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Noua conducere a Prefecturii — conectata 
la „înalta tensiune0 a județului (I)

POMPILIU BUDULAN, 
prefectul județului 

Hunedoara

La sfârșitul anului tre
cut. mai exact, la 28 de
cembrie' a fost instalată 
noua echipă de conducere 
a Prefecturii județului
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Ilunedoara. 
datorie profesională 
zentându-i 
principali reprezentanți ai 
instituției 
răspunsurile Ia întrebările 
dintr-o recentă discuție.

S-a născut la 29 noiem
brie 1954, în comuna 
Iezeru, județul Ialomița, 
unde părinții săi fuseseră 
deportați. între 1961 — 
1969 a urmat școala gene- 
rală în orașul Hațeg, unde 
s-a reîntors familia din 
deportarea în Bărăgan, 
iar în 1974 a absolvit 
Liceul industrial din Deva. 
După satisfacerea servi
ciului militar cu termen 
redus, în 1975 s-a înscris 
la Institutul de mine din 
Petroșani — Facultatea 
de Electromecanică. în 
perioada stagiaturii de 
inginer, a fost snergetîc 
șef de șantier la Grupul 
de Șantiere Râu Mare- 
Retezat, apoi, în 1985,
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Ne facem o 
pre. 

pe cei doi

împreună cu

A FOST ÎNFIINȚATĂ COMISIA 
JUDEȚEANĂ DE ACȚIUNE 

ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI 
ȘI CRIMEI ORGANIZATE

a fost promovat Inginer 
șef.

în anul 1986 s-a 
cu familia de la 
la Petroșani, fiind 
drat cercetător 
principal la G.G.S.i.T.U.M. 
din localitate, de unde, 
peste un an. s-a transferat 
jla U.P.S.R.U.E.E.M. Pe- 
troșani, in funcția de șef 
serviciu aprovizionare — 
desfacere — transport — 
marketing. Din 1987 este 
și cadru universitar aso
ciat, în funcția de șef 
de lucrări la Universita
tea Tehnică Petroșani. A 
publicat mai multe lucrări 
științifice. Este căsătorit șl 

' are o fiică în vârstă de 
19 ani. Soția este profe
soară la Școala Generală 
Nr. 4 din Petroșani. Face 
parte din Asociația Foș
tilor Deținuți Politici. Nu 
a fost membru al P.C.R. 
Din hnul- 1993 este mem
bru al Partidului Social 
Democrat Român, care l-a 
propus, din partea USD,

mutat
Hațeg 
înca- 

știlnțlfic

al 
în 
dc

la funcția de prefect 
județului Hunedoara, 
care a fost numit 
premierul Victor Ciorbea.

— Die prefect, întrucât 
ați fost desemnat în a- 
ceastă importantă funcție 
de puțin timp, n-o să vă 
întrebăm ce ați făcut în 
celo doar 20 dc zile. ci 
v-am ruga să ne spuneți, 
pentru cititorii ziarului 
Cuvântul liber", care vă 

sunt gândurile și intenți
ile în scopul rezolvării 
problemelor multiple și 
grele ale județului Hune
doara, al împlinirii spe
ranțelor puse de cetățeni 
în reprezentanții noii 
puteri.

— Aș putea spune că, 
împreună cu dl subprefect 
Nicolae Segesvari, am pre
luat din mers, din pri
mele zile, problemele, în-

în articolul 
„Primăria Devei 
de zile”, în care relatam 
o parte a problemelor dis
cutate la Conferința de 
presă a primarului mu
nicipiului Deva, promiteam 
că vom reveni asupra rea
lizărilor celor 200 de zile 
ale „Contractului cu De
va”.

Este bine de cunoscut 
că, după modelul „Con
tractului cu România” afir
mat ca platformă elccto. 
rală de Convenția Demo
crată Română în alegeri
le de anul trecut, eandl- 
dații la funcția de primar 
din partea G.D.R. au pre
luat partea lor. Candida
tul la fotoliul de primar 
al Devei, devenit primar 
prin voința 
„semnat” 
„contract” 
municipiului 
județ. Prima etapă a a- 
cestui „contract” se în
tindea pe primele 20» de 
zile ale exercitării func
ției de primar. Nu tre
buie să uităm că toți can-

intitulat 
după 200

alegătorilor, a 
un asemenea 
cu locuitorii 
reședință de

X

DUMITRU GUEONEA. 
ION CIOCLE1

(Continuare in pag. a 2-a)

Și oets, și cutdate

didații Convenției la func
ția de primar au semnat 
in momentul acceptării can
didaturii șî o demisie 
în alb pentru cazul când, 
ales fiind, primarul nu-și 
îndeplinește „contractul”.

Așadar, în ce s-a ma
terializat, în primele 200 
de zile „contractul” cu 
devenii al primarului Mir. 
cea Muntean și al echi
pei executivului din care 
fac parte și cei doi vlcepri- 
mari — Alin Suciu și 
Dumitru Gâlcescu. S-o 
luăm pe firul problema
ticii de care răspunde un 
consiliu local și execu
tivul său.

l-ONDUL LOCATIV 
ȘI ORGANIZAREA 

TERITORIULUI 
DIN PUNCT DE VEDERE 

URBANISTIC
în cele 200 de zile, con- 

siliul a alocat o parte

DUMITRU GUEONEA. 
ION C'JOCLEI

(Continuare în pag. n 2-a)

una pe zi

VREMEA

Vremea Se menține cal
dă și în general frumoasă.

«

• „Față de cale inepții se. scriu și se 
rostesc, o Enciclopedie a Prostiei se impune: 
ar fi cea mai vastă din lume".

POMPILIU CONSTAN'TINESGU

Cerul va fi variabil. Vân
tul va sufla slab la mo
derat din sectorul sudic. 
'Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 2 și 3 
grade; maximele — 4-9 
grade. Izolat se va mai 
semnala ceață dimineața 
(Octavian Jucli).

Primim

în baza recomandării 
președintelui României, dl 
Emil Constantinescu, și a 
înființării Consilițilui Na
țional de Acțiune împo
triva Corupției șl Crimei 
Organizate, a fost consti
tuită Goinisia de acțiune 
împotriva corupției și cri
mei organizate din jude
țul Hunedoara. Din com
ponența sa fac parte dnii: 
Gheorghe Barbu — pre
ședintele Consiliului ju. 
dețean, Pompiliu Budulan 
— prefectul județului, 
Mircea Muntean — pri
marul municipiului Deva, 
Cornel Giucian — prlm- 
procuror al Parchetului de 
pe lângă Tribunalul jude
țean, col. Dumitru Arse- 
rae — șeful Inspectoratu
lui județean da Poliție,

col. Valeriu Gherciu 
șeful Secției Române 
Informații, lt. col.

Roșea — comandantul 
nizoanei Deva, 
luconi
Gărzii Financiare 
doara 
misiei 
Barbu.

Comisia face apel la toți 
cetățenii județului Hune
doara care dețin informa
ții privind încălcarea le- 
gilor, implicarea anumi
tor persoane în fenomene 
de corupție, criminalita
te economico-financiară 
sau crimă organizată, să se 
adreseze 
tate de 
Comisiei 
ființate, 
ei.

de 
loan 
Gar- 

Oliviu Bă- 
comisar șef al 

iiune- 
Președinte al co
aste dl Gheorghe

organelor abili- 
Iege, precum șl 
speciale nou în- 
prin președintele

PATRON
Miercuri. 15 ianuarie a.c., 

Parchetul dc pe lângă 
Tribunalul Hunedoara a 
emis mandat de arestare 
pentru 30 da zile pe nu. 
ttrxdc lui Dumiftru Cră
ciun patron al firmei 
6.G. Crăciun Impex SN® 
Deva.

Lui Dumitru Crăciun 
i s-a reținut că în perioa
da septembrie 1993 —
februarie 1994 a introdus 
în țară diferite cantități de 
mărfuri, J

I mediul fiului
iar prin inter- 
Iui său. Remus

ARESTAT
Crăciun, la Vama Simeria 
a uzat de documente va
male false.

De asemenea, în decla
rațiile vamale nu a inclus 
contravaloarea a 6 facturi 
de transport, 
misă a avut drept con
secință diminuarea taxe
lor vamale cu 30.000.0*0  
de Iei.

Inspectoratul de Poliție 
al județului Hunedoara 
efectuează în continuare 
cercetări în aceasta cau
ză. (V. N.).

Fapta eo-

La Hunedoara, ziua 
15 ianuarie ar trebui 
reprezinte, într-adevăr 
tându-1 pe scriitorul Victor 
îsac), „un moment do 
istorie spirituală a ora
șului”. Atât prin ineditul 
celor întâmplate, cât și 
prin „asistența atât de bo- 
gata”, ce a făcut ca sala 
„Concordia” a Gasel de 
Cultură din Hunedoara să 
devină aproape neîncăpă- 
toare. „Eroii" frumoasei 
întâmplări (prezentați de 
poetul Eugen Evu, dar și 
de alți invitați) au fost 
doi biriecunoscuți creatori 
hunedoreni: poetul Ioan 
Evu, membru al Uniunii

de 
să 

(ci-

Scriitorilor, cu noul sun 
volum de poezii apărut 
anul trecut Ia Editura E- 
minescu, intitulat „Poet dc 
bunăvoie” șl artistul plas
tic Dan Vifor Pi chiu, mem
bru al eerculul de artă 
plastică „Siderurgistul”, cu 
cele 40 de lucrări ale 
expoziției de pictură. Ine
ditul a constat, de fapt, 
într-o coincidență: temele 
lucrărilor sUnt reprezen
tate de titlurile poeziilor 
cuprinse In amintitul vo
lum. Așa încât cititoru-

GEORGETA IIÎRLA

(Continuare în pag. a 7-aj
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VALEA JIULUI FĂRĂ MIRON COZMA
Este 

când călătorești de 
Hațeg ‘ _
lupt 
atenția ; prezența în foar
te multe locuri, pe te miri 
ce, a unor afișe cu por
tretul lui Miron Gozma. 
Ați înțeles desigur că este 
vorba despre propaganda 
electorală pentru alege
rile din noiembrie In}- 
cut. când liderul mineri
lor din Valea Jiului a 
candidat pentru un post 
de senator.

