
face - ne-a spus Ioana Dolin. Nu de mult a murit un 
om de pe stradă și au fost nevoiți să-l aducă pe 
brațe, pentru că nu se poate circula cu nimic."

"Când s-au început reparațiile, rețeaua de 
apă potabilă a fost distrusă în vreo patru locuri 
- a ținut să ne precizeze Viorel Crișan, de la nr 
22. Cu toate acestea IGO nu a făcut nimic, iar 
noi suntem obligați să scoatem apa din pivniță, 
pentru că se infiltrează'peste tot.”

Treaba este că drumul nu poate fi reparat 
până nu se rezolvă problema apei, iar apa... Și uite 
așa oamenii privesc nedumeriți și neputincioși la 
beleaua care s-a abătut asuora lor.
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între multele probleme pe

care le-am discutat cu Terezia 
și Rezso Kelemen în curtea 
casei lor de pe str. Nicolae 
Bălceascu, a fost și aceea a 
vizitei Papei în România. Sunt 
catolici. în esență, ei au spus 
că: ‘‘Dacă-i vorba de religie,

ut ^umriîiEii 

avem un singur Dumnezeu".
Frăția dintre oameni există, fie 
ei ortodocși, fie catolici. Ea tre
buie promovată și materializată 
de oamenii politici. “Ne rugăm la 
Dumnezeu să fie bine pentru 
toată lumea" - spunea Terezia 
Kelemen.
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Pagină realizată de 
Valentin NEAGU, Cornel POENAR, AndreiNISTOR

Foto: Traian MÂNU
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Rubrică realizată cu | 
sprijinul Poliției .

Municipiului De va

suspendat la volan
Lucrători ai Biroului de 

Poliție Rutieră l-au depistat 
recent pe Florin Robert Pe- 
trean, taximetrist la SC "Pronto 
Taxi" Deva, în timp ce condu
cea un autoturism, deși per
misul îi era suspendat pentru 
comiterea altor fapte.

Flagrant
Doi hoți au fost prinși în 

flagrant de polițiști din cadrul 
Biroului Ordine Publică. Primul se 
numește Iulian Muntean, 22 de 
ani, din Nălați Vad. Dacă tot nu 
avea o ocupație stabila, el s-a 
apucat de furat pe la Deva. Mai 
exact, dintr-un imobil de pe str. 
16 Februarie a furat țigări în va
loare de aproape 100.000 de lei.

Celălalt hoț este Andrei 
Inelar, de 15 ani, cunoscut cu 
antecedente penale.

Din incinta SC "Ulpia” SA, 
el a furat o geacă din piele în 
valoare de mai bine de un mili
on de lei.

Păi, ce faci dom’ 
revizor?

întrebarea i-o punem lui 
Gheorghe Mărginean, de 28 
de ani, din Săcămaș, comuna 
Ilia, revizor de cale ia Districtul 
CFR Ilia.

Lucrători ai Postului de 
Poliție T.F. Deva au stabilit că, 
dintr-un dormitor al perso
nalului de drum din stația CFR 
Ilia, el a furat articole de ca- 
zarmament în valoare de mai 
bine de 2.000.000 de lei.

Curajosul Aurel
Aurel Florin Stângă este 

din Deva și are 20 de ani. într- 
o noapte, aflându-se el la vo
lanul unui autoturism, pe raza 
comunei Șoimuș, a pierdut 
controlul volșnului, a părăsit 
carosabilul și s-a repezit asu
pra conductei de gaz.

Cu toate că a deteriorat 
conducta și a avariat auto
turismul, Aurel a fugit curajos 
de la locul accidentului.

CONTRIBUABILII DESPRE ORAȘUL LOR»
Buna gospodărire a orașului, 

întreținerea drumurilor și, în general, 
aspectul de ansamblu al capitalei 
județene a fost reflectat îndeaproape 
de către cotidianul “Cuvântul liber”. 
Am încercat mereu să prezentăm cât 
mai exact atât realizările cât și eșe
curile din acest domeniu ale muni
cipalității. Dar pentru a vedea cu 
exactitate. “în teren", cum se reflectă 
activitatea edililor Devei am abordat 
câțiva trecători, locuitori ai muni
cipiului Deva. Părerea acestora o 
redăm în continuare:

Ștefan Sbora (arhitect) - Am 
văzut în ultimele săptămâni un avânt 
extraordinar al muncitorilor de la dru
murile județene care reparau mai mul
te străzi din oraș, însă nu știu cu 
exactitate de ce acum s-au Oprit lu
crările. Este destul de neplăcut mai 
ales pentru șoferi, fiindcă multe străzi 
au fost cum se spune “rașchetate", 
dar nu au mai fost și asfaltate la loc.

Gheorghe Mihăly (pensionar) - 
Ce să spun domnule, nu mai cred pe 
nimeni. Ați văzut și dumneavoastră că 
ăștia nu fac nimic decât atunci când se 
apropie alegerile. Toată Deva asta e 
plină de gropi dar nu au făcut nimic 
decât acum când știu că mai este un 
pic și vin alegerile. Am fost ieri cu un 
autobuz și am crezut că se rupe cu noi 
din cauza gropilor; e strigător la cer.

Maria Monariu (educatoare) - 
Eu locuiesc sus în Micro și oricine are 

drum pe acolo poate să vadă că este 
destul de multă mizerie. Nu dau vina 
doar pe municipalitate fiindcă și oa
menii sunt așa cum sunt, fac multă 
mizerie și nici nu păstrează curățenia, 
dar eu sinceră să fiu nu am prea vă
zut în ultimul timp pe cei de la gos
podărie să vină și să curețe. Este 
plină zona verde de tot felul de res
turi care stau acolo de cine știe când 
fără să le curețe cineva. Ce-i drept, nu 
departe de blocul meu am văzut acum 
câteva săptămâni că s-au pus pomi, 
însă după câteva zile au dispărut; i-au 
rupt oamenii. Asta înseamnă lipsă de 
civilizație și nu avem ce să facem. 
Vedeți din cauza asta nu ne acceptă 
în Europa fiindcă mai avem multe de 
învățat.

Daniel Matei (elev) - Pe mine nu 
mă prea interesează chestiile astea, 
dar știu că tata înjură aproape zilnic 
la ei fiindcă cel puțin în primăvară a 
schimbat de două ori amortizoarele la 
mașină. Este adevărat că am mai vă
zut prin presa locală că au fost niște 
acțiuni cu luna curățeniei și alte ase
menea probleme dar în realitate nu 
prea știu să se fi îmbunătățit vizibil 
felul în care arată orașul.

Marinela Popa (juristă) - Da, 
eu consider că s-au făcut destul 
de multe lucruri pentru ca orașul 
nostru să arate cât mai bine. Uite 
spre exemplu pe mine m-a impre
sionat faptul că săptămânile tre
cute municipalitatea a montat noi 

tomberoane de gunoi. Este vorba 
despre cele galbene din plastic 
care te obligă cumva, în calitatea ta 
de cetățean, să nu mai arunci pe 
jos murdăria ci să o arunci acolo. 
Sunt foarte vizibile, sunt multe și 
des amplasate așa că tot ceea ce 
trebuie să facem este să le folosim, 
nu-i așa? Eu sunt de părere că în 
materie de înfrumusețare a orașului 
nu trebuie ca totul să fie făcut de 
către primărie sau de către mai știu 
eu cine, ci în primul rând noi trebuie 
să fim mai conștienți că este nevoie 
să ne păstrăm orașul mai curat. în 
ceea ce privește aspectul străzilor 
este o altă problemă. S-au demarat 
lucrările de asfaltare și cred că 
erau foarte necesare, însă am con
statat că de ceva vreme s-au oprit, 
iar utilajele acelea mari au dispărut. 
Nu știu care este explicația dar ori
cum mai este mult de lucru în do
meniul acesta.

Daniela Zburlea (casnică) - Eu 
zic că ei încearcă să mai facă pe ici 
pe colo câte ceva dar și oamenii sunt 
răi. Nimic nu ține. Dacă plantează un 
pom a doua zi gata, a și dispărut, dacă 
vin și curăță gunoiul după o săp
tămână este la loc. Degeaba fac 
munca asta dacă oamenii nu pun preț 
pe ea. Să vină domnule cu gardienii și 
să le dea amenzi la cei care rup pomi 
sau care aruncă gunoiul unde îi taie 
capul, fiindcă altfel nu facem nimic 
niciodată.

Țara nepăsării sau cum ne 
respectăm eroii

După Revoluție mai multe categorii 
de cetățeni au fost recompensate de 
către statul român prin acordarea unor 
drepturi. Veteranii de război, luptătorii 
din decembrie 1989, foștii deținuți 
politici anticomuniști au primit - pe 
lângă alte câteva drepturi - și acela de 
a călători gratuit pe mijloacele de 
transport în comun. Hotărârea Guver
nului 233/1990, Legea 44/1994, De
cretul Lege 118/1990, Legea 42/1990 
conțin toate prevederi clare în privința 
drepturilor acestor categorii de po
pulație. Din păcate, puține din aceste 
drepturi sunt puse în practică, situația 
fiind valabilă și în județul Hunedoara.

Am stat de vorbă de curând cu dl 
loan Anghel Roman, directorul societății 
comerciale Devatrans SA Deva, dom
nia sa afirmând că, datorită neachitării 
de către Consiliul local a contravalorii 
respectivelor legitimații gratuite, se va 
înceta emiterea lor: "Am făcut apel atât 
la Consiliul local al municipiului Deva 
cât și la celelalte consilii locale pe 
raza cărora societatea noastră își 
desfășoară activitatea, să ne fie 
transferate sumele corespunzătoare 
respectivelor legitimații gratuite, însă 
nu s-a rezolvat nimic."

SC Devatrans SA a eliberat res
pectivele legitimații nu doar în baza le
gilor mai sus amintite, ci și conform 
Deciziei 24/1992 a Prefecturii județului 
Hunedoara. "Totuși, sunt eroii acestei 
țări - continuă dl director Roman - deci 

ar trebui să îi prețuim măcar atât cât 
ne stă în puteri și, la urma urmei, pen
tru municipiul Deva suma care repre
zintă contravaloarea legitimațiilor gra
tuite este undeva în jurul a 27 de 
milioane de lei. Având în vedere că 
bugetul municipiului din acest an este 
mai mare de un miliard, suma res
pectivă nu ar trebui să constituie o 
problemă."

Din păcate, până la această dată 
consiliile locale din Deva, Brad, Baia de 
Criș și Crișcior nu au achitat obligațiile 
de plată pentru cele patru luni care au 
trecut deja. Conform unei înștiințări a 
societății Devatrans din data de 1 iunie 
a.c. va începe acțiunea de retragere și 
anulare a legitimațiilor de călătorie gra
tuite, în cazul în care banii nu vor fi 
totuși virați în cont. "Este păcat fiindcă 
pentru aceste persoane care sunt ma
joritar vârstnice posibilitatea de a călă
tori gratuit cu mijloacele de transport în 
comun reprezenta totuși un ajutor în
semnat. Pensiile sunt oricum foarte 
mici așa că orice ban contează. Cert 
este că înștiințarea pe care am trimis-o 
atât Prefecturii cât și Direcției de Fi
nanțe a rămas deocamdată fără nici un 
răspuns”.

Sperăm și noi, alături de cei care 
beneficiază de aceste drepturi, că nu 
suntem o țară a nepăsării, o țară care 
nu știe să-și respecte eroii și că în 
final nu se va ajunge la măsuri 
radicale.
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Luni 24 mai
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 TVR Craiova
14.10 Santa Barbara (s/r)
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 Familia Simpson (s.d.a, ep. 59)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 458)
19.00 Jumătatea ta
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
21.00 Preotul și cârciumărița (s, ep. 2)
21.50 Teatru TV prezintă: „Miracolul”
23.05 Jurnalul de noapte

Marți 25 mai
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
14.10 Santa Barbara (s/r) 
16.00 Emisiune în limba

maghiară
17.30 Familia Simpson (s, 

ep. 60)
18.10 Sunset Beach (s, 

ep. 459)
19.00 Jumătatea ta (cs) 
20.00 Jurnal. Meteo.

Sport. Ediție specială
21.00 Nu e nevoie să 

bați la ușă (thriller SUA 
1952)

Miercuri 26 mai
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 Universul cunoașterii (r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
16.55 Fotbal F.C.M. Național-Steaua
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
21.00 Lumea bărbaților (s, ep. 14)
21.30 Fotbal Finala Ligii Campionilor
23.50 Jurnalul de noapte

Joi 27 mai
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
17.00 Timpul Europei
17.30 Familia Simpson (s, ep. 61)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 460)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
21.00 Miracole (s, ep. 3)
21.55 La volan
22.10 Cu ochii’n 4
23.10 Jurnalul de noapte

Vineri 28 mai
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12r05 Căsuța din prerie (s/r)
15.30 Emisiune în limba germană
17.00 Ceaiul de la ora 5
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
22.00 Fii cu ochii pe fericire (dramă 

România/Germania)
23.30 Jurnalul de noapte. Sport

Sâmbătă 29 mai
11.00 Tânărul Indiana Jones și avioanele (f.a. 

SUA ’96)
13.05 Ecranul
13.35 Scena politică
14.10 Video-magazin
15.10 Expres muzical
16.00 Sarabanda
16.50 Fotbal: Rapid-Universitatea Craiova
19.00 Camera ascunsă
19.30 Jurnal. Meteo
20.00 Surprize, surprize

Duminică 30 mai
9.05 Kiki Riki Miki (mag. pt. copii)
11.00 Viața satului
14.30 Video-magazin
18.00 Sarabanda
19.00 Aproape perfect (s, ep. 11)
19.25 Film serial
19.52 Duminica sportivă
20.00 Jurnal. Meteo
20.30 7 zile în România
21.00 Un înger de fetiță (co. SUA 1998)
22.30 Comisarul Wycliffe (s, ep. 13)

Luni 24 mei
12.50 Muzicăajșoară românească
13.15 Rebelul (s, ep. 55)
15.10 Limbi străine. Engleză
16.00 Grecia (s, ep. 46)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 864)
19.10 Portrete în acvaforte
19.40 Sănătate, că-i mai bună decât toate! (mag.)
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 32)
22.00 Maeștrii berari: Margrit (dramă 

Franța 1996, p. II)

Marți 25 mai
8.00-11.15 Reluări programe
13.15 Rebelul (s, ep. 56)
14.00 Conviețuiri
15.00 Prin pampasul argentinian
15.10 Limbi străine. Franceză
16.00 Grecia (s, ep. 47)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 865)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
19.10 Dosarele istoriei
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 33)
21.00 Sensul tranziției
22.20 Teatru liric ■

Miercuri 26 mai
8.00 Sailor Moon
9.00 Avancronică la Liga Campionilor UEFA (r)
11.00 Mapamond (r)
11.30 Teleenciclopedia (r)
13.15 Rebelul (s, ep. 57)
14.00 Emisiune în limba maghiară
15.10 Limbi străine. 

Germană
16.00 Grecia (s, ep. 48)
16.45 Santa Barbara (s, ep.

866)
20.10 Căsuța din prerie (s,

ep. 34)
21.00 Pentru dv., 

doamnă!
22.00 Povestea lui Lizzie

Borden (dramă SUA 1975)
22 00 Povestea lui

Lizzie Borden

Joi 27 mai
9.40 Cultura în lume (r)
10.10 în lumea bărbaților (s/r)
11.10 ,,Ce-ai cu mine Doamne"?
12.40 Puii animalelor sălbatice
13.15 Rebelul (s, ep. 58)
14.00 Emisiune în limba germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă
16.00 Grecia (s, ep. 867)
18.00 Planeta Jupiter (do)
19.10 Față în față cu autorul
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 35) 
21.00 Ultimul tren. TIB ‘99 
22.00 Cinematograful de artă

Vineri 28 mai
9.00 Lumină din lumină (r)
11.10 Miracole (r)
13.00 Rebelul (s, ep. 59)
13.45 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj-Napoca
15.10 Limbi străine pentru copii. Italiană. Engleză
16.00 Grecia (s, ep. 50)
19.10 Arhive românești
20.00 Căsuța din prerie (s, 

ep. 36)
22.45 Prietenul nostru comun 

(s, ep. 2)

Sâmbătă 29 mai
9.00 O casă la Ierusalim 

(do, ultima parte)
10.30 Sinasos, satul 

mutat (do)
11.30 TVR Cluj-Napoca
13.30 Actualitatea culturală

23.50 Fotbal 
Rezumatul finalei 
Ligii Campionilor 

UEFA

14.00 Trei familii (s)
16.00 Grecia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
18.00 Documentar National Geographic
19.00 Gimnastică ritmică CE,de la Budapesta (d)
20.30 Teatrul TV prezintă:,.Cumetrele”

Duminică 30 mai
8.30 Casa lui Jean Pierre Raynaud (do. CFI 

'93)
9.00 Cronica Amazoniei (do, ep. 1)
9.30 Arca lui Noe
10.30 Ferestre spre lume: Podurile 

Parisului (do)
11.00 Handbal masculin: România-Lituania (d)
12.30 TVR lași
14.00 Trei familii (s, ep. 18)
15.00 Bunăstarea litoralului croat
16.00 Gimnastică ritmică CE de la

Budapesta (d)
18.10 Timpul trecut
21.30 Sportmania (mag. sportiv)

Luni 24 mai
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Sâmbete și zâmbete (r)
12.00 Civilizații dispărute (do)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s', ep. 43)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 46)
16.10 Liiz Maria (s. Peru, ep. 17)
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 81, 82)
19.00 Observator
20.30 Raven (s, ep. 8)
21.20 Underground (f. Iugoslavia 1995, p. III)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

Marți 23 mai
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri ,
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
12.00 Civilizații dispărute (do)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 44)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 47)
16.10 Luz Maria (s, ep. 18)
17.00. Știri
17.25 Camila (s, ep. 93, 84)
19.00 Observator
20.00 Kalifornia (dramă, SUA)
22.40 Observator
23.10 Tucă Show

Miercuri 26 mai
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
12.00 Civilizații dispărute (do)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 45)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep 48)
16.10 Luz Maria (s, ep. 19)
17.00 Știri
17.10 Fotbal: Divizia A Ursus (d)
19.00 Observator
20.00 Prezentul simplu
20.30 L A. Doctors (s, ep. 7)
21.20 Cronici paranormale (s, ep. 52)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

Joi 27 mai
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s) 
12.00 L A. Doctors (s/r) 
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep.

46)
15.00 Ape liniștite (s, ep.

49)
16.10 Luz Maria (s, ep.

20)
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 85,

83)
19.00 Observator 
20.00 Submarinul 2 (f.