Har când zâmbetul 
pe afișe este și mal 
slstent în municipiul 
troșani șl In «elelalte 
calități din zonă, nu poți

imposibil ca atunci 
■) la 

un 
atragă

la Petroșani, 
să nu-ți

de 
in. 
Pe-
Io-

să nu te gândești 
cum, aoole unde 
Miron Gozma cu siguran
ță nu mal zâmbește,

Gu această impresie a 
început demersul nostru 
pentru a descifra starea 
de spirit care-1 caracter).

ca a- 
este,

preocupările. Doar 
de la punctele do 

câte

ideloc
cozile 
difuzare a presei și

toatA speranța
La sediul Ligii Sindi

catelor Miniere Libere 
atmosfera este însă mai

ANCHETA
zează în aceste zile pe 
minerii Văii Jiului. Și nu 
trebuie să te plimbi prea 
mult pe aici pentru a te 
convinge că oamenii iți 
văd de treburile șl ne
cazurile 
arestarea 
fectându-le prea puțin sau

lor cotidiene, 
Iul Gozma a-

mult decât apăsătoare. In 
prima noastră încercate 
de a discuta cu cineva 
din conducere nu am reu
șit, O secretara încrun
tată și vădit afectată ne-a 
spus Că „toți sunt plecați 
Ia Regie”. în rest, liniște. 

Am revenit după câteva

o discuție 
aduc în 
meniul.

pe ici pe colo 
atenție eveni-

AVOCAȚ1ESTE ÎN
ore și am reușit să dis
cutăm în mare grabă cu 
Victor Bădârcă, președin
tele executiv al bigii.

— Suntem conștienți că . 
legea trebuie respectată, 
ne-a spus dânsul. Mine
rii din Valea Jiului do
resc ca Miron Cozma să 
fie cercetat în stare de 
libertate. Acum, țoală 
speranța este în a vocali.

Anchetă realizată de 
VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a 3-a)
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Spada lui Damodes ?
(Urmare din pag 1)

din fondurile necesare 
continuării lucrărilor la 
olocul 26 din strada Do
robanți. Pentru terminarea 
obiectivului în luna mai 
1997 trebuie 550 de mi
lioane de lei. Le va găsi 
disponibile Consiliul lo
cal în bugetul pe 1997, 
sau termenul va mai su
feri o amânare?

O problemă vitală în 
ceea ce privește întreți
nerea fondului locativ e- 
xistent — pe care, în pro
porție de peste 90 la sută 
sunt proprietari locatarii 
-- este înlocuirea sistemu
lui de acoperiș — terasă 
hidroizolantă cu acoperiș 
cu șarpantă.

în acest scop, consiliul 
local a perfectat un pro
tocol de creditare cu 
Banca Mondială. Rămâne 
de văzut și de stabilit cine 
și cum va suporta resti
tuirea creditului. Statul, 
bugetul local nu pot sub
venționa proprietarii par- 
ticul an de apartamente 
în blocuri.

Un subcapitol al acestui 
capitol al „contractului" 
îl alcătuiesc construcțiile 
publice. în acest domeniu 
s-au realizat șarpante din 
tablă la școala generală 
din strada Horea, Liceul 
energetic și Liceul minier.

S-au efectuat reparații 
•urente și de întreținere 
la școlile generale nr. 5 
și nr. 7, Liceul sportiv, 
grădinița de pe strada 
Aurel Vlaicu. .

S-a renovat scena inte
rioară a Casei de cultură 
Deva și s-a executat cea 
mai măre parte a lucrări
lor de recondiționa re a 
treptelor monumentale de 
la intrarea principală, și 
de amenajarea unei scene 
in aer liber. Au fost în
cepute lucrările la acope
rișul I.iceu’ui de construc
ții.

Efortul financiar al bu
getului local pentru a- 
ceste lucrări însumează 
peste 1,14 miliarde de 
lei.

Este în fază de proiec
tare (studiu) realizarea u- 
nui patinoar artificial pe 
strada I.L. Caragialc (lân
gă fosta fabrică de con
serve), pentru care S.C 
.Decebal” siA va asigura 

o parte din instalațiile de 
bază.

Un alt subcapitol al 
realizărilor în cele 200 de 
zile l-ar putea constitui 
gospodărirea teritoriului 
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17, 18, 19 IANUARIE
dolar SUA — 4858 lei
marcă germOnâ — 3045 Iei
yeni japonezi — 4143 Iei
lirâ sterlină — 8126 lei
franc elvețian — 3533 Iei
franc francez — 902 Iei
lire italiene — 313 lei

Cursuri de referință ale Băncii Naționale
■

r S.

intravilan al municipiului. 
Aici se înscrie extinderea 
intravilanului pentru a 
răspunde cererilor îndrep
tățite ale veteranilor de 
război, de terenuri pentru 
construcții. Din acest punct 
de vedere populația tre
buie să știe eă teren în 
intravilan neextins a e- 
xistat. Au fost satisfă
cute cu el pretențiile re
voluționarilor din 1989, dar 
mai ales ale profitorilor 
revoluției, pe care alți pro
fitori i-au făcut proprie
tari de terenuri, pe care 
„proprietarii" le-au scos 
imediat la vânzare. Aceas
tă nedreaptă împărțire a 
avantajelor s-o lămu
rească mai întâi, în spi
ritul adevărului și al le
gii, primarul C.D.R.

FUNCȚIONALITĂȚI 
PUBLICE 

GLOBALE

Asa s-ar putea intitula 
un alt capitol de realizări 
ale cel o» 200 de zile.

Pentru reabilitarea DN 
7. marcaje rutiere în oraș, 
rețele do distribuție a 
gazelor naturale în car
tierele Viile Noi și Cean
găi, o parcare publică în 
centrul municipiului, în
trețineri de străzi, între
ținerea iluminatului pu
blic, reglarea economică 
a consumului energetic 
al acestuia, extinderi de 
rețele de iluminat și al
tele — s-au cheltuit de 
la buget peste 1,267 mi
liarde de lei-

în contul celor 200 de 
zile ale .contractului" pri- i 
mărului Mircea Muntean | 
cu devenii se înscriu și ' 
alto realizări : lucrări de | 
salubrizare a orașului, de i 
întreținere a singurului său l 
parc, semnarea unui pro- I 
tocol de colaborare la un 
proiect de reciclare a de- ; 
seurilor menajere cu S.C 
Tehnomark Cluj și care 
beneficiază d.ț ajutor 
extern

Așadar, contractul pri
marului cederist al Devei 
cu locuitorii municipiului , 
nu este chiar o „spadă 
a lui Damocles”, așa cum I 
ar putea părea el, privit 
prin prisma semnării u- 
nei demisii în alb. ,,E- 
chipa managerială" a Con
siliului local Deva a în
făptuit din toate câte ceva. I 
Mai are însă multe de fă
cut Important este că 
tânăra echipă a Deve știe 
acest lucru, că poate și 
vrea să facă mai mult 
Noi îi dorim curaj și suc
ces 1

■

Astăzi biserica noastră 
ortodoxă prăznuiește pe 
Preacuviosul Antonie cel 
Mare, de neam egiptean, 
născut în jurul anului 250 
în satul COME, aproape 
de cetatea Heraeleopolis 
din Egiptul de Stls. din 
părinți creștini, pe vremea 
lui Dioclețian și Maximi
lian. într-o bună zi in
trând în biserică a auzit 
din Evanghelie cuvintele 
„Dacă voiești să fii desă
vârșit, du-te, vinde averea 
ta, dă-o săracilor și vei 
avea comoară în cer; după 
aceea vino și urmează-mă“ 
(Matei 19. 21).

întorcându-se acasă și-a 
vândut o parte din moște
nirea sa împărțind-o la să
raci și o mică parte a 
dat-o sorei sale. Apoi a 
dus-o la o mănăstire de 
fecioare, iar el lăsând cele

Noua conducere a Prefecturii-conectată la „înalta tensiune" a județului (I)
(Urmare din pag. I) 

tr-adevăr complexe și di
ficile ale județului nostru. 
Prima acțiune a fost in
tervenția ia inundațiile 
produse în luna decem
brie în zona Bradului, 
prin ieșirea din albie a 
Crișnlui Alb. Apoi a tre
buit să ne implicăm în 
restabilirea normalității în 
alimentarea cu energie e- 
lectrică și termică a ora
șului Lupeni, unde s-a 
produs o avarie, lăsând 
oamenii în frig și întu
neric timp de două zile. 
Până acum am avut o 
serie de întâlniri cu fac
tori de responsabilitate de 
la nivelul principalelor 
societăți comerciale din 
județ, în ideea unor so
luții de ieșire din imensa 
pânză a blocajului finan
ciar. De asemenea am a- 
vut întâlniri cu parla
mentari hunedoreni și 
cu unii lideri de sindicat, 
în scopul cunoașterii re
ciproce și colaborării pen
tru rezolvarea anumitor 
probleme economice și 
sociale. Gândurile și in- 
tentiile noastre în noile 
funcții sunt multe și ge

VINERI,
17 IANUARIE

19 9 7

C TVR 1 )

7,00 TVM o Telemati- 
nal; 8,30 La prima oră;
9,20 Serial o Santa Bar
bara; 11,20 Visul • Film 
muzical; 11.45 Serial o 

Andrea Cele,te; 13 20 tVr 
Iași și Cluj-N.; 15,20 Din 
lumea afacerilor 16,35 
Emisiune în limba ger
mană; 17,30 Pro Patria;
18,30 Viața parlamentară; 
19,00 Serial • Din nou 
în Vestul Sălbatic; 20,00 
Actualități • Meteo • 
Sport; 20,50 Tezaur fol
cloric ; 21,30 Film • Co
piii pustiului (SUA, (p. I);
23,15 MTV o Euro Top 
20; 0,15 Film • Ultima 

i vale (Anglia).

Cuviosul Antonie cel Mare
lumești s-a retras în pus
tie, unde se ostenea cu 
mult post și cu rugăciu
ne și cu priveghere timp 
de 20 d« ani. Luptându- 
se ziua ți noaptea cu 
nevăzutele puterii diavo
lești. Acolo a ajuns Cu
viosul Anton iu la cea mai 
înaltă măsură a desăvâr
șirii primind harul facerii 
de minuni, al dumnezein- 
ței înțelepciuni și al mal 
înainte vederii. îndemnat 
de ucenicii săi a zidit o 
mănăstire la Faiuma. în 
jurul anului 306 care în 
scurt timp s-a umplut de 
călugări unde s-a făcut 
dascăl al pustiului și ta
tă al călugărilor.

neroase și sperăm ca. îm
preună cu toate forțele 
din județ și cu sprijinul 
organismelor centrale ale 
puterii, să reușim să rea
lizăm cât mai multe lu
cruri pozitive.

— Cum ați simțit at
mosfera din instituția Pre
fecturii și cum receptați 
sprijinul aparatului aces
teia, al instituțiilor, agen- 
ților economici, conducă
torilor principalelor or
ganisme județene cu pu
tere ți responsabilități in 
domenii importante?

— Atmosfera este calmă, 
normală, ne-am acomodat 
repede cu noul colectiv, 
ne facem fiecare datoria, 
iar cu dl Segesvari ne 
completăm foarte bine, eu 
fiind inginer, iar dânsul 
jurist și împreună încer
căm să ne apropiem atât 
colaboratorii din aparatul 
Prefecturii, cât și pe cel 
din afară. Se știe că nu
mirea noastră a creat u- 
nele proteste. nemulțu
miri, îndeosebi din partea 
câtorva aliați din triun
ghiul puterii. însă lucru
rile s-au calmat și acum 
acționăm toți în aceeași 
direcție. Conlucrăm bine

C TVR 2 )
7,00 La prima oră; 8,30 

TVR Iași; 9,20 Muzica 
pentru toți; 10,05 Mozaic 
satelit; 11,30 Desene a- 
nimate; 12,00 TVR Ti
mișoara; 12,30 TVR Cluj- 
N.; 13,00 Tenis • Austra
lian Open (rez); 14,00 
Cafeneaua artelor; 16,10 
Serial • Alejandra; 17,40 
Oameni care au fost...|
18,10 Andrea Celeste (s)j 
19,00 Concertul Orchestrei 
Naționale Radio; 21.00 
TVM • Mesager: 21,25 
Căsuța cu povești; 21,30 
Hyperion; 22,30 Robingo 
2 (cs); 23,10 Seria] •
Cei din Mogador (ep. 7).

[PRO - TV)
7,00 Ora 7, bună dimi

neața!; 9,00 Serial •

După Dicționarul Aghio- 
grafîc din 1898, pag. 87, 
citim descrierea marelui 
Atanasie „Sunt mănăstiri 
care sunt ca si atâtea bi
serici pline de oameni, care 
cântă psalmi, se roagă, 
citesc, postesc, priveghează 
care, prin nădejdea lor in 
cele viitoare, uniți prin 
legătura dragostei și care 
lucrează mai mult pentru 
întreținerea săracilor". 
Preoții bisericilor erau și 
superiorii comunitățiloi, dar 
adevăratul lor povățuitor 
era Sf. Antonie care din 
când în când cobora din 
munte la frați și le dă
dea sfaturi.

Ucenicii Sf. Antonie cel 

cu Consiliul județean, vom 
strânge mai mult legătu
rile cu organismele de 
sinteză și control, cu poliția 
și justiția, cu primăriile, cu 
instituțiile din subordinea 
Prefecturii, cu societățile 
comerciale și regiile auto
nome. încât să reușim să 
stăpânim cât mai temei
nic activitățile și situa
țiile care apar.

— Având în vedere gra. 
dul ridicat de industriali
zare a județului Ilune- 
doara, cu ramurile sale 
-ic bază, grele ți com
plexe — minoritul, mota- 
îurgia, energetica —, în 
ca mod veți susține pro
cesul de restructurare ți 
privatizare ?

— Știm că guvernul are 
programe clare în acest 
amplu Droces al reformei. 
Noi vom urmări consec
vent materializarea lui, 
dar în același timp pe 
vom consulta judicios cu 
conducerile din teritoriu 
ale societăților comercia- 
le și regiilor autonome, 
cu parlamentarii noștri 
din județ și vom propu
ne executivului cele mal 
bune măsuri de rentabi
lizare a întreprinderile®

Tânăr și neliniștit (r);
9,45 Sport Ia minut; 10,00 
Serial o Grace (r); 11,00 
Boss and the Worker 
(film, Italia); 12,55 Știrile 
Pro TV; 13,00 Film • 
Dragoste eternă (Anglia); 
15,00 Serial • Verdict : 
crimă!; 16,00 Tânăr ți 
neliniștit (s); 16,45 Serial
• înrobită de iubire ;
17,30 Grace (s); 18,05 
Sport la minut; 18,15 
Rătăciți în tranziție; 19,00 
Știi ți câștigi! (cs); 19,20 
Știrile Pro TV; 20,00 Se- 
rial • Dosarele X : 21,00 
Film • Johnny Handsome 
(SUA, *88);  23,00 Serial
• La limita imposibilu
lui (ep. 3); 0,20 Sport la 
minut; 1,00 Film o Bunul, 
răul șl urâtul (Spania — 
Italia).

[ANTENA 1)
7,00 O iubire de neuitat 

(r); 8,00 In vizită la

Mare s-au răspândit din 
Egipt în toate părțile Im
periului Romano — Bi
zantin *de  Răsărit și Apuc 
unde au întemeiat vetre 
monahale. Pe teritoriul 
nostru românesc primele 
așezări monahale au apă
rut în Dobrogea, în sec. al 
aVLlea la Niculițel ți 
Chilia, apoi în Banat la 
Morisena, în sec. X, iaz 
în secolele XI—XIV la 
Hodoș — Bodrog, Râmei, 
Tismana. Cozia. Neamț. A- 
ceste vetre mănăstirești aB 
apărat credința ortodoxă 
curată în țara noastrț 
în ele s-au rugat înainta*  
șii și părinții noștri, in 
ele se slăvește Dumnezeu 
și se laudă sfinții Lui, 
mai mult ca oriunde in 
lume.

Preot Dr. L O. RUDE A NU

industriale, de protecție 
socială, de dezvoltare a 
unor activități noi, ; care 
să absoarbă forța de 
muncă disponibilizată din 
anumite sectoare. Dar, 
ca să fiu foarte clar ți 
foarte deschis, pentru că 
eu promit transparentă 
totală față de presă, tre
buie să spun că nu se 
poate renunța la aceste 
trei mari sectoare strate
gice ale tării — minerit 
metalurgie, energetică —» 
deoarece realitatea do
vedește clar că este mare 
nevoie de energie eleqr 
trică, iar termocentralele 
din județ, ca Si siderur
gia pot consuma întrea. 
ga cantitate de cărbune 
din Valea Jiului. In plus, 
metalurgia hunedoreană 
deservește cu metal șl 
pite produse Unele seri- 
toare importante din in
dustria țării, din alt® 
domenii și, în plus, are 
solicitări la export. Sper 
să găsim modalitățile cele 
mai potrivite de restruc
turare și. reformă ale a- 
cestor sectoare, ca și sie 
altora, în condițiile ren
tabilizării si eficienței 
ridicate.

Antena 1; 10.00 Desene
animate; 11,10 Lumină 
călăuzitoare (s/r); 12,00
Serial • Văduva (r); 13,00 
Lumină călăuzitoare (s);
14,10 între dragoste ți 
moarte (f/r); 16,20 Tele
shopping; 17,00 Serial • 
Văduva; 18,00 Brigada 
mobilă; 19,30 Serial • 
O iubire de neuitat; 20,30 
Observator; 21,30 Film • 
Urmărire pe Rio Grande 
(SUA. *93);  1,30 Obser
vator (r); 2,30 Ritmuri 
muzicale.

[DEVASAT+] I
10,00 — 12,15 Reluări) 

11,00 Videotext; 19,00 O- 
biectiv; 19,15 Serial • 
Trei destine ; 20.00
Actualități TVR; 21,00 
Momente; 22,00 Film • 
Accidentul GB 67; 23,40
Obiectiv (r); 23,55 Video
text.
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PRIMIM DIN VALEA JIULUI !
In Valea Jiului circulă în aceste zile o scrisoare deschisă în apărarea lui Mi- J 

ron Cozma. Redacția noastră publică acest text spre corecta informare a ci- f 
titorilor, fără că aceasta să însemne că împărtășim, întru totul, punctele de vedere 
exprimate.

Scrisoare deschisă

! Ortace 
! Niciodată noi, minerii 

| din Valea Jiului, nu am 
' crezut că in România pot 
| avea loc asemenea abu- 
’ zuri, comise de Ministe- 
J rul Public, împotriva drep- 
I turiior fundamentale ale
* cetățeanului. N-am crezut 
' niciodată că minerii Văii

* Jiului reprezintă un pe- 
I ricol public, că putem fi 
J tratați asemeni infracto- 
■ rilor de drept comun.
I Arestarea ta, ortace Mi-
* ron Cozma, lider necon- 
J testat al nostru, nu nu- 
| mai că ne-a uimit, dar 
« ne-a și revoltat, iar du- 
I ritatea metodelor folosite 
J de autorități. în compa-

I rație cu modul onest al 
tău de a te prezenta la 

I cererea organelor în drept, 
| fără a pune nici o clipă 
' la îndoială caracterul de 

‘| drept al acestei întâlniri, 
« ne-a arătat că suntem con- 
Ifruntați cu un real peri

col.
| Nu vrem să credem că 
’ schimbarea votată de po- 
J porul român ar putea di- 
I simula, de fapt, o reve- 
» nire la vremurile de tris- 
I tă amintire în care legile 
' erau aplicate după bunul 
| plac al poliției politice. 
' Cum altfel putem inter- 
■ preta gestul reprobabil al 
I privării de libertate a or- 
J tacului nostru Miron Coz- 
| ma?
» Te asigurăm că, în a- 
| ceste clipe grele pentru 
J tine, îți suntem alături —

Miron
trup și suflet —, alături 
de tine și familia ta. Nici 
un efort nu va fi prea 
mare pentru noi în a te 
readuce — acolo unde îți 
este locul — între noi, 
căci nu putem concepe a 
merge mai departe de
cât împreună.

Noi știm că Valea Jiu
lui are un singur suflet 
— MIRON COZMA —. 
noi știm că tot ce am rea
lizat până acum am reali
zat cu și prin Miron Coz
ma, noi știm că am înce
put multe lucruri pe ca
re trebuie să le ducem 
la capăt tot împreună.

Ne adresăm astăzi ție 
în acest mod, lipsiți fiind 
de posibilitatea de a ne 
întâlni minerește, față în 
față, așa cum am făcut-o 
de atâtea ori până acum 
cu tine, Miron Cozma, ru- 
gându-te să nu te lași co
pleșit de această încerca
re de intimidare, al cărei 
scop încă nu-1 cunoaștem. 
Fii sigur că ortacii tăi 
din Valea Jiului îți sunt 
și-ți vor fi mereu alături 
Fii sigur că nu vom ac
cepta niciodată această o- 
fensă adusă demnității 
noastre de mineri.

Suntem aproape și în
țelegem a lupta până când 
adevărul nostru va trium
fa.