SUA 1997)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

Vineri 28 mal
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
12.00 Cronici paranormale (s)
13.00 Știrile amiezii
17.25 Camila (s, ep. 87, 88) .
19.00 Observator
20.00 Reflex ucigaș (f. SUA 1989)
21.30 Baywatch Nights (s, ep. 30)
22.15 Observator
22.45 Viitorul începe azi (s, ep. 57)

Sâmbătă 29 mai
9.30 Poveștile prietenilor mei
11.00 Secolul XX
15.00 Burlacul (s, ep. 17)
15.15 Fashion Club
15.30 Camila (s, ep.89, 90 - 

ultimele ep.)
16.55 Fotbal: Divizia A Ursus

(d)
19.00 Observator
19.30 Sâmbete și zâmbete (div.)
20.00 Tentația crimei (thriller

SUA 1997)
21.45 Observator
22.00 Pretender (s, ep. 52)
23.00 Mayerling (dramă romantică coproducție 

1969)

Duminică 30 mai
9.00 Teo și Mircea Șou
12.15 lot înainte... soldați în fuste (co. Anglia 

1968)
14.00 Duminica în familie (mag.)
18.00 Leonela (s. Mexi , ep. 1&2)
19.00 Observator
20.05 Curtea marțială (dramă SUA 1988)
23.00 Fotbal Club Antena 1 .

Luni
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Atracție fatală (f/r)
13.00 Știrile PRO TV
15.00 Oglinda timpului (s)
15.30 Familia Bundy (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărită (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Păzitorul orașului (f.a 

SUA 1991)
22.30 Dharma și Greg (s, ep.

11) 20 30 Paziloml

Marți 25 mai
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
12.30 Dharma și Greg (s/r)
13.00 Știrile PRO TV
15.00 Oglinda timpului (s)
15.30 Familia Bundy (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărită (s)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Renegatul (s, ep. 5)
21.30 NYPD Blue (s, ep.’63)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Susan (s, ep. 14)
23.00 Știrile PRO TV/Profit

Miercuri 26 mai
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Aventura (s, ep. 14)
11.30 NYPD Blue (s/r)
12.30 Susan (s/r) 
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Hercule (s)
15.00 Oglinda timpului (s)
15.30 Familia Bundy (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărită (s)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20:30 Alex Haley’s Queen I (dramă SUA ’92)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Nebun după tine (s, ep. 36)

Joi 27 mai
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
12.30 Nebun după tine (s/r) ’
14.30 Planeta fantastică (s) 
15.00 Oglinda timpului (s)
15.30 Familia Bundy (s) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărița (s)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 127)
21.30 Mercenarii (s, ep. 17)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 33)
23.00 Știrile PRO TV

Vineri 28 mai

21.30 Mercenarii

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Melrose Place (r)
11.45 Mercenarii (r)
12.30 Adevărul gol-golut (s)
13.00 Știrile PRO TV
15.00 Oglinda timpului (s)
15.30 Familia Bundy (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărită (s)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Corbul, înger negru (s, ep. 9)
21.30 Commando (f.a. SUA 1985)
23.20 Urmărire generală

Sâmbătă 29 mai
10.15 Acapulco Heat (s)
11 00 ProMotor
11.30 Dosarele secrete ale secolului XX
12.30 Reforma la români
13.00 Știrile PRO TV
13.30 Bebe (s, ep. 21)
15.00 Babylon (s, ep. 2)
15.45 Buffy, spaima vampirilor (s, ep. 31)
16.30 Lumea filmului
17.00 Profashion (mag.)
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Rețeaua (s, ep. 13)
21.00 Expertul (s, ep. 13)
21.55 Știrile PRO TV/Știri sportive
22.00 Devoratorul Raoul (co. neagră SUA 1982)

Duminică 30 mai
9.00 Super Abracadabra
11.00 Oamenii secolului (do, ep. 13)
12.00 Profeții despre trecut
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Ministerul comediei
15.00 Auto Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei (d)
18.00 Dreptul la iubire (s, ep. 149)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Ally McBeal (s, ep. 39)
21.00 De câte ori ne luăm la revedere (dramă SUA 

1986)
23.15 Procesul etapei
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Luni 24 mai
9.00 Capsula de oxigen 
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Atingerea îngerilor (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) . 
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri 
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 29)
20.20 Brooklyn South (s)
21.15 Dosarele Y
22.20 Știri

Marți 25 mai
7.00 Ultima ediție (talkshow/r)
9.00 Capsula de oxigen 
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
15:00 Atingerea îngerilor (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri
18.50 Real TV
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 30)
20.20 Pierderea inocenței (dramă SUA 1996)
22.10 Știri

Miercuri 26 mai
7.00 Ultima ediție (talkshow/r) 
9.00 Capsula de oxigen 
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
15.00 Atingerea îngerilor (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s)
18.00 Știri
18.50 Real TV
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 31)
20.20 Comisarul Rex (s, ep. 26)
21.15 Gardă de corp (s)
22.20 Știri

Joi 27 mai
7.00 Ultima ediție (talkshow/r) 
9.00 Capsula de oxigen
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Atingerea îngerilor (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s)
18.00 Știri
18.50 Real TV
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 32)
20.20 Golanii (f.a. SUA 1983)
21.50 Apel de urgentă
22.20 Știri

Vineri 28 mai
7.00 Ultima ediție (talkshow/r) 
9.00 Capsula de oxigen 
13.00 Nimeni nu e perfect (s) 
15.00 Atingerea îngerilor (s) 
16.00 Celebri și bogați (s) 
17.00 Maria Mercedes (s) 
18.00 Știri
18.50 Real TV
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 33)
20.20 Alegeți filmul!
22.20 Știri

9.00 Capsula de 
oxigen

Sâmbătă 29 mai
7.00 Emisiune pentru copii
10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcolm și Eddie (s)
11.00 Lumea lui Dave (s)
12.00 Legături de familie (s)
14.00 Apel de urgență
14.30 Călătorii în lumi paralele (s, ep.17)
15.30 Dosarele Y (r)
18.00 Știri
18.30 Camera ascunsă
19.00 Viper (s, ep. 34)
20.00 Crocodile Dundee II (f.a. SUA/Austra' 

lia 1988)
22.00 Real TV

Duminică 30 mai
7.00 Emisiune pentru copii
10.00 Tia și Tamera (s)
10.30 Malcolm și Eddie (s)
11.30 Lumea lui Dave (s)
12.00 Legături de familie (s)
12.30 Povești de iubire (s)
14.30 Conflict de interese I (dramă SUA 1991) 
16.00 Conflict de interese II (dramă SUA 1991) 
18.00 Știri
19.00 Viper (s, ep. 35)
20.00 Mandat pentru crimă (f.a. SUA 1990) 
22.00 Frasier (s, ep. 45)

Luni 24 mai
7Î00-12.15 Seriale și filme (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Milady (s/r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Viața noastră (s)
17.50 Dragoste și putere (s)
18.45 înger sălbatic (s)
19.30 Căsuța poveștilor
20.15 Celeste se întoarce (s) 
21.00 Minciuna (s, ep. 53)
21.50 Milady (s)
22.45 Anastasia (dramă 

SUA 1956)

Marți 25 mai
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Milady (s/r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Viața noastră (s)
17.50 Dragoste și putere (s)
18.45 înger sălbatic (s)
19.30 Căsuța poveștilor
20.15 Celeste se întoarce (s)
21.00 Minciuna (s, ep. 54)
21.50 Milady (s)
22.45 Umbra (dramă Elveția/Franța/ 

Germania ’92)

Miercuri 26 mai
7.00-12.15 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s) 
15.00 Milady (s/r) 
16.00 Guadalupe (s) 
17.00 Viața noastră (s)
17.50 Dragoste și putere (s)
18.45 înger sălbatic (s)
19.30 Căsuța poveștilor
20.15 Celeste se întoarce (s) 
21.00 Minciuna (s)
21.50 Milady (s)
22.45 Dacă (dramă Anglia 

1978)

Joi 27 mai
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Milady (r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Viața noastră (s)
17.50 Dragoste și putere (s)
18.45 înger sălbatic (s)
19.30 Căsuța poveștilor
20.15 Celeste se întoarce (s)
21.00 Minciuna (s, ep. 56)
21.50 Milady (s)
22.45 Perry Mason: Crimă în familie (f.p. 

SUA 1989)

Vineri 28 mai
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Milady (s/r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Viața noastră (s)
17.50 Dragoste și putere (s)
18.50 înger sălbatic (s)
19.30 țăsuța poveștilor
20.15 Celeste se întoarce (s)
21.00 Minciuna (s, ep. 57)
21.50 Milady (s)
22.45 Umbre și ceață (tragi-co. SUA 1992)

Sâmbătă 29 mai
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
14.30 Maria (s)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Viața noastră (s)
17.50 Dragoste și putere (s)
18.45 înger sălbatic (s)
19.30 Căsuța poveștilor
20.15 Celeste se întoarce (s)
21.00 Minciuna (s, ep.58)
22.00 Milady (s)
23.00 Fotbal Campionatul Spaniei

Duminică 30 mai
7.00-12.45 Filme și seriale (reluări)
14.15 Acasă la Monica Anghel
14.45 Motown
15.15 Arca lui Noe (s)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Celeste se întoarce (s)
18.00 Dragoste și putere (s)
18.45 Căsuța poveștilor
19.30 Jackie Collins: Hollywood
20.00 Milady (s)
23.00 Galeriile „Scruples” (f. SUA 1980)

Luni 24 mai
7.10 Bună dimineața, România
11.00 Forța destinului (r)
12.00 Rendez-vous duminical (r)
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s, ep. 123)
18.00 Știri
19.05 Starsky și Hutch (s, ep. 61)
20.35 Pacific Drive (s, ep. 117) 
22.00 Dincolo de stadion
23.35 Pacific Drive (s, ep. 118)

Marți 25 mai
7.10 Bună dimineața, România 
10.00 Știri
11.00 Studioul Tudor Vornicu (r)
14.15 Medici la datorie (s, ep. 4) 
15.00 Știri
15.05 Post Meridian
16.35 O singură viată (s) 
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Starsky și Hutch (s)
20.30 Pacific Drive (s, ep.