întocmai felului nostru 
de a munci în adâncul pă
mântului, acolo unde gre
utățile nu ne îndepârtea-

I*
I 

Cozma, î
* 

ză ci ne apropie, acolo | 
unde ortacul nu este pă- ’ 
răsit niciodată la greu, | 
tot așa rămânem devotați . 
liderului nostru, și sun- I 
tem convinși de faptul că J 
știi foarte bine acest lu- > 
cru. I

Ortacii tăi, Miron Coz- J 
ma, nu pot rămâne in- | 
diferenți la dificilele în- ' 
cercări prin care treci a- | 
cum. Fii sigur că cel mai , 
important obiectiv (il nos- ; 
tru. în acest moment, es- I 
te revenirea ta acasă, aici, J 
lângă noi, iar gândurile > 
și sentimentele noastre, pe I 
care ți le transmitem în J 
acest fel, cu speranța de | 
a ajunge la tine, să-ți fie • 
călăuză și sprijin în în- I 
cercarea prin care treci, ' 

"știind că acuzațiile care | 
ți se aduc nu lezează doar I 
demnitatea persoanei tale, j 
ele sunt ofense grave la I 
adresa noastră, a tuturor ' 
minerilor din Valea Jiu- I 
iui. :

Nu putem încheia înain- ț 
te de a-ți dori puterea ’ 
dintotdeauna de a rezista ■ 
presiunilor la care ești I 
supus, dincolo de prejude- j 
câți, dincolo de voința u- | 
nora de a distruge ceea • 
ce am clădit împreună — I 
SOLIDARITATEA ADE- ! 
VARAȚILOR MINERI.

Suntem și vom fi mereu J 
alături de tinel |

NOROC BUN! 
MINERII VĂII JIULUI J

ii

I
l

Prin Ordonanța de ur
gență nr. 7 emisă de fos
tul Guvern al României 
(în toamna anului trecut), 
cu privire la asigurarea 
surselor de finanțare pen
tru constituirea stocurilor 
de .produse agroalimentare 
din recolta anului 1998, 
s-a dorit să se vină și în 
sprijinul producătorilor a- 
gricoli, nu numai al con
sumatorilor. Ceea ce me
rită subliniat este faptul 
că în lista produselor stra
tegice au fost incluse și 
semințele din producția 
internă, respectiv din re

îngrijorare
justificată

colta anului 1996, la care 
s-au asigurat surse de fi
nanțare pentru constitui
rea de stocuri, pe lângă 
produsele destinate con
sumului și furajelor. în 
baza ordonanței amintite 
au fost prevăzute la fi
nanțare cu credite cu do
bândă subvenționată se
mințele de grâu, porumb, 
orz. floarea- soarelui, so
ia, sfeclă pentru zahăr, 
lucernă, cartofi, legume, 
fasole, in. cânepă și ma
terial săditor vitipomicol.

în același timp, s-au 
stabilit și perioadele op
time de valorificare a sto
curilor formate, acestea 
fiind nu mai târziu de 1 
aprilie 1997 pentru cele 
destinate consumului 
populației, nu mai târziu 
de 1 mai 1997 pentru se
mințe și nu mai târziu 

da 30 septembrie 1997 pen
tru furaje. La prima ve
dere s-ar putea crede că 
toate lucrurile sunt bune 
și la locul lor, producăto
rii agricoli putând să fie 
mulțumiți că li se întin
de o mână de ajutor prin 
subvenționarea dobânzii 
la stocul de semințe. In 
realitate însă, cum s-a 
desprins din discuțiile cu 
o mare parte dintre a- 
genții economici 
câți, măsura 
nu-și atinge 
scopul propus. Care este 
motivul ?

impli- 
respectivă 
pe deplin

Dacă să spunem, așa 
cum se întâmplă în prac
tică. ți-ai programat ca 
în primăvara care vmc să 
cultivi cu cartofi o supra
față de 20 de ha pentru 
care ăi nevoie de 60 de 
tone de sămânță, aceasta 
a costat în toamna tre
cută undeva în jur de 
6o de milioane lei Cum â- 
nul trecut n-a fost toc
mai favorabil agriculturii 
și producătorul în cauză 
n-a avut-posibilitatea să-și 
asigure fondurile bănești 
necesare, a trebuit iueut 
apel la Credite cu dobân
dă subvenționată Dobân
zile devin însă scadente, 
potrivit ordonanței. cel 
mai târziu la 1 mai a.c. 
Restituirea împrumutului 
la termenul amintit de
vine o mare povară dacă

•r
se are în vedere că în ■ <**  n; ui «vvivlv *n
perioada de iarnă nu mai!"

■
■

■

■
■

4

sunt surse de venituri [ 
pentru cei ce se ocupă dei 
iegumicultură, pentru a- 
coperirea datoriei la sca-" 
dență trebuind făcute alte! 
împrumuturi sau găsite J 
alte resurse financiare. • •

Producătorii agricoli în [ 
cauză, fără excepție, sunt ■ 
de părere că măsura pre- J 
văzută de ordonanță ar ■ 
fi avut efectul dorit nu-! 
mai dacă se prevedea res-; 
tituirea împrumutului du- > 
pă realizarea și pe măsu- ■ 

I
■
■
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pă realizarea și pe măsu-"! 
ra valorificării producției!"

• 1 _ Ia>:obținute, în vară — U, 
cartofii timpurii si in", 
toamnă — la cei de toam- î ‘ 
nă. Iată aici o temă de I 
meditație pentru cei ce J 
emit în viitor ordonanțe • 
dar și un subiect ca la J 
nivelele de decizie ale ac- • 
tualei puteri să se ia în ! 
considerare o asemeneaJ 
problemă, la fel de im- ■ 
portantă și In cazul ce- j 
lorlalte culturi agricole," 
în scopul de a se aduce! 
corecturile necesare

Deci se așteaptă un sem-J 
nai pozitiv care să vină ■ 
cu adevărat în sprijinul! 
producătorilor agricoli în J 
sensul de a decala ter- ■ 
menul de rambursare a! 
creditelor cu dobândă" 
subvenționată pentru for-! 
marea stocurilor de se- ! > 
mințe până La data valo-L 
rificării producției cultu-< 
rii respective.. Va fi oa-!; 
re recepționată sau nuji 
această dorință întemeia-*;  
tă a producătorilor agri-J' 
coli? "I

_ * I-

I

• ’
Sperâțn ca răspunstfl la ;,

InfrAhfiro erS Tio.*această întrebare să fie■ 
favorabil, numai așa pu-J 
tându-se risipi îngrijoră- j 
rile justificate ale produ-; 
cătorilor agricoli care au ■ 
apelat la credite bancare 
cu dobândă subvenționată ■!

NICOLAE TÎRCOB £ 
f

I

■
I

(Urmare din pag. 1)

La întrebarea noastră 
’dacă în atitudinea mine- 
. rilor față de arestarea 
Iul Cozma există sau se 
au în vedere și alte 
forme de protest decât 
cele folosite până în pre-

„1IACA LEGEA NU 
VOM LUA

Pentru a afla ce s-a 
petrecut și care este si
tuația în privința res
pectării legalității în ur
ma arestării lui Miron 
Cozma, ne-am adresat dlul 
It. col. Ioan David, co
mandantul Poliției muni
cipiului Petroșani.

— Chiar în ziua arestă
rii. ne-a precizat dl Da- 
vid. unii lideri de sindicat 
ne-au Întrebat ce să facă. 
Le-am recomandat să nu 
desfășoare activități care 
să contravină legii, altfel 
îi fac deservicii lui Coz
ma. Liderii au înțeles 
acest lucru și au apelai 
la calm și luciditate.

Tot din cele spuse de 
comandantul poliției am 
reținut că la E.M, Lonea 
au avut loc două tentati
ve de a nu se intra în 
subteran, dar nu s-a în
tâmplat nimic. Au fost, 
de asemenea, discuții pen
tru ca minerii să se 
blocheze în subteran, dar

VORBE DE

| Deși am dorit să disco- 
I tăm sj cu cel de la Sin- 
I dlcatul de la E.M. Vulcan.

VALEA JIULUI FĂRĂ MIRON COZMA
zent, Victor Bădârcă ne-a 
precizat că nu se cunosc 
alte forme decât cele 
legale, dar că minerii 
sunt imprevizibili.

ESTE RESPECTATA. 
MASURI”

și aici totul s-a oprit 
ia discuții.

în Petroșani și In cele
lalte localități este liniș
te, o liniște nefirească, 
a ținut să sublinieze dl 
David. Chiar și infracto
rii s-au mai liniștit. Mi- 
nerii consideră că liderul 
lor este nevinovat sau, 
în cel mai rău caz, că nu 
este singurul vinovat față 
de ceea Ce s-a petrecut 
în 1991. Ei sunt revol
tați pentru că Miron Coz
ma a fost arestat ca un 
criminal de drept comun.

în orice condiții, poliția 
a fost și este pregătită 
pentru a interveni atunci 
dacă legea nu va fi res
pectată. ,,Noi nu avem 
nimic cu mișcarea sîndl- 
dicală, dar dacă legea va 
fi nesocotită, vom lua mă
suri” — a ținut să pre
cizeze în încheiere dl 
Ioan David.

OCARA

nu am reușit. Președin
tele era plecat. Nu se știe 
unde, așa că ne-am mul

țumit cu un scurt dialog 
cu câțiva sindicaliști, care 
au auzit că ne interesăm 
de președintele sindicatu
lui.

'u prea au avut cuvin
te de Laudă la adresa 
sindicatului lor. Cura au
zisem că actualul pre
ședinte de sindicat urmea
ză să iasă curând la 
pensie, am întrebat dacă 
așa este. Răspunsul a

fost „da, poate ieși că 
și-a făcut plinul”.

Ne-au arătat chiar o 
listă afișată la intrarea în 
unitate, listă ce cuprinde 
22 de candidați la func
ția de președinte. între 
aceștia și numele actua
lului director al E.M. Vul
can I

în rest, atmosferă nor
mală, oamenii își vedeau de 
treabă.

ANCHETĂ

O JIGNIRE PENTRU MINERI

La sediul Sindicatului 
liber de la E.M. Lupani 
discutăm cu loan Goga, 
președinte, și cu alti mem
bri ai comitetului sin
dical.

încă de la început, cei 
prezenți au ținut să ne 
spună că la Lupenl at
mosfera este tensionată. 
Minerii și liderii lor nu 
sunt de acord cu felul 
cum a fost arestat Miron 
Cozma. El a făcut mult 
pentru Valea Jiului, spun 
el. O fi făcut și greșeli, 
dar felul cum a fost a- 
restat este o jignire pen. 
tru mineri.

Președintele sindicatu-

Iul de la Lupeni este u- 
nul dintre cei cinci lideri 
primiți de președintele 
Emil Constan tinescu, la 
Cotroceni.

— Prin arestarea lui 
Miron Cozma. sindicatele 
din Valea Jiului își vor 
strânge rândurile — ară
ta dânsul. Deși preșe
dintele Emil Constanti- 
nescu ne-a promis la Bu
curești că lui Cozma îi 
vor fi respectate toate 
drepturile, că Legea va fi 
respectată. — minerii so
licită să organizăm ac
țiuni în sprijinul său. Noi 
vom acționa însă numai 
în spiritul legii.

Să mai spunem că la 
Lupeni am văzut mai multe 
liste semnate de mineri 
prin care se cere cerce
tarea lui Miron Cozma în

NUMAI PRIN RESPECTAREA

loan Napău ■ este pri
marul orașului Lupeni. In 
1990 era liderul Federa
ției Sindicatelor Miniere 
-'n România. Miron Coz
ma de la el a preluat 
funcția. Iată de ce, am 
consemnat și părerea sa.

— Felul cum a fost 
arestat Miron Cozma nu 
este principial și nici în 
spiritul celor promise în

ÎN CONFORMITATE CU

în legătură cu arestarea 
liderului minerilor din 
Valea Jiului, a avut ama
bilitatea să ne spună câ
teva păreri și dl loan 
Draia, prim procuror, Par
chetul de pe lângă Jude
cătoria Petroșani.

— Dacă a fost luată a- 
ceastă măsură, înseamnă 
că este in conformitate cu 
normele legale. Trebuie să 
existe probe, iar pe baza 
lor s-a apreciat oportu
nitatea acestei măsuri.

în: cfcea ce privește de
mersurile minerilor în 
sprijinirea lui Miron Coz
ma, dl prim procuror a 
spus că minerii au înțe
les să urmeze căile le
gale.

stare de libertate. „Avem 
mii de asemenea semnă
turi" — ne-au spus cei de 
acolo.

în altă ordine de idei, 
se pare eă pentru dumi
nică se preconizează un 
miting în sprijinul lui 
Miron Cozma.

ADEVĂRULUI

campania electorală. Im. 
portant este ca procesul 
să nu se transforme in
tr-unui politic și nici 
într-un război psihologic 
cu Valea Jiului.

Speranța mea este ca 
justiția să caute toate 
probele care există. iar 
judecarea să nu se facă 
decât prin respectarea a- 
devărului.

NORMELE LEGALE

Până în ziua prezenței 
noastre în Valea Jiului 
(14 ianuarie a.c.) la par
chet se prezentaseră cinci 
lideri de sindicat, care au 
înaintat o listă cu peste 
100 de nume prin care se 
solicită ca. în cazul în 
care Miron Cozma nu va 
fi cercetat în stare de 

bertate. să fie și ei a. 
restați

— Le-am spus — pre
cizează dl loan Draia — 
că această cerere este 
făcută fără a se cunoaște 
legea, că o asemenea ce
rere nu își găsește cadrul 
legal. Dacă alături de 
Miron Cozma se umt și 
ei vînovați, nu noi efec
tuăm urmărirea penală 
ci Parchetul General.

■
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Ședință așteptată 
cu mare interes

Joi, 23 ianuarie a.c., în-
- cepând cu ora 17, la Pri

măria municipiului Hune
doara va avea loc ședin
ța Consiliului local, a că
rei ordine de zi este deo
sebit de importantă prin 
natura problemelor puse 
în discuție.

între problemele de in
teres deosebit aflate pe a- 
genda Consiliului local Hu
nedoara se află transmi
terea cu plată a spațiilor 
comerciale către actualii 
chiriași; stabilirea tarife
lor de bază zilnice și anu
ale, pe metru pătrat, Ia 
chiriile pentru spațiile cu

altă destinație decât locu
ințe, din fondul locativ de 
stat și pentru folosirea te
renurilor aflate în adminis
trarea Consiliului local, ; 
stabilirea tarifelor pentru 
serviciile prestate la ca
sa căsătoriilor, după ofi
cierea ceremoniei, aproba
rea tarifelor privind atri
buirea dreptului de folo
sință a locurilor de înhu
mare din cimitirul aflat 
în administrarea Consiliu
lui local.

Amănunte despre toate 
aceste hotărâri vor fi pu
blicate într-o ediție ulte
rioară a ziarului nostru.

Certificate de urbanism — 
autorizații de construcție » ♦

în ședința de avizare, din 7 ianuarie a.c., au fost 
aprobate de către Primarul municipiului Hunedoara 
următoarele documente :

CERTIFICATE DE URBANISM
• S.C. LANȚUL METAI.O TRANSCOL — modi

ficare spațiu, bd Corvin, 3/2. • PAȘTIU HORI A — mo
dificări interioare, strada Dr Marinescu, nr. 22 • FRE 
DEVA — alimentare cu energie electrică, bloc 47, str. 
E. Mărgineanu • S.C. FREMAR COMEXIM SRL — am
plasare firmă luminoasă, str. A. Iancu, 9 • POPA AU
RELIA — modificare spațiu, str. V. Cneazu, nr. 8 • 
BISERICA SFANTA TREIME — construcție biserică, 
Micro 6.

AUTORIZAȚII DE CONSTRUCȚIE
• FRE DEVA — branșament electric, str. G. Bari- 

țiu, FN • FRE DEVA — branșament electric, str. C. 
Brancuși, bloc X 2*  BOAR GIIEORGIIINA — închidere 
balcon, str. I. Creangă, 6/2.

BLITZ!

Buget înghețat
Consiliul local Hunedoara are de achitat suma 

de 2,2 miliarde de lei pentru lucrări de termoficare 
in Micro IV și Micro II. Dacă nu s-ar fi executat, 
acestea ar fi afectat 400 de apartamente, din zonă, 
care ar fi rămas fără căldură.

Deși s-au făcut numeroase demersuri pentru ob
ținerea banilor de la buget, rezultatele sunt minime.

Pentru luna ianuarie a.c. s-a practicat aceeași 
metodologie ca și în anul trecut, când s-a hotărât 
alocarea a 8,3 procente din bugetul Iui ’96 și nu din 
cel al anului în curs.

Nici această sumă însă nu a fost primită până 
la ora actuală, existând riscul de sistare a lucrări
lor de termoficare în Micro II, precum și a celor 
de construcții de locuințe.

♦--****♦**•*•

Clubul „Siderurgistul" 
din municipiul Hunedoara 
și-a început activitatea în 
anii ’60. în anul 1990, în 
lipsă de ofertanți, clădi
rea și activitatea din ca
drul clubului au fost pre
luate de Sindicatul „Side- 
rurgistul" de la S.C. „Si
derurgica" S.A., deși, du
pă cum spunea prim-vice- 
președintele sindicatului, 
dl Gheorghe Andrei, „nu 
ne este ușor să ne împăr- 
țim aotivitatea între cea 
pur sindicală și cea cul
turală".

Potrivit celor declarate 
de interlocutorul nostru, 
în cadrul Clubului „Side- 
rurgistul" activează 14 for
mații culturale, structurate 
pe muzică ușoară, muzică 
populară, dans sportiv și 
dans modern, teatru, pic
tură, alături de o biblio
tecă însumând i peste 
100 000 de volume.

Meritoriu este faptul că 
toate formațiile artistice 
preluate de sindicat în 
1990 au rămas, ba, mai 
mult, au apărut câteva n°i. 
Dl Andrei nu regretă fap
tul că au fost menținute 
în totalitate formațiile ar
tistice. „Nu ne pare rău 
că le-am preluat pentru 
că toate aceste formații 
au obținut rezultate bu
ne și foarte bune la toate 
concursurile la care au 
participat, în special for
mațiile de dansuri spor
tive — copii. Nu există 
participare la concursuri 
în care să nu ocupe unul 
din primele „trei locuri", 
spunea prim-vicepreședin- 
tele Sindicatului „Siderur- 

Imagine din Hunedoara Foto: PAVEL LAZA

gistul", domnia sa fiind 
acum persoana care se o- 
cupă de Clubul „Siderur- 
gistul".

Mândri sunt sindicaliștii 
hunedoreni și de cercul de 
pictură ce ființează în 
cadrul Clubului „Siderur
gistul". Sindicatul le asi
gură două tabere de crea

„Of“-urile Clubului 
„Siderurgistul**

ție pe an, toamna și pri
măvara, la bazele de agre
ment ale S.C. „Siderurgi
ca" S.A., de la Cinciș și 
Râușor, într-un cadru na
tural propice. Ele se fina
lizează de fiecare dată cu 
expoziții de grup. De men
ționat este faptul că o par
te dintre membrii cercului 
de pictură au reușit să-și 
deschidă și expoziții per
sonale, atât în municipiul 
Hunedoara, cât și în alte 
localități. O garanție a 
calității artei promovate 

aici este că 11 membri ai 
cercului sunt studențî sau 
au absolvit institute de 
artă.

Trupa de teatru a Clu
bului „Siderurgistul” îm- 
plineșe în acest an 75 de 
ani și este condusă de „un 
inimos instructor artistic, 
Nicolae Buciuman, de ac

tivitatea căruia se leagă 
multe realizări", spunea dl 
Andrei, care a ținut să 
mulțumească și altor in
structori : Cristian Coman, 
soții Luminița și Valentin 
Ileș, Dan Pichiu, Petre 
Pruneanu, Cristl Parnescu.

Formațiile artistice ofe
ră pentru hunedoreni, tri
mestrial, un spectacol gra
tuit.

Să mai notăm că în ca
drul clubului este menți
nută singura fanfară din 
municipiul Hunedoara.

Pagină realizată de
CORNEL POENAR, 

SORIN BLADA

Așa e
în anul 1996, în munici

piul Hunedoara s-au înre
gistrat 1088 nașteri, 756 
de decese și 605 căsătorii.

Din cele 756 de decese, 
înregistrate până la 31 de
cembrie 1996, 271 se dato
rează bolilor de inimă, 
151 diverselor forme de

Există însă și nemulțu
miri. Prima este legată de 
modul în care este recep
tată muzica populară. „Se 
face pregătire după un pro
gram bine stabilit, dar se 
pare că la nivel de țară 
muzica populară a suferit 
un regres. Nu reușim să 
găsim săli sau ofertanți 
pentru a reuși să ne depla
săm și să dăm spectacole. 
Și atunci tinerii care fac 
acest gen de artă sunt pu
țin debusolați: pe de o par
te se pregătesc intens, iar 
pe de alta nu au întotdea
una posibilitatea să intre 
pe scenă, să vină în fața 
publicului, cel mai avizat 
judecător al activității lor”, 
declara dl Andrei.