119)
22.00 Cutia Pandorei
23.30 Pacific Drive (s, ep.

120)

Miercuri 26 mai
7.10 Bună dimineața, România
10.00 Știri
11.00 24 din 24 (r)
11.45 Documentar (r)
12.00 Cutia Pandorei (r)
12.45 Dincolo de stadion (r)
14.15 Medici la datorie (s, ep. 5)
15.00 Știri
16.35 O singură viață (s)
18.10 Dinastia (s)
19.00 Starsky și Hutch (s, ep. 63)
20.30 Pacific Drive (s, ep. 121)
23.00 Derrick (s, ep. 47)

Joi 27 mai
7.10 Bună dimineața, România
10.00 Știri
11.00 Primul pas (r)
13.00 Drumuri spre amintiri (r)
13.40 Cutia muzicală
14.15 Medici la datorie (s, ep. 6)
15.00 Știri
15.05 Post Meridian
16.35 O singură viață (s))
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s)
20.30 Pacific Drive (s, ep.122)
22.00 Linia întâi

Vineri 28 mai
7.10 Bună dimineața, România
11.00 Derrick (s/r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 Cântecul și casa lui (r)
13.30 Pacific Drive (s/r)
15.00 Știri
15.05 Post Meridian
16.35 O singură viață (s)
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s)
20.35 Pacific Drive (s)
21.45 Țara noastră

Sâmbătă 29 mai
9.00 Tara spiridușilor
10.00 Asalt MB
10.45 Documentar (r)-
11.00 Derrick (r)
12.00 Misiune imposibilă (s/r)
13.00 Studioul Tudor Vornicu
17.00 Omul și natura (do)
18.00 Dinastia (s, ep. 166)
19.00 Aventuri la Snowy River (s, ep. 33)
21.25 Demetrius și gladiatorii (f.a. SUA 

1954)
23.00 Magazinul de sâmbătă seara

Duminică 30 mai
9.05 Demetrius și gladiatorii (f/r)
10.45 Planetele (r)
11.30 Aventuri în aer liber (r) 
12.00 Misiune imposibilă (r) 
13.00 Cagney și Lacey:

Momentul adevărului (f.p. 
SUA ’95)
15.00 Drumuri printre amintiri 
18.00 Dinastia (s) 
19.00 Aventuri la Snowy

River (s)
20.35 Pacific Drive (s)
21.50 Filiera franceză (f.p. SUA 1971)

Luni 24 mai
10.00 American Perfekt (dramă SUA ’97)
11.45 Cherokee Kid (co. SUA 1996) 
13.15Vârcolacul (horror SUA 1996)
14.30 Diavolul în rochie albastră (f.a. SUA

1995)
16.15 Dreptul la viață (dramă SUA 1995)
18.00 Pericol iminent (thriller SUA 1994)
20.30 Goana după sex (co. SUA 1997) 
22.00 Pe urmele criminalului (thriller SUA

1995)

Marți 25 mai
10.00 Fiul președintelui (co. SUA ’96)
11.45 Santa Fe (dramă SUA 1996)
13.30 Colț Alb (f.a. SUA 1991)
15.15 Sabrina (co. 

romantică SUA 1995)
17.30 Totul despre sex

(s. er)
18.00 Forrest Gump

(dramă SUA 1994)
20.30 Steel (f. fant.

SUA 1997)
22.15 Răsărit de soare

(thriller SUA 1993)

Miercuri 26 mai
10.00 Jucătorii de baseball (co. SUA 1993)
11.45 Teren primejdios (dramă SUA ’96)
13.30 Doc Hollywood (f. romantică SUA 

’91)
15.15 Tinerii pistolari (w. SUA 1988)’
17.00 Echipa specială (f.a. SUA 1998)
18.45 Crash (dramă SUA 1996)
20.30 Scandalul Larry Flint (f. biogr. SUA

1996)
22.45 Stargate (s)
23.30 Cimitirul viu (horror SUA 1988)

Joi 27 mai
10.00 Prințesa mireasă (co. SUA ’87)
11.45 Chemarea sălbăticiei (dramă SUA 

’95)
13.30 între dragoste____________________

și ură (f.a. SUA ’96) I ~ A *0
15.15 Și mai

morocănoși (co. SUA
’95)
17.00 Alergătoarea

(dramă SUA ’96) ■ VZ va
18.30 Un puști la

curtea Regelui Arthur 20.30 La prima
(f.a. SUA 1995) vodara
20.00 Foamea (s)
20.30 ...La prima vedere (co. romantică 

SUA 1995)
22.00 Echipa de hochei (co. SUA 1994)
23.45 Cei trei mușchetari (f.a. SUA ’93)

Vineri 28 mai
10.00 Pasiune incendiară (co. romantică 

SUA 1991)
11.45 Țintă vie (f. a. SUA 1994)
13.15 Sugartime (dramă SUA 1995) 
15.00 Franklin (d.a)
15.30 Cei trei Ninja (f.a. SUA 1995)
17.00 Jumanji (f.a SUA 1994)
18.45 Războinicul de pe str. Waverly (SF 

SUA 1997)
20.30 Dacă zidurile ar vorbi... (dramă SUA

1996)
22.15 Shame (f.a. SUA 1994)

Sâmbătă 29 mai
10.00 Franklin (d.a)
10.30 Războiul fiarelor (s)
11.00 Dragă, am micșorat copiiil (s)
11.45 Steel (f.a. SUA 1997)
13.30 Sabrina (co. romantică SUA 1995)
14.45 American Perfekt (dramă SUA ’97)
17.30 Prima lovitură a lui Jackie Chan (f.a. 

SUA 1996)
20.30 Al cincilea element (f. SF Franța/SUA

1997)
22.45 Totul despre sex (s, er.)

Duminică 30 mai
10.00 Cine știe câștigă (dramă SUA 1994)
12.15 Franklin (d.a)
12.45 Din junglă în junglă (co. SUA 1997)
14.39 Concert Yanni Tribute
16.00 Pericol iminent (thriller SUA 1994)
18.15 Foamea (s)
18.45 Diavolul în rochie albastră (f.a. SUA 

1995)
20.30 Tatăl miresei 2 (co. SUA ’95)
22.15 Ultimul Don (dramă SUA 1997)
0.30 Un chef de pomină (tragi-comedie 

SUA ’97)
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La muiți ani tuturor celor care de Sfinții 
Constantin și Elena iși sărbătoresc onomastica!

Buna cuviință
I

oriunde și 
oricând

Oricât de mult ne-am 
iubi copiii și oricât ne-am 
considera adepții unei 
gândiri “moderne” care ar 
da libertate totală acesto
ra, anumite “limite” trebuie 
avute în vedere. Cu mult 

I tact, copilul trebuie să afle 
cum să se comporte la 
masă, cum să se spele și 
să-și păstreze lucrurile 
curate, cum trebuie să-i 
salute pe cei din jur și cum 
să se comporte față de cei 
mai în vârstă (care trebuie 
respectați). El trebuie să 
știe că nu-i frumos să 
întrerupă pe cineva când 
vorbește, că nu trebuie să 

se certe cu alți copii, nici în 
prezența nici în absența 
adulților; că nu trebuie să 
devină centrul atenției 
reuniunilor de familie; că a 
spune “te rog” sau “mulțu
mesc” nu este un moft 
inutil, ci un semn de con
duită civilizată; că pu tre
buie să se scobească în 
nas sau să-și roadă un
ghiile; că trebuie să pună 
lucrurile la loc. Părinții, la 
rândul lor, nu trebuie să 
facă “demonstrații” de față 
cu alții de felul cum sunt 
ascultați de către copii.

Puterea exemplului 
contează mai mult decât 
am afișa acele cerințe pe 
toate obiectele din camera 
copilului. Armonia din 
casă, lipsa certurilor (mă
car în prezența copiilor), 
exprimarea dragostei (fără 
afectări inutile și mai
muțăreli) reprezintă repe
rele de care trebuie să 
țină seama adultul dacă 
vrea ca educația copilului 
să dea roade. Dar să nu 
uităm că și copilul are 
demnitatea lui.
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Ce mai culegem m...mai?
Pe lângă ierburile de leac, în scop tera

peutic se folosesc și părți ale unor copaci, ce 
se recoltează în luna mai.

Muguri de pin. Intern sunt indicați ca 
antiimflamatorîn afecțiunile căilor respiratorii 
(bronșite, tuse); ca diuretic și antiseptic (în 
cistite și uretrite); extern - în băi cu acțiune 
antiseptică și cicatrizantă. în scop intern se 
prepară o infuzie din 2 lingurițe de muguri și 
400 ml apă clocotită, care după 15 minute se 
strecoară și se îndulcește (de preferință cu 
miere); zilnic se beau 2-3 cești, călduță. 
Aceeași infuzie se poate folosi și extern.

Frunze de mesteacăn. Proprietăți: diu- gativă, colagogă (stimulează evacuarea bilei), 
retic, depurativ, antiinflamator articular, 
favorizează eliminarea apei din țesuturi și 
acidului uric, diminuează colesterolul, anti
biotic ș.a. De aceea e recomandat în edeme 
de natură cardiacă și renală, reumatism, 
hipertensiune arterială, nefrite cronice, gută, 
eliminarea toxinelor din corp, boli de piele și

a

Q ement
■ I ’ V I • f Ș r

11 Pentru a vă transforma balustrada balconului într-o 
J J originală grădină suspendată sau o jardinieră de mici dimen-
■ | siuni, trebuie știut că răsadurile de fior*sunt foarte importante.
■ ■ Amenajările florale se execută cu plante anuale, bienale sau 

perene. Acestea se obțin fie prin semănarea direct în grădină, 
fie prin realizarea mai întâi a răsadurilor în ghivece sau lădițe.