însă marele „of" al con
ducerii sindicatului este le
gat de atitudinea Inspec
toratului pentru cultură al 
județului Hunedoara față 
de Clubul „Siderurgistul", 
după cum spunea dl Petru 
Vaidoș, președintele Sindi
catului: „Nu am solicitat 
un sprijin financiar, ci u- 
nul de specialitate, de în
drumare. Suntem total ne
mulțumiți de felul în care 
dânșii privesc activitatea la 
noi. Practic, noi nu exis
tăm pentru dânșii. La soli
citările noastre ni s-a răs
puns: „Noi ne ocupăm de 
cultură, dumneavoastră fa
ceți acolo cultură sindica
lă". Este un lucru absolut 
incorect. Considerăm că a- 
cei care sunt plătiți pentru 
a face cultură trebuie să 
se ocupe de ea și să nu la
se toată această activitate 
în seama Sindicatului și so
cietății Siderurgica (în ca
zul nostru). De fapt, noi in
tenționăm ca la următoa
rele discuții cu conducerea 
județului să ridicăm aceas
tă problemă. Nu este nor
mal să fim ignorați în to
talitate.

Din punctul nostru de 
vedere există o singură cul
tură: „cultura românească".

viata!*
cancer, 97 bolilor de plă
mâni, 38 bolilor de ficat, 
22 bolilor de stomac și 
.157 altor afecțiuni.

De asemenea, în numă
rul total de decese ale a- 
nului ’96 se înscriu 8 si
nucideri și 12 accidente 
mortale.

■

■
I
■

Restante la șomaj
La finele anului 1996, 

numărul șomerilor aflați 
în plată la Hunedoara 
se ridica la 1102 persoa
ne, iar al celor aflați în 
căutarea unui loc de 
muncă, la 4767.

Inexistența fondurilor 
bănești creează mari di
ficultăți la plata drep

Ecarisaj
*

ț 
I

j

Dc astăzi, vineri, 17 ianuarie a.c., in Hunedoara 
începe o acțiune de ecarisaj, întrucât numărul câi
nilor vagabonzi a crescut considerabil în ultimii ani. 
După opinia unor funcționari ai primăriei munici
piului, numărul acestora se ridică la circa 300, iar 
pericolul pe care-1 reprezintă, in special pentru co
pii, este în creștere de la zi la zi. Numai in anul 
trecut, cel puțin cinci copii au fost atacați de câinii 
vagabonzi din oraș. |(

Pentru a nu exista riscul de a fi ridicați și câi- l 
nii locatarilor, aflați întâmplător pe străzi sau in
oraș, în zilele următoare. Primăria Hunedoara face 
apel la cetățeni să aibă grijă de animale și să le 
țină acasă.

Lucrări edilitar- 
gospodărești

Timpul favorabil din 
aceste zile a permis de
clanșarea, de către pri
mărie, a unor acțiuni e- 

dilitar-gospodărești în mu
nicipiu, de curățire a zo
nelor verzi de resturi 
vegetale în Micro I — 
Est și Vest —, ansamblul 
Ciocârlia, centrul civic, 
precum și în zona aferen
tă drumului DN 68. Tot 
"din această săptămână 
au început lucrările de 
refacere a zonelor afec

BLITZ!
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Relații cu publicul .scrisori, anunțuri publicita- J ■ 

re — în fiecare zi de marți și vineri, între orele ■! 
, 11—14, Ia subredacția „Paginii”, din clădirea Primă-! [ 
; riei municipiului, camera 32 (parter). Alte informații Ji 
■ — la telefonul 711639, în zilele și între orele men-jj 
! ționate. ■ ‘
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SUBREDACȚIA HUNEDOARA
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turilor ce li se cuvin per
soanelor ce beneficiază 

de prevederile actelor nor
mative, plățile fiind ne
efectuate încă din iulie 
’96.

Numai pentru această 
lună sunt necesare 70,4 
milioane de lei.

tate de intervenții în re
țelele subterane, de tă
iere a arborilor și arbuș
tilor din bdul Revolu
ției, bdul Dacia și Parcul 
Central. S-au demarat și 
lucrările la infrastructura 
aleilor din cimitirul Va
lea Seacă.

Valoarea totală a lucră
rilor edilițar-gospodărești 
care se realizează în a- 
ceste zile se ridică la 
circa 12—13 milioane de 
lei.

>
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Cea mai recentă carte scrisă de cunoscutul gân
ditor Andrei Pleșu este profund ancorată în bogata 
și acuta problematică a dificilei perioade pe care 
o străbatem, așa-zisa perioadă de tranziție, asupra 
căreia s-a aplecat îndelung și răbdător cu spiritul 
său iscoditor și comprehensiv. Cartea, intitulată su
gestiv „Chipuri și măști ale tranziției", apărută la 
Editura Humanitas în 1996, este o culegere de texte 
scrise de autor între 1981—1996 și apărute în mai 
multe publicații : Secolul 20. Expres, România liberă, 
Adevărul, Literatorul, Cronica română, Meridian și-n- 
deosebi în revista DILEMA, al cărei director este 
din 1993.

Așa cum se subliniază în „Cuvânt înainte", cartea 
se vrea un „comentariu frugal" al autorului asupra 
„dramei" și „hazului" epocii tranziției în care figu
rile reale se intersectează cu măștile, oamenii cinstiți 
și simpli cu lichelele și corupții îmbogățiți.

Scriitorul și-a structurat numărul impresionant 
de texte (articole, studii, scrisori) în șase capitole: 
I. Prezumția de impuritate; II. Călăi, victime și ju
decători; III. Spre Europa, cu spatele...; IV. Patologia 
pre- și postrevoluționară: V, Scrisori deschise și VI 
„Din polul plus..,".

CUVÂNTUL LIBER f^S
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ISchimbarea la fată a poetului >:

•:
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AUtodefinindu-se „poet 
de bunăvoie", loan Evu 
și-a permis să „tacă" e- 
ditorial vreme de un de
ceniu. Nu voi încerca să 
depistez și să analizez mo
bilul acestui gest, ci voi 
prefera dear o întrebare- 
superstiție: penultima sa 
carte, apărută în 1986 — 
„Somnul în munte" — să 
fi fost o premoniție con
știentă sau o reacție a 
subconștientului expedia
tă spre o realitate social- 
socialistă incompatibilă 
cu ideea creației poetice 
de-o anume factură? Ar 
fi destule răspunsuri, în
să o asemenea franchețe 
poate fi stânjenitoare pen
tru iubitorul de poezie 

doritor de permanente des
coperiri și redescoperiri 
Iar în noul său volum de 
versuri, poetul loan Evu 
îi oferă suficiente ocazii 
de acest fel, și nu sunt 
deloc sigur dacă o deli
mitare clară și foarte e- 
xactă între poezia anilor 
'80 și cea a anilor '90 ar 
putea să constituie o a- 
tenționare asupra unui salt 
valoric. în primul rând 
pentru că loan Evu nu-și 
construiește poeziile, ci e- 
le apar vers cu vers în- 
tr-o succesiune de imagini 
existând în șinele său

poetic, atât de firească, 
încât ne vine ușor să me
morăm cantabilul poem 
„Stea înlăcrimată" din 
voi. anterior „Somnul în 
munte”: „S-adorm în
munți și să mă pască 
mieii/ ca pe o iarbă crudă 
în april,/ cu boturi mol 
să rupă blând din mine,/ 
până-mi ajung la trupul 
de copil"...// ș.a.m.d. (p.

teriorizează astfel: „Ascul
tă cum moare lumina-n 
oraș/ Cu foșnet de cer 
veștejit printre ziduri./ 
In lacrimi își spală zeul 
trufaș/ Armura de sân
ge și pielea de riduri.// 
Trec faruri și roți prin 
marele smog/ Sub magi
cul ochi, 
tă./ Până 
cui olog/

Și viața așteap- 
se vindecă vea- 
Mai este o vre-

IOAN EVU : „POET DE BUNĂVOIE» 
Editura Eminescu, București, 1996

11). Cum nu e deloe greu 
să percepem o ardere a 
eului său până la conto
pirea cu poezia: „Dar ieri 
intrară în oraș/ țărani um
broși/ în straiele de lap
te, cu miei în spate/ Co
borând dinspre păduri în 
piețele/ deșarte/ (...) Ca-n 
vis veni la mine mielul/ 
cu bot însângerat,/ Mie
lul cel alb păstrat de săr
bători; Când se întoarce-n 
sat acasă/ Eiul plecat la 
școală în oraș" (...) (Rec
viem, p. 59, din voi. „Poet 
de bunăvoie"). Și astfel îl 
redescoperim pe liricul, 
romanticul și nostalgicul 
loan Evu trezit dintr-un 
„somn de munte" într-un 
peisaj citadin unde până 
și trăirea artistică se ex

me, mai e doar o treap
tă"// (Cetatea moartă, p. 
14). De la un optimism, 
drept că moderat, poetul 
devine de-a dreptul apo
caliptic prevăzând sau 
presimțind un final uni
versal iminent. De altfel, 
majoritatea poeziilor din 
acest volum poartă In ele 
amprenta unei gravități a- 
supra căreia deseori au
torul revine, explicativi 
„Se-aude scârțâind în U- 
nivers ca un sicriu/ în
ghețat în apele Styxu- 
lui...“. (Care dintre vân
turi. p. 78); însă bine es
te la loan Evu că peezia- 
poezie nu dispare, fiindcă 
poetul nu concepe nici o 
clipă de viață în detri
mentul ei, aceasta chiar

dacă el se... plânge: „Tot 
mai rar te vizitează poe
zia, ca o umbră/ Ce se 
retrage să moară în zid"... 
(Poem inundat, p. 29). 
Nu-i adevărat: loan Evu 
există în poezie prin poe
zie.

Dar, odată citadinizat, 
poetul constată sec: „Nin
ge esoteric, ninge/ Pen
tru inițiații într-ale hi
merei./- De câteva nopți 
cade/ Această zăpadă in
accesibilă contabililor"// 
(Ninge, p. 43). Registrul 
ideatic s-a schimbat: poe
tul a renunțat la o co
muniune pașnică, și de 
multe ori tandră cu se
menii săi rurali, incursiu
nile sale în socialul co
tidian devenind astfel 

comentarii ironice. însă cel 
mai bine și mai clar luăm 
cunoștință despre „noua 
față" a poetului citind ul
timul poem din volum — 
„Gustul disperării" (p. 79). 
Ușor intelectualist și des- 
criptivist, poemul ni-1 dez

văluie pe reăl-omul loan 
Evu suferind deseori de 
nrea-poetul care este.
. loan Evu este un poet 

ajuns la maturitate, iar 
lectura versurilor sale 
înseamnă contactul nemij
locit cu poezia adevărată.

DUMITRU HURUBA
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fymud vieții
Neculesc de nimeni 
fructele cad, putrezesc.

Tendință spre sâmbure, 
atracție universală 
e iubirea.

Bruma ne ruginește privirea 
in apele frunzei 
limpezită cândva de vară.

Plec:
mărul — singurul prieten — 
mă conduce la gară...

Din dezordine
A fi liber nu înseamnă
să umbli teleleu
cu mâinile Ia spate ca Zăroni 
in așteptarea mănușii nepereche, 
sau eventual in buzunare; 
să dai cu bombeul nou 
in căte-o piatră și să nu-ți pese 
dacă la ora Diluviului 
memoria a refuzat o speță 
carele — normal — n-o cunoști.

A fi liber nu înseamnă 
că poți să te joci cu focul 
chiar dacă focul ar fi o jucărie; 
nu-nseamnă să tragi cu buretele 
peste găurile negre din univers; 
să bei Cabernet cu Dumnezeu 
durigaș.

A fi liber înseamnă să fii proprietar, 
miliardar chiar, 
pentru că Libertatea nu e o invenție 
juridică sau fonetică;
Ea este Patria in care însăși pasărea 
este datoare zborului.

CONSTANTIN GIIEORG1IE-NAID1N
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î Nemulțumită de modul 
ț cum a fost apreciată e- 
l voluția corurilor Parohi- 
j ei ortodoxe române Brad 
' și al Bisericii voievodale 

ortodoxe Crișcior, în ca- 
i drul Festivalului-concurs 
> de muzică sacră „Cu noi 
\ este Dumnezeu", găzdu- 
i it in luna decembrie anul 
J trecut de Catedrala or- 
î todoxă din Orăștie, dna 
ț Maria Simion, dirijorul 
1 celor două formații, ne-a 
’ trimis o scrisoare la re- 
î dacție prin care protes- 
1 tează la adresa „Consi- 
’ liului pentru Cultură" și, 
î în general, a juriului, ca- 
ț re a stabilit premierea.

Scrisoarea fiind prea lun
gă, iar spațiul ziarului 
nostru restrâns, redăm 
din cele așezate pe hâr
tie de dna Maria Simion 
următoarele, cu mențiu
nea că scrisoarea, în în
tregul ei, am înaintat-o 
Inspectoratului Județean 
pentru Cultură spre a fi 
analizată.

„Vă anunț, pe această 
cale, că niciodată nu 
voi mai participa la a- 
cest concurs, deoarece în
crederea în profesionalis

Nemulțumirea unui dirijor!
mul și cinstea aprecieri
lor mi ș-a spulberat com
plet. Eu am acordat cel 
mai profund respect a- 
cestui concurs, alegând 
din repertoriu ceea ce es
te mai reprezentativ. Am 
lucrat cu întregul meu 
profesionalism și simț 
de răspundere artistică 
pentru a întruni toate ce
rințele interpretative, dar 
nimic nu a fost luat în 
considerare, fiind aprecia
te și premiate coruri ca
re s-au prezentat „mo

dest" (ca să nu spun co
mun). Premierea se a- 
cordă celor ieșiți din co
mun și deosebiți din 
punct de vedere calita
tiv, așa știu eu. Dar ci
ne au fost cei care pot 
răspunde de propria ca
pacitate, apreciind ? Am 
întrebat, acolo, cine sunt 
muzicienii din juriu ? Mi 
s-a răspuns : „Din cultu
ră". Gum ? Birocrați ? 
Sau poate foști artiști ai 
altor domenii decât mu
zica I A fost vreun di

rijor cunoscut ?; vreun 
profesor de la Conser
vator (Dl Golcea I. din 
Brad este și prof, la A- 
cademia de Muzică și 
dirijor de cor, dar n-a 
fost acolo, de ex); vreun 
compozitor valoros ?; vre
un critic muzical cunos
cut ? (Putea fi chiar Doru 
Popovici, care este și 
compozitor și critic de 
muzică); vreun dirijor de 
mari coruri bisericești 
(de ex Petru Simionescu, 
de la Domnița Bălașa din 

București, care este și 
teolog și muzicolog și 
mare dirijor); vreun doc
tor în muzică (de ex Gri- 
gore Constantinescu) ???... 

...Oricum, mare păcat! 
căci Dumnezeu care „este 
cu noi" și vede tot, nu 
l-a mișcat (pe cei din 
juriu — n.n.). Să-i ier
te El, ii iert și eu, dar 
mă voi depărta, voi fu
gi de nedrepți, căci su
ferințele inutile nu le 
mai vrem. Inutile și stu
pide ca și rezultatul a- 
precierilor unor „specia
liști". Poate se mai schim
bă ceva ca să pot ura 
„La mulți ani cinstiți”.
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Andrei Pleșu, „CHIPURI ȘI MĂȘTI ALE TRANZIȚIEI"
în cele 110 texte grupate în secvențele menționate, 

pertinentul autor supune unei exigente și complexe 
analize : oameni, partide, evenimente, fenomene, insti
tuții, ideologii, moravuri, tot ceea ce-i apare demn 
de examinat din dificilul și imprevizibilul marș al 
tranziției.

Analistul se oprește asupra unor figuri proeminen
te de politicieni și oameni de cultură, cum sunt: Cor- 
neliu Coposu, Petre Tuțea, Alexandru Paleologu, 
Constantin Noica, Mircea Eliade, Emil Cioran, Ga
briel Liiceanu, Mircea Dinescu, H.R. Patapievici, Ion 
Iliescu și alții, exprimându-și în mod tranșant și obi
ectiv 'poziția față de luminile și umbrele acestora 
(dacă le-au avut), a operei și atitudinii lor față de 
problemele condiției umane. Ceea ce conferă valoare 
deosebită creionării unor asemenea oameni este nuan
țarea amănunțită, tușa elegantă, demnă, corectă și 
agreabilă la care apelează scriitorul în prezentarea 
specifică a spiritualității acestor personalități.

Alteori însă autorul apelează la cuvântul tăios, 
ironic, incisiv, punând în fața cititorului imaginea dez
agreabilă ce și-a făcut-o despre cei întâlniți în fluxul 
tranziției. Așa este bunăoară poetul și politicianul 
Adrian Păunescu, considerat «... o masă energetică 

dezaxată" (p. 88), in timp ce Corneliu Vadim Tudor 
este senatorul „disident" ce „... stă obscen la rampă, 
iși dă poalele peste cap, amenință, retractează, atacă 
din nou, rostogolindu-se dizgrațios peste nervii noștri 
istoviți..." (p. 200).

Sunt surprinse cu specificul lor și-ndeosebi cu 
slăbiciunile: parlamentul, guvernul, opoziția, televi
ziunea, învățământul, poliția (căpitanul Soare) ș.a. 
Sunt biciuite și țintuite la stâlpul infamiei: lașitatea, 
aroganța, cameleonismul, demagogia, șovinismul, am
biguitatea, dezinformarea, căpătuiala, platitudinea, 
șantajul, corupția, nedreptatea, felonia, imbecilitatea 
de toate gradele, delațiunea, vanitatea, minciuna, 
prostia etc., etc.

In ampla sa demonstrație despre „chipurile și 
măștile" ce înaintează inegal pe drumurile și cărările 
multiple, diverse și întortocheate ale tranziției și ale 
vieții — apelând la sacrele principii statornicite de 
experiența trudnică și credința în puritate a omeniei 
— autorul avertizează drastic setea de mărire, afir
mând că „... orice înălțare care nu e înălțare pe Cruce 
este orgoliu căzător, salt în gol, răstignire cu capul în 
jos" (p. 427).

Prof. DUMITRU SUSAN
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fSĂPTĂMÂNA 1 
L TV J

LUNI, 20 IANUARIE
T V R 1

13,00 Actualități; 13,10 TVR Iași; 14,00 
IVR Cluj-N.; 14,50 TVR Timișoara; 16,00 
Actualități; 16,05 De luni până luni; 16,35 
Turism și agroturism; 17,05 Em. în 1b, 

, maghiară; 18,35 Grendizcr (d.a); 19,00 A- 
' țlas; 19,30 Salvați de clopoțel (s); 20,00 
' Actualități; 20,50 Bay watch (s); 21,45 Tea

trul Național dc Televiziune prezintă: 
.Don Juan sau dragostea pentru geome
trie" (ultima p.); 22,55 Transfocator; 23,25 
Actualități; 23,40 Cultura în lume; 0,10 
Skip Rock ’95. 0,55 Tenis. Australian O- 
pen (rez.).

T V R 2
13 00 Actualități- 13,10 Politica între i- 

deal șl real; 13,35 Drumul spre Avonlea
(r) ; 14,25 Tenis. Australian Open (rez.);
15,25 Perla Neagră (r); 16,10 Alejandra
(s) - 17,00 Măseaua de minte; 17,40 Andrea 
Celeste (s); 18,30 în fața Dvs; 20,00 Arte 
vizuale; 20,30 Tribuna nonconformiștilor; 
21,00 TVM Mesager; 21,30 Căsuța cu po- 
veș.i; 21,35 Sfinx (cs); 22,05 Tribuna par- 
tidelor parlamentare; 22,30 Cei din Mo
gador (s); 23,25 Mag. sportiv internațional; 
0,30 Muzica c viața mcal

P R O TV
7,00 Ora 7, bună dimineața! 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 10,00 Grace (r); 11,00 
Blonde Fist (f. Anglia 1991); 12,55 Știrile 
Pro Tv; 13,00 The Sting II (co. SUA ’83); 
15,00 Verdict: crimăl (s); 16,00 Tânăr și 

■ neliniștit <*);  16,45 înrobită d0 iubire (s);
17.30 Grace (s); 18,00 Știri; 18,05 Sport ia 
minut: știri sportive; 18,25 Am întâlnit 
și români fericiți!; 19,00 Știi Și câștigi! 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Johnny be Good 
(co. SUA 198<); 21,50 Știri; 22,00 Familia 
Bundy (s); 22,30 MASH (s); 23,00 Procc-
ul etapei (1); 0,00 Știri; 0,20 Procesul e- 

tapei (II); 1.30 Sport la minut.