Producerea răsadurilor este obligatorie la speciile cu 
pretenții foarte mari față de cultură, cum ar fi begonia. 
Semănarea direct în teren se impune la speciile ale căror 
plante nu suportă să fie mutate, ca de exemplu floarea miresei, 
macul, nemțișorul.

Reușita depinde în mare măsură de calitatea semințelor și 
păcate, adeseori predispoziția sa spre comunicare se transformă 11 aP01 cie aceea a răsadurilor.
în simplă pălăvrăgeală, ori devine bârfitoare și acest lucru îi atrage * , Speciile anuale și perene, compatibile cu solul și clima 
neîncredere și antipatii. Nu prea știe ce-i discreția și uneori ajunge ■ ■ temperat-continentală din țara noastră, sunt.gura leului, 
agasantă prin întrebări multe și inoportune, îndeosebi când se ■ ■ petunia, margaretele, regina nQpții,.verbina, șalvia, nemțișorul, 
îndrăgostește. 11 oanselutele, bănuțeii. cârciumăresele si crăițele.

Este în multe cazuri zveltă, având gesturi și mișcări feline, cu 
trăsături regulate și cu nasul drept. Simpatică, veselă, intuitivă, 
strălucește în societate stârnind o admirație aproape unanimă prin ■ ■ 
vioiciunea spiritului său și prin conversația inteligentă și sclipitoare ■ » 
pe care o poartă, bazându-se pe numeroasele sale lecturi, face 11 
față oricărui subiect abordat în cursul unei discuții. Ceea ce o J J 

împinge mereu către acest autodidacticism este marea sala 
curiozitate, trăsătură prezentă la orice nativ din gemeni. ■ ■

Nu e genul de gospodină atașată căminului, dar își aranjează ■ • 
foarte bine casa și face față cu succes obligațiilor sale familiale. Din 1 1

în urmă cu 45 de ani, la 
vârsta când visele nbastre au 
început să prindă aripi, am 
hotărât să înscriem pe tabloul 
de absolvire al promoției 1954 
a Liceului teoretic de fete din 
Deva următorul motto: ,,O 
luptă-i viața, deci te luptă/ Cu 
dragoste de ea cu dor/ Ori- 
care-ar fi sfârșitul luptei/ Să 
lupți să ieși biruitor”.

Nu ne-am dat seama 
atunci că acest îndemn la lup
tă ne va călăuzi pas cu pas, că 
viața înseamnă devotament

Erau în rândul din fața mea. 
Mămici și copile. Profesoare și 
eleve. Urmăreau cu emoție nobi
la și libera interpretare a Moni- 
căi. Nu-și luau privirile de pe 
clapele pianului peste care de
getele elevei alergau impresio
nant, subliniind policromia muzi
cală. La finalul fiecărei piese 
izbucneau în aplauze.

La încheierea recitalului am 
putut dialoga. Mai întâi cu mama 
Adelei, micuța care, în urmă cu 
4 ani, preșcolară fiind, cucerise 
Marele premiu la Festivalul-con- 
curs de muzică ușoară „ Voci de 
copii". Dna Cristina Tudorașcu, 
mama Adelei, este învățătoare 
la Petroșani, de unde a venit în 
această zi de mai, împreună cu 
alți dascăli și 10 copii care înva
ță la Secția de muzică a Școlii 
“I.G. Duca" din acel oraș. Vizi
ta la Deva era un răspuns la 
invitația făcută cu o săptămână 
în urmă de dna prof. Ana Fodor, 
directoarea Liceului de arte “Si
gismund Toduță” din Deva. A- 
tunci, la Petroșani, în urma unui 
minispectacol și a unui film reali
zat în școala de arte deveană 
(care au demonstrat cât de fertilă 
este munca dascălilor și a ele
vilor care își dezvoltă aici talen
tul), dna muzicolog Ana Fodor a 
adresat o invitație colegilor de la 
Petroșani, care a reluat o veche 
și frumoasă tradiție: aceea de a 
se întâlni, periodic, la Deva și 
Petroșani, punând în valoare

de ficat. Intern se folosește infuzia din 2-3 
linguri de plantă și 200 ml apă clocotită; se 
acoperă și când s-a răcit puțin (la 40°C) se 
adaugă un vârf de cuțit de bicarbonat de 
sodiu și se lasă 6 ore, după care se strecoară 
și se bea în 2 reprize la interval de 4 ore. 
Extern se fac băi cu frunze sau se pun 
frunzele proaspete (neuscate) într-un săculeț 
de pânză (să nu fie sintetică și, dacă se 
poate, de culoare roșie), aplicându-se astfel 
pe locul dureros cât timp se poate suporta.

Coajă de crușin. Se recoltează de pe 
ramuri și tulpini tinere. Este laxativă și pur-

coleretică (stimulează secreția biliară a fica
tului), crește perisfaltismul intestinului gros. Se 
folosește ca pulbere (în cașete) de 1-3g pe zi, 
sau ca decoct (o lingură de coajă mărunțită cu 
250 ml apă clocotită se lasă 15-30 de minute 
apoi se fierbe încet o jumătate de oră) băut 
seara, la culcare, în caz de constipație.
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(Gâintiiliuri ta «mmers-are
față de adevăr și de bine, că 
este un vis frumos, care du
rează o clipă.

Lupta a fost crâncenă și a 
cuprins mai multe etape, unele 
pe care le-am câștigat, altele pe 
care le-am pierdut. Fiecare 
victorie a fost doar un punct de 
plecare de la care am dorit mai 
mult și mai mult, și după fie
care înfrângere, ne-am hrănit 
cu speranțe care ne-au dat 

talente, stimulându-le într-un 
autentic schimb de experiență.

- A fost o merituoasă ini
țiativă a dlui prof. Tiberiu 
Bardan, care a dăinuit mu/ți ani 
spre binele ambelor școli, stimu- 
lându-ne munca, și nouă și ele
vilor - recunoaște dna prof. 
Teodora Jurca.

SE REIA O
FRUMOASĂ
tradiție

<_______________' V

Vremea, vremurile au între
rupt această nobilă și benefică 
întâlnire a artelor. Și iată că într- 
o după amiază de mai, la Liceul 
de arte ,,Sigismund Toduță" din 
Deva au poposit 10 copilași - 8 
pianiști și 2 violoniști- însoțiți de 
dascăli și părinți. ,, Sperăm ca 
elevii ce se vor prezenta astăzi 
în fața dv să urmeze acest drum 
dificil al muzicii și să ni se alătu
re, în timp, pentru a duce mai 
departe tradiția școlii de arte 
petroșănene"- mărturisea, în 
deschiderea spectacolului, dna 
prof. Adina Stan.

Și micii-mari instrumentiști 
S. Ciolon, M. Botezatu, R. Tar- 
niță, A. Tudorașcu, A. Dumbra-
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curajul de a ieși din primejdiile 
pe care nu le-am putut evita.

La momentul adevărului, 
îmi pun întrebarea: de ce parte 
înclină balanța, de partea vic
toriei sau de partea înfrângerii?

Este destul de greu să sta
bilești adevărul și să-l faci înțe
les este și mai greu.

Nu știu dacă am ieșit birui
tori. Cel mai important lucru 
este însă că am învățat din 

vă, A. Balog, A. Nicoriciu și cei 
trei frați Șerfezeu (Anda, Paul, 
Georgia), asupra cărora s-au 
aplecat cu profesionalism și 
neasemuită răbdare profesorii 
lor A. Stan, G. Petrescu, T. 
Jurca, C. Adam, A. Șerfezeu, 
au făcut ca melodismul unor 
mari compozitori (Bach, Beetho
ven, Hăndel, Mozart, Schu
mann, Vivaldi, Ceaikovski, 
Enescu, Grieg) să curgă firesc, 
nuanțat.

După acel miniconcert din . 
liceu, oaspeții petroșăneni au 
fost invitați la un recital de 
excepție susținut în sala festivă 
a Prefecturii din Deva de o co
legă - copil minune - Monica 
Daniele Dăian, deținătoare a 
zeci de premii naționale și 
internaționale.

Erau în rândul din fața mea. 
Mămici și copile. Și ochii le 
străluceau de admirație.

- Noi suntem mai vitregiți 
de soartă. Nici instrumente 
bune nu avem, nici de recitaluri 
nu beneficiem.. Dar faptul că 
azi, aici, s-a reluat frumoasa 
tradiție dintre liceul de arte și 
școala noastră, ne dă speranțe. 
Și, deși ne trebuie foarte mult s- 
o ajungem pe Monica - recu
noaște o doamnă profesoară - 
cu copiii noștri nu facem de 
rușine școala de muzică din 
Petroșani.

Lucia LICIU

gupe La
rota#

Le volan unele femei fac o 
serie de gafe. Care ar fi acestea?

- Distanța regulamentară. 
Ufiele doamne nu știu sau nu vor 
să păstreze distanța regulamen
tară și necazurile nu întârzie să 
apară.

- Frâna. în cursă spre o 
anume destinație, uită piciorul pe 
pedala de accelerație.

- Oglinda retrovizoare. Cea 
mai importantă piesă din mașină 
și cel mai des folosită... când își 
dau cu ruj pe buze.

- Dacă până la 40 de ani au 
reflexe bune, după această vârstă 
stau cu frica în sân când se face 
„verde" și trebuie să demareze.

- Cu direcția nu stau grozav. 
Valsează de pe o bandă pe alta, 
intrând uneori și pe contrasens.

toate etapele acestei lupte 
că viața este ultima 
obișnuință pe care trebuie să 
o pierdem, pentru că este 
prima pe care o câștigăm. 
Am învățat că mai curând 
sau mai târziu vom rămâne 
singuri, că a înțelege și a trăi 
singurătatea este o artă, că 
secretul unei îmbătrâniri 
frumoase nu este altceva 
decât încheierea unui pact 
onorabil cu singurătatea.

Baicu Maria Georgeta 
Deva

micuTn
ElIJ

Din mijlocul copiilor s-a 
desprins o fetiță cu năsucul 
în vânt și mi-a spus: “Mâine 
vine mama...merg acasă...”

Prima oară m-am gândit 
că, într-adevăr, va merge aca
să. în celelalte zile la fel, căci 
spusele fetiței s-au repetat și 
m-am mirat apoi că încă nu 
plecase.

... Era drăgălașă, cu părul 
scurt, ca al unui băiețel. Am 
luat-o de mână și i-am simțit 
mulțumirea că i-am împăr
tășit speranța ei pentru 
MÂINE...

Lunile au trecut, a venit 
vara și-am vizitat iar tabăra 
de copii de la Brădățel. Am 
reîntâlnit-o și pe Elis și, ceea 
ce m-a surprins, a fost că 
fetița n-a mai spus că MÂINE 
va pleca acasă. Ne-am jucat 
cu copiii și micuța s-a îm
prietenit cu o colegă din aso
ciație. Privirea ei avea însă 
ceva trist. îi lipsea de fapt 
Speranța. Nu întâmplător Elis 
spera că MÂINE va merge 
acasă. Am aflat mai târziu 
că mama ei cu greu a ales 
această cale, adică să o dea 
la casa de copii pentru o 
perioadă, cauza fiind de ordin 
material. Nu avea susținere 
financiară pentru a o 
întreține.

... Mamă și fiică au ajuns 
într-o zi în fața unei clădiri 
mari, s-au oprit și micuța a 
întrebat: “Mămico, de ce am 
venit aici?” Cu lacrimi de du
rere în ochi, femeia s-a aple
cat, i-a netezit părul și i l-a 
sărutat oftând, apoi i-a spus: 
“Să fii cuminte și să asculți 
că mama vine mâine după 
tine să mergem acasă.”

Cu greu se hotărâse să 
pornească spre casă după 
ce-și încredințase fetița celor 
care se ocupau de copii.

Elis era bucuroasă, se 
juca cu copiii și nu înțe
legea de ce spuneau ei că 
nu va mai merge acasă. Ea 
venise doar până mâine... 
Mai târziu speranța ei s-a 
pierdut, neștiind dacă va 
mai merge sau nu.

... Acum, când aparaces-. 
te rânduri, Elis este acasă 
lângă mama ei. Dar s-ar 
putea să revină, căci situația 
materială este aceeași, nu s- 
a îmbunătățit deloc.

îmi doresc să-i întâlnesc 
mama și s-o rog doar atât: 
să nu mai facă promisiuni 
atunci când ea singură nu 
mai poate controla ce va face 
mâine.

Astăzi pentru copilă vor
bele mamei au fost o promi
siune, dar mâine ele îi vor 
domina universul ca o între
bare. Ea va cere un răspuns 
ce pretinde atenție, rugând 
să fie ascultată. De cine?

... Există promisiuni și... 
promisiuni; vorbe care ca
pătă o greutate specifică în 
subconștientul fiecăruia și 
mai ales la copii. Promisiunea 
care la un moment dat te 
poate caracteriza se trans
formă, treptat, în realitate. O 
realitate de sentimente și 
atitudini care judecă și așază 
faptele la locul lor adevărat.

%
Carmen MiCU



COMEMORĂRI

ANIVERSARI

• Cu toată dragostea "La multi 
ani!” pentru Marcel Herbai din 
Brâznic, la aniversarea zilei de 
naștere îi urează soția, fiica, fa
milia și prietenii.

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând livadă cireși pe drumul 
Coziei. Tel. 220844,218377. (2400)

• Vând teren în str. Nicolae
Grigorescu. Relații la tel. 094/ 
579061. (OP) ____________

• Vând apartament 2 camere, 
ultracentral Orăștie, etaj 1. Tel. 
214240. (2398)

•Vândcasă, grădină. Simeria, 
\Asile Alecsandri, 24 B, tel. 260238, 
262875, după ora 20. (2202)

• Vând casă în Brad, 4 camere, 
grădină, garaj, negociabil. Tel. 
655186.(2207)

• Vând apartament 2 camere, 
în Geoagiu Băi (central). Informații 
tel. 720034,648206,092/425105 
(2356)

• Vând casă, grădini, anexe, 
comuna Balșa, sat Techereu, 28. 
Tel. 648773. (3)

• Vând Volkswagen Passat 
Turbo Diesel, 1600 cmc, model 
1990, stare perfectă, 124000 km, 
servo, radiocasetofon Grundig, 
10800 DM. Tel. 058/833255 sau

• Vând urgent două cruci 
marmură, albe, 1,200.000/bucată, 
mozaic 500.000. Deva, A.VIaicu, 
112.(2517)

• Vând vacă tânără cu vițel, 
Sântandrei', nr. 126. Tel. 226040, 
după ora 17.(2113)

• Vând betonieră, 0,70 mc, mo
tor 380-220, preț 4.000.000, 
negociabil. Tel. 230587, 16-22. 
(2110)

ÎNCHIRIERI

• Caut spre închiriere casă,sau 
apartament4 camere, parter, Deva. 
Tel . 094616624. (2206)

OFERTE DE
SERVICII

• Angajăm colaboratori, 
ingineri mecanici sau energetici, 
posesori de autoturism, cu 
cunoștințe în domeniul utilizării 
calculatoarelor și cunoașterea 
limbii maghiare la nivel de 
comunicare pentru un domeniu de 
activitate dinamic și diversificat 
care vă oferă posibilitatea de a 
învăța și de a vă dezvolta. Trimiteți 
C.V. scris de mână până la 28 mai 
1999 pe adresa O.P. nr.1, CP nr. 
219, Deva. (3427)

• Urgent contracte de muncă în 
străinătate, sudori, ingineri TCM, 
petrochimiști. Tel. 625156 (2107)

• Economist, 24 ani, licențiat în

• Rodica Pușcașu, soră, 
Elena Marcu, nepoată anunță 
cu aceeași nemărginită 
durere că au trecut 5 ani de 
când dragul lor frate și unchi 

COSTICĂ CONSTANTIN
PUȘCASU

a plecat pe drumul fără în
toarcere. Parastasul de po
menire va avea loc azi, 20.05. 
1999, la Biserica Sf.Nicolae din 
Hunedoara. Amintirea lui va 
rămâne mereu vie în su
fletele noastre. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace!

• Se împlinesc 5 ani de când 
ne-a părăsit, pentru totdeauna, 
scumpa noastră mamă și bunică

MARIAN MĂRIOARA
Parastasul de pomenire va 

avea loc în data de 23 mai 1999, 
la Biserica ortodoxă din satul 
Coaja. Dumnezeu s-o odih
nească în pace! (2965)

DECES .

058/804196.
• Vând tractor 20 CP, cu 

cositoare și plug. Leșnic, nr.42. 
(2385)

• Vând Toyota Corolla, benzină,
motor 130Q, 12 V, consum 61/100 
km, stare perfectă. Tel. 216727. 
(2208)________________________

• Vând urgent dubă frigorifică 
MAN, 31, răcire mi nus 25 grade 
Celsius, înmatriculată, an fabri
cație 1991. Vând autodubă 
IVECO, 3,51, înmatriculată. Tel. 
Arad, 057/259715,280753 (OP)

• Vând mașini înghețată ieftin. 
Tel. 059 341639, 094171577. 
(2625)

• Vând mașină italiană de făcut 
paste făinoase 20-25 kg/h, în 
extrudere cu preuscător încor
porat, 5 matrițe, preț 10.000 DM. 
Tel. 226483. (2209)

• Vând mobilă sufragerie Living, 
stare excepțională. Tel. 219422. 
(2207)

• Vând motor, cutie viteze Fiat 
Uno 75 IE, negociabil. Tel. 625595, 
17-19. (2205)

• S.C.vinde utilaje frigorifice, 
industnale, noi și semiuzate, Italia, 
garanție, plată eșalonat, Sebeș, tel. 
094/558716(2650)

• Vând și montez parbrize, Deva, 
Dragoș Vodă, nr. 12A. Tel. 233246

• Vând mochetă import 
Franța, la cele mai mici prețuri. 
Tel. 054/241296. (3767)

finanțe bănci și burse de valori, 
sesiunea august 1998, căsătorit, 
stagiul militar satisfăcut, posesor 
permis auto categoria B, solicit 
angajare corespunzătoare. Tel 
225620. (2355)

• 700.000 - 1.000.000 lei/ 
săptămână. Sunați azi, start mâine. 
Importator direct canadian pre
gătește gratuit 30 de persoane în 
vânzări directe, inventar, manage
ment. Experiența nu este nece
sară. Tel. 094/280444, 621446 
(3696)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de veteran 
de război, nr. 179243, eliberată de
AVR Hunedoara, pe numele 
Ghizerian Ardașes. O declar nulă.

• Pierdut acte societate și 
ștampila S C. Nufărul Corn Serv 
SRL Crișdor, tel. 655266. Le declar 
nule. (65526)

PUBLICITATE

C.IBEK"

• Cu adâncă durere în suflet 
soția Lezica-Olivia, copiii Ra
mona, lonuț și Adrian regretă 
dispariția fulgerătoare a celui 
care a fost un bun soț și tată

IOAN LUCACI
Dumnezeu să-l odihnească! (2210)

• Sora Lenuța cu familia aduc 
un ultim pios omagiu regretatului

IOAN LUCACIU
Bunul Dumnezeu să-i dea 

odihnă veșnică! (2210)

• Colectivul Direcției de Tele
comunicații Deva anunță cu durere 
dispariția prematură, la numai 39 ani, 
a celui care a fost un bun salariat

IOAN LUCACI
înmormântarea va avea loc 

astăzi, 20 mai 1999, ora14, în satul 
Boz, corn. Brănișca. Totodată 
transmitem sincere condoleanțe 
întristatei familii. (2210)

• Soția Elisabeta, fiica Denisia 
și ginerele Gheorghe, fiul Ale
xandru și nora Emima și nepoții 
Gabriela, Alexandru, losif, Frân
ase, Andreea, Gruia, Filip și Tomma 
cu durere în suflet anunță tuturor 
rudelor, prietenilor și cunoscuților 
decesul celui care a fost

ing. ALEXANDRU 
LOGOJAN

în vârstă de 72 ani. înmor
mântarea vineri, 21 mai, ora 13 la 
Cimitirul Ortodox Călugăreni. 
Plecarea de la Casa Mortuară din 
str. M.Eminescu, Deva. (2214)

• Colectivul SC Bentix SRL 
Deva este alături de familia 
îndoliată la pierderea celui care 
a fost un om minunat, director 
tehnic

ing. ALEXANDRU 
LOGOJAN

Cuvintele nu pot cuprinde 
durerea și tristețea noastră. 
(2214)

• Un ultim pios omagiu din 
partea lui Chira Daniel celui care 
a fost un om deosebit,

ing. ALEXANDRU 
LOGOJAN

(2214)

• Nemărginită durere pentru 
cel care a fost un om minunat,

ing. ALEXANDRU 
LOGOJAN

din partea familiei Todea E. (2214)

• Familia Nemeș losif este 
alături de familia îndoliată la 
greaua pierdere pentru noi toți, a 
celui care a fost un exemplu de 
demnitate, profesionalism și un 
om minunat,

director ing.
ALEXANDRU LOGOJAN

Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! (2214)

VRElMEA
Vremea se va încălzi ușor. 

Cerul, degajat în prima parte, se 
va înnora treptat din sud-vest, 
în a doua parte a zilei. Se vor 
semnala ploi, ce vor avea 
caracter de aversă, însoțite 
izolat de descărcări electrice. 
Vântul se va intensifica din 
sector sudic. Temperaturile 
minime se vor situa între 5 și 
10 grade, iar maximele între 21 
și 26 grade Celsius. (L. 
Micloșoni)

CINEMA
•J “PATRIA” - DEVA:

Băiatul cu apa rece (21-27);
V "FLACĂRA”HUNE

DOARA: Bean - O comedie 
dezastru (21-27);

U "PARÂNG” PETRO
ȘANI: Șacalul (21-24); îngeri 
păzitori (25-27);

V "CULTURAL” LU- 
PENI: Țipi... sau fugi (21-24); 
En grande! (25-27);

V "DACIA” HAȚEG: 
Furtuna de foc (21-24); 
Dosarele X (25-27);

V “ZARAND”BRAD: 
Babe - Noile aventuri ale lui 
Babe în oraș (21-24); Arma 
mortală 4 (25-27);

U "PATRIA” ORĂȘTIE: 
Pasiune periculoasă (21-24); 
Țipi... sau fugi (25-27);

V “LUCEAFĂRUL” 
VULCAN: Sărutul care ucide 
(21-23);

V "LUMINA” - ILIA: 
Truman Show (21-23).

SC AVICOLA DEVA MINTIA SA
Angajează femei pentru a lucra la 

Abatorul de păsări Șoimuș.
Condiții: seriozitate, capacitate de muncă și 

efort, aptitudini pentru munca în echipă.
Angajarea se face cu contract de muncă în 

grupa a ll-a de muncă. Salariul este peste media 
pe economie.

Relații suplimentare la sediul SC Avicola SA din 
Mintia.

LICITAȚIE
Pentru utilaje de 

construcții și mijloace auto 
SC “SOCOT” SA TG. MUREȘ

Str. Mihai Viteazu. nr.36, Tg. Mureș, 
organizează licitație pentru vânzarea de 
mijloace fixe aprobate la casare în data de 24 
mai, 31 mai și 5 iunie 1999 la Șantierul 
Mihăileni Criș, str. Zarandului, nr. 15, 
Crișcior, jud. Hunedoara.

Lista cu mijloacele fixe poate fi consultată 
la sediul Șantierului Mihăileni. 

SC “G0MAR LUX" SA BISTRIȚA
Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara 

Comercializează, prin depozitul din Deva,
Str. Depozitelor, nr. 1, 

toată gama de conductori și cabluri electrice.

IMPORTANT
Marfa se comercializează la preț de producător 

din depozit sau în termen de 
______ maximum 5 zile.

Informații la telefon 
054/232946. I
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SC CI VIO SRL Călan
(Hala Sîntandrei) 

Importator direct Germania 
Vinde en gros și en detail 

îmbrăcăminte, încălțăminte, 
electrocasnice și electronice 

Tel: 094-889758; 092-327919.
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054/230613; 092/398437
Distribuitor autorizat BOSCH® îTIHlți

SsmSs etectrfscBOSCH®

ARBITRII Șl OBSERVATORII - ETAM DIN 23 MAÎ 

DIVIZIA D
- Min. Aninoasa - Metalul Crișcior, arbitri: Daniel David, 

Traian Melha și Nicolae Sebeș, obs. loan Simion.
- Mln. Bărbăteni - Parângul Lonea, Valentin Gavrilă, 

Stelian Chiriță și Stelian Ștefan, obs. Cornel Cărare.
- CIF Allman Brad - Min. Ghelari; Aurelian Lagu, Vasile 

Capotescu și Cornel Pop, obs. Marian Dima.
- Vict. Călan - FC Dacia Orăștie, Lucian Capră, Sorin 

Ciotlăuș și Marin Ormenișan, obs. Petru Spărios.
- Constr. Hunedoara - Min. Teliuc, Peru Zlate, Florin

Bulgaru și Sorin Corpade, obs. Alexandru Groza.
- CFR Marm. Simeria - FC Paroșenl Vulcan, Claudiu

Durlescu, Daniel Thirt și Răzvan Avram, obs. Mircea Pădurean.
CAMPIONATUL JUDEȚEANf

- Energia Deva — Retezatul Hațeg, Daniel Haidiner, Daniel 
llincea și Ovidiu Toderiță, obs. Stan Hanzi.

- Santos Boz - Gloria Geoagiu, Adrian Radu, Eugen 
^Ambruș și Călin Orbonaș, obs. Sever Bogdan.

SC Sansere Sîntandrei
Organizează CONCURS pentru ocuparea postului de

INGINER ȘEF
Concursul are loc în data de 3 iunie, ora 10,00, la 

sediul unității, str. Aeroport, nr. 1. înscrierile până la 
data de 1 iunie a.c. Relații suplimentare la tel. 
621052,261180, serviciul personal.

Vindem hale de producție, atelier de 
reparații, magazie, birouri, grup social și 
vestiar, situate în Deva, lângă DN 7.

Clădirile sunt dotate cu intalație de 
încălzire centrală pe gaz.

Informații la telefoane: 054-230531; 094- 
636381.

A CENTRALE TERMICE
IUNKERS-BOSCH 

Amotoferăstraie 
M0T0C0 ASE STIHL^j

5TIHL 044

Hidrofoare, compresoare, aparate de sudură, 
utilaje pentru prelucrarea lemnului ELEKTRA-BEKUM
Motopompe HONDA

Clupe pentru filetat, mașini de sudat 
polietilenă ROTHENBERGER

Acțiunea PROCONȘTRUCT" pentru scule electrice BOȘCHQ
REDUCERl(£jj^^perioada 04.04.99 ■ 31.05.99

DEVA - B-dul Decebal, 81.1 • HUNEDOARA - B-dul Corvin, bl.9 • 
BRAD - str. Avram lancu, bl.43, parter • PETROȘANI - Aleea Poporului, BI.2
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Omagiu lui
Sigismund Toduță

La 17 mai 1908 s-a născut 
la Simeria Sigismund Toduță, o 
mare personalitate a muzicii 
românești, din păcate aflată azi 
într-un nemeritat con de umbră. 
Liceul devean, al cărui patron 
spiritual este, l-a omagiat luni 
după-amiază printr-un recital 
vocal-instrumental găzduit de 
sala festivă a Prefecturii. Muzi
cologul Ana Fodor, directoarea 
Liceului de Artă “Sigismund 
Toduță” Deva, a prezentat per
sonalitatea deosebită, activita
tea de o extraordinară com
plexitate a celui omagiat. De 
asemenea, a mai precizat că 
“spiritul maestrului mai respiră 
în conservatorul clujean" și se 
resimte încă și aici. La recital 
au fost prezenți și doi profe
sori care l-au cunoscut pe ma
estru - dna Elena Cîmpeanu și 
dl Tiberiu Bardan.

Recitalul, onorat de un pu
blic restrâns, a fost deschis de 
corul “Orfeu”, dirijat de dl Ni- 
colae Icobescu. Deși în formulă 
restrânsă, atât corul cât și so
listul său, Ciprian Constantin, 
au fost la înălțime. Cu un reper
toriu variat și o interpretare pe 
măsura faimei pe care și-a 
făcut-o deja, corul a impresio
nat plăcut prin evoluția sa. De

altfel și instrumentiștii prezenți 
în recital au făcut dovada ta
lentului și deopotrivă a pregătirii 
intense de care se bucură în 
liceu, începând chiar cu cea 
mai tânără interpretă - Oana 
llie, din clasa I. O păpușă ceva 
mai mare, Oana, deși la prima 
sa apariție publică, nu și-a de
cepționat profesoara, pe dna 
Doina Ona. Beneficiind de 
aceeași îndrumare muzicală și 
elevele Anda Drăgan (VI), 
Anca Preda (IX) și Dianna 
Vasiu (XII) și-au încântat au
ditoriul.. Tot la pian au evoluat 
Cristina Vlad (X, prof. D. 
Brylynski) și Andreea Lupu (XII, 
prof. D. Aradi) iar Ciprian 
Stăndioi (VI, prof. A. Cătană) a 
cântat la clarinet.

Cu piese a căror dificultate 
a crescut cu vârsta și deci cu 
anii de experiență, recitalul a 
înregistrat un “crescendo", cul
minând cu interpretarea Diannei, 
sub mâinile căreia pianul vibra, 
încetând să mai fie un simplu 
instrument muzical neînsuflețit. 
Recitalul a fost încheiat de cor, 
pentru care apariția în public de 
luni a reprezentat și o repetiție 
finală înaintea plecării la fes
tivalul internațional din Franța.

Viorica ROMAN

s.

Coriste din formația “Orfeu", în timpul recitalului 
Foto: Traian MÂNU
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Manifestări omagiale (a Uălișoara
I 
i
I
i 
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Astăzi, începând cu ora 12, Căminul cultura1 Biblioteca și 
Primăria din Vălișoara organizează o serie de manifestări în
chinate Zilei Eroilor. La monumentul din centrul comunei, va avea 
loc o slujbă de pomenire, urmată de un program artistic susținut de 
elevii Școlii Generale; aceștia participă și cu lucrări de desen, care 
vor fi premiate de artistul plastic Ion Cârjoi. Tot cu acest prilej, 
poetul Ionel Amăriuței va prezenta cea mai recentă carte a sa.

Sponsorul manifestării este S.C. IMPEX VALEY S.R.L. (G.B.)

Consiliul Local Hunedoara
LICITAȚIE

«

Consiliul local Hunedoara, prin Administrația 
Piețelor din municipiul Hunedoara, anunță pentru 
data de 4 iunie 1999, ora 9, LICITAȚIE pentru 
Închirierea a 32 mese pentru comercia
lizare PRODUSE DE OCAZIE Ia Piața Dunărea.

Licitația va avea loc Ia sediul Consiliului local 
al municipiului Hunedoara. înscrierile se fac la 

Administrația Piețelor din municipiul Hunedoara - 
Piața Obor, începând cu data de 2 iunie 1999, ora 
10.

Informații la sediul Administrației Piețelor din 
municipiul Hunedoara, Piața Obor, telefon 712779, 
între orele 9-13, zilnic, cu excepția zilelor de 
sâmbătă și duminică.

Primăria orașului Simeria
Organizează în data de 01.06.1999, ora 10, la sediul 

Primăriei orașului Simeria, str. Avram lancu, nr.23, o 
discuție cu societățile comerciale de profil pentru 
proiectarea șl executarea unei lucrări de încălzire centrală la 
Școala Generală Nr.l Simeria.

Aceasta va fio preselecțle pentru alegerea societății cu 
oferta cea mal avantajoasă.

PUBLIROM GROUP
ANGAJEAZĂ

REPREZENTANȚI ZONALI
Cerințe: - prezență agreabilă;

- abilități comunicaționale;
- vârsta maximă 40 de ani.

Trimiteți un curriculum vitae la fax 057-211011, 
Arad, Hotel Parc, camera 302 A.

Jn atenția persoanelor disponibilizate

I 
i 
l 
i
I

Cursuri gratuite! Servicii 
gratuite!

SC Cama Star Company SRL în cadrul Programului de 
redistribuire a forței de muncă organizează în perioada 
24-28 mai 1999 cursul de antreprenoriat.

Doriți să știți cum se va porni o afacere proprie? 
Doriți să știți cum să vă conduceți afacerea?

Vă așteptăm la acest curs. înscrierile se fac la sediul 
firmei din Deva, str. Mihai Eminescu, nr.2, zilnic, între orele 
10-16, până luni, 24 mai 1999, ora 10 sau la telefon 230717.

<•-

IZVORUL ((j'WoLA
MINUNILOR^

Băuturi răcoritoare carbogazoase în butelii de plastic de 0,25; 0,5; l ,5 și 2 litri 

SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT SRL
Oradea, str. Teatrului, nr.1-2

(angajează )
DIRECTOR REGIONAL

Profilul candidatului:
• studii superioare;
• experiență relevantă în funcții de conducere, în 
vânzări și distribuție;
• foarte bun organizator;
• capacitate foarte bună de comunicare;
• rezistență la un program prelungit care 
presupune deplasări periodice în teritoriul arondat;
• carnet de conducere auto categoria B.

Se oferă:
• salariu motivant + bonus;
• mașină de serviciu;
• posibilitatea unei cariere deosebite într-o firmă 
multinațională în continuă expansiune.

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze o cerere, 
un curriculum vitae și copii ale actelor de studii pe adresa 
firmei din Oradea, str. Teatrului, nr.1-2, Departamentul 
Resurse Umane, specificând și un număr de telefon la 
care să poată fi contactate.

Informații suplimentare la telefoanele: 059-479441; 059- 
479442, int. 4356, 4357 sau 4364.

■> _ _ __  J)

CREDfTBAMC DEVA
Vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ ce va avea loc în data de 

28.05.1999, ora 10, la Judecătoria Hunedoara, Birou 
executori, următoarele:

3 apartament 2 camere, situat în Hunedoara, str. I. 
Creangă, bl.5, ap.12, proprietar Popa Ortansa,-

3 apartament 2 camere, situat în Hunedoara, str. 22 
Decembrie, bl.5, ap.97, proprietar Sava Ana;

3 fabrică de bere, situată în Hunedoara, 
capacitate1300 l/zi, proprietar SC “LIZ PRODIMPEX";

3 clădiri agricole, construcții speciale, imobile, 
teren 40.000 mp, în satul Batiz, proprietar SC “COMIXT 
MASTERS";

3 teren intravilan, suprafață 1362 mp, situat în 
Peștișul Mare, nr.262, proprietar Rus Cristinel;

3 spațiu comercial situat în Hunedoara, b-dul 
Dacia, bl.58, parter, suprafață 150 mp, proprietar SC 
"LUAR COMEXIM".

Informații suplimentare la sediul băncii din str. 1 
Decembrie, nr.16 sau la telefon 211853.<< -............          -J

CUVÂNTUL LIBER" este ziarul 
cel mai apropiat de dumneavoastră, 
IAR ABONAMENTUL este calea cea 
mai avantajoasă de a intra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT 
PE LUNA IUNIE 1999 ESTE DE 
10.500 DE LEI, PLUS TAXELE 
POȘTALE.

FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ 
A ZIARULUI, PRIN ABONAMENT 
VEȚI ECONOMISI 11.000 DE LEI 
PE LUNĂ!

NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ 
ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL 
LIBER", iar dacă nu aveți abonament, 
solicitați factorilor poștali să vă facă.

Agenții economici și toți cititorii au 
posibilitatea să opteze pentru un 
abonament lunar, trimestrial, semestrial 
sau anual.

FOARTE IMPORTANT!
Abonamentele se fac la ghișeele oficiilor 
poștale din județ, la factorii poștali, la 
firma RODIPET, în numerar și prin 
virament.

Costul unui abonament pe un an de 
zile este de 126 mii lei, iar pe 6 luni de 63 
mii lei, plus taxele poștale. Creșterile 
ulterioare ale prețului de vânzare a 
ziarului nu vor afecta valoarea 
abonamentului contractat.

RĂMÂNEȚI CU NOU 
RĂMÂNEM Al 

DUMNEAVOASTRĂ.
~----------- m-a- , ■

MONTANA = REZOLVARE FĂRĂ PROBLEME
Problema nr. 1: “să meargă pe orice tip de drum, încărcată la 
maximum...”
Rezolvare: O mașina obișnuită, echipată cu MONTANA, 
suportă fără probleme 8 persoane a câte 100 Kg fiecare, 
dacă își fac singuri loc...
Problema nr. 2: “să fie cât mai rezistente și să asigure 
manevrabilitate, stabilitate și siguranță, indiferent 
de anotimp”
Rezolvare: Profile moderne și materii 
prime de foarte bună calitate
Problema nr. 3: “...performanțe 
ridicate”
Rezolvare: Anvelopele MONTANA 
sunt testate la viteze cuprinse 
între 200 - 250 Km/h
Problema nr. 4: "...calitate 
recunoscută la nivel internațional 
Rezolvare: 40% din producție 
se vinde pe piața europeană 
Problema nr. 5: “...să meargă pe 
mașini străine”
Rezolvare: Dimensiuni diferite, 
disponibile pentru jante de 12, 13, 
14 si 15 țoii
Problema nr. 6: “...să aibă garanție reală 
(fapte, nu vorbe)..."
Rezolvare: Rețea service care funcționează în 
toate județele țării.
Problema nr. 7: “...să fie ușor de găsit”
Rezolvare: MONTANA este prezentă în aproape toate 
magazinele de piese de schimb din țară.
Problema nr. 8: “...prețul!!!"
Rezolvare: Dacă vorbim de MONTANA, nici o problemă...

0 INVESTIȚIE 
GARANTATĂ

Sucursala 
Deva, 

str. Apuseni, nr.1
Tel ./fax:

054/231563

Șos. Olteniței 35-37, Sector 4, București 
tel. 01 /3035030, fax: 01 /3035005 

www.tofan.ro
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TOFAN GRUP

http://www.tofan.ro