ANTENA 1
! 12,00 Invitați la Antena 1 (r); 13,00 Lu
mină călăuzitoare (r); 14,00 Știri; 11,10 
Plan de atac (f/r); 16.00 Medalion; 16,30 
Teleshopping; 17,00 Știri; 17,10 Văduva 
(s); 18,00 Oglinzi paralele; 18,30 Model 
Academy (s); 19,00 D.a; 19,30 O iubire de 
neuitat (s); 20,30 Observator; 21,15 Din lu
mea afacerilor; 21,30 Film românesc; 23,00 
Milionarii de la miezul nopții; 1,00 Te
leshopping; 1,30 Observator (r); 2,30 Rit
muri nocturne.

MARȚI, 21 IANUARIE
i T V R I

7,00 TVM Telcmatinal; 8,30 La prima 
ară; 9,20 Santa Barbara (r); 10,05 Limbi 
străine: franceză, engleză; 11,05 Oia vră
jitoarelor (f/r); 12,35 D,a; 13,05 Muzica 
pentru toți; 14,10 TVR Iași; 15,00 TVR 
Cluj-N.; 15,35 D.a; 16,10 Fii tu însuți!;
16,45 Conviețuiri; 17,35 Cazuri și necazuri 
in dragoste (div.); 18,30 Tribuna partide
lor parlamentare; 18,55 Medicina pt. toți; 

j 19,25 Katts și câinele (s); 20,00 Actuali
tăți; 20,50 Cuțitul în apa (dramă Polonia 
*62); 22,30 Reflector; 23,00 Actualități;
23,15 Iluminații (div.); 23,40 Gong!; 0,10 
Festivalul Coca Cola —* Timișoara '96. în 
recital loan Gyuri Pascu și The Blue 
Workers; 0,40 Tenis. Australian Open.

T V R 2
7,00 La prima oră; 8,30 TVR Cluj-N.;

9,20 Ora de muzică; 10,05 Mag. satelit;
11.25 D.a; 11,50 „Don Juan sau dragostea 
pentru geometrie" (teatru, p.II/r); 13,00 
Punct de întâlnire. Un drum de o viață;
13.25 Ala-Bala-Portocala;! 14,10 Tenis. 
Australian Open (rez.); 15,10 Limbi străi
ne (r); 16,10 Alejandra (s); 17,Ou 23 de 
milioane (I); 17,40 Andrea Celeste (s);
18.30 23 dc milioane (II); 19,45 Persona
lități în Top: Nae Caranfil, regizor; 20,00 
Cu cărțile pe față; 2J,00 TVM Mesager;
21.30 Căsuța cu povești; 21,35 între da 
și nu; 22,05 Credo; 23,15 Teatrul Națio, 
nai de Televiziune prezintă: „Idolul și 
Ion Anapoda" de George Mihail Zamfi- 
rcscu, cu L. Bălănuță, Manuela Ciucur.

P R O TV
j 7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Grace (r); 10,30 MASII (r); 11,00

J Delinquents (dramă SUA 1957); 12,55 Știri; 
I3/’0 Falling in Love Again (co. SUA ’80);

15,00 Verdict: crimă! (s); 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 16,45 înrobită de iubire (s);
17.30 Grace (s); 18,00 Știri; 18,05 Sport 
la minut: știri sportive; 18,15 Cagney și 
Lacey (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Știri; 20,00 Chicago Hope (s); 21,00 Se
crete de familie (s); 22,00 Familia Bundy 
(s); 22,30 MAS1I (s); 23,00 Deșteaptă-te, 
române! (talkshow); 0,00 Știri; 0,20 Sport 
la minut — știri sportive.

ANTENA 1
7,15 O iubire de neuitat (r); 8,00 în vi

zită la Antena 1; 10,00 D.a; 10,30 Tele- 
shopping; 11,10 Lumină călăuzitoare (r); 
12,00 Văduva (r); 13,00 Lumină călăuzi
toare (s); 14,00 Știri-, 14,10 Film (r); 16,00 
Medalion; >'„30 Teleshopping; 17,10 Vă
duva (s); 18,00 Seismograf; 18,30 Model 
Academy (s); 19,00 D.a; 19,30 O iubire de 
neuitat (s); 20,30 Observator; 21,15 Din 
lumea afacerilor; 21,30 în numele priete
niei (f. SUA *94);  23,20 Milionarii de la 
miezul nopții; 1,00 Teleshopping.

MIERCURI, 22 IANUARIE

T'V R 1
7,00 TVM Telcmatinal; 8,30 La prima 

oră; 9,20 Santa Barbara (r); 10,05 Video
lexicon; 11,05 Videocaseta muzicală; 11,20 
Andrea Celeste (r); 12,10 D.a; 12,40 Re
flector (r); 13,10 Muzica pen.ru toți; 14,10 
TVR Iași și Cluj-N.; 16,10 Mag. sportiv; 
17,00 Acești pătimași minunați; 17,15 Ec- 
clesiast ’97; 18,00 De la iume adunate...;
18.30 Grendizcr (d.a); 19,00 Timpul Euro
pei (mag. politic); 19,30 California visea
ză (s); 20,00 Actualități; 20,50 Masada (s); 
21,40 Patinaj artistic CE: Proba de pe
rechi (d, Paris); 23,15 Actualități; 23,30 
Frumoasa și Bestia (s); 0,20 Confluențe; 
0.50 întâlnircn de la miezul nopții; 1,15 
Tenis. Australian Open (rez.).

T V R 2
7,00 La- prima oră; 8,30 TVR Timișoara;

9,20 Ora de muzică; 10,05 Caleidoscop-sa- 
telit; 11,35 Cuțitul în apă (f/r); 13,15 Se
rial dc- călătorii (do): „Cucerind Alaska";
14,10 Gong! (r). 14,40 Tenis. Australian 
Open (rez.); 15,40 De lingua latina: 16,10 
Alejandra (s); 17,00 Natura 2000; 17,40 
Andrea Celeste (s); 18,30 Em. în 1b. ma
ghiară; 20,00 Pro Memoria; 20,30 Turist- 
club; 21,00 TVM Mesager; 21,30 Căsuța 
cu povești- 21,35 Orizonturi culturale; 
22,05 Cei din Mogador (s); 23,00 Un se
col de cinema; 23,55 Vivo Live Rock Night; 
0,25 Caleidoscop-salelit.'

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Grace (r); 10,30 MASH (r); 11,00 
Mouse on the Moon (f. Anglia ’63); 12,55 . 
Știri-, 13,00 Micul Nikita (f. SUA 1987); 
15,00 Verdict: crimă! (s); 16,00 Tânăr și 
neliniștit (s); 16,45 înrobită de iubire (s);
17.30 Grace (s); 18,00 Știri; 18,05 Sport 
la minut; 18,15 Robocop (s); 19,00 Știi și 
câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,00 Danielle 
Steel’s: „Palomino" (f. SUA 1991); 21,50 
Știri; 22,00 Familia Bundy (s); 22,30 
MASH (s); 23,00 Lege și ordine (s); 0,00 
Știri; 0,20 Sport la minut: știri sportive.

ANTENA 1
7,15 O iubire de neuitat (r); 8,00 în vi

zită la Antena 1; 10,00 D.a; 10,30 Tele
shopping; 11,10 Lumină călăuzitoare (r); 
12,00 Văduva (r); 13,00 Lumină călăuzi
toare (s); 14,10 Drumul spre casă (f/r); 
16,00 Medalion; 16,30 Teleshopping; 17,10 
Văduva (s); 18,00 Picătura de amar; 18,30 
Model Academy (s); 19,00 D.a; 19,30 O 
iubire de neuitat (s); 20,30 Observator;
21,15 Din lumea afacerilor; 21,30 Taina 
inimii mele (f. Spania ’95); 23,20 Milio
narii de la miezul nopții; 1,00 Teleshop
ping; 1,30 Observator (r).

JOI, 23 IANUARIE
T V R 1

7,00 TVM Telcmatinal; 8,30 La prima 
oră; 9,10 Cei din Mogador (r); 10,05 Limbi 
străine: germană, italiană; 11,05 Andrea 
Celeste (r); 12,45 D.a; 13,10 1001 audiții; 
14,00 Actualități; 14,10 TVR Iași și Cluj- 
Napoca; 15,20 După datina străbună; 15,40 
Cuvinte potrivite; 16,00 Actualități; 16,10 
La orizont economia de piață; 16,55 Grcn- 
dizer (d.a); 17,20 Tribuna partidelor par
lamentare; 17,45 Tragerile Loto; 17,55 
Milcnium; 18,40 Animați de aceleași sim
țiri; 19,10 Lupii aerului (s); 20,00 Actuali
tăți; 2i),53 Dragostea învinge (s); 21,45 
153 014 km. Reflecții rutiere; 22,00 Pati
naj artistic CE: Individual mase, (d. Pa
ris); 23,15 Actualități; 23,30 Simpozion; 
0,15 Serial de călătorii (do); 1,10 Tenis, 
Australian Open (rez.).

T V R 2
7,00 La prima oră; 8,30 TVR Cluj-N.;

9,20 Muzica pentru toți; 10,05 Mozaic sa
telit; 10,45 întâlnirea de la miezul nopții
(r) ; 11,40 D.a; 12,10 Curcubeu: 13,10 Mag. 
satelit; 14,00*  Actualități; 14,10 Reportaj 
’97; 14,45 Tenis. Australian Open (rez.);
15.45 Babar (d.a); 16,10 Alejandra (s); 
17,00 Ceaiul dc la ora 5... (div.); 19,00 
Em. în Ib. germană; 20,00 Știință și ima- 
ginație-, 20,30 Enigma (cs); 21,00 TVM Me
sager; 21,30 Căsuța cu povești; 21,35 Fil
moteca de Aur; 22,05 Sandino (f. Spa
nia); 0,20 Stadion; 0,50 Jazz Alive Show.

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ

năr și neliniștit (r); 9,45 Sport la minut; 
10,00 Grace (r); 10,30 MASII (r); 11,00
Modern Problems (co. SUA ’81); 13,00 Ro
bocop (r); 13,45 Beverly Hills (r); 14,30 
Gillette — lumea sportului; 15,00 Verdict, 
crimă! (s); 16,00 Tânăr și neliniștii (st;
16.45 înrobită de iubire (s); 17,30 Grace
(s) ; 18,00 Știri; 18,05 Sport la minut; 18,15 
Enigmele Aga'thci Christie (s); 19,00 Știi 
și câștigi!; 19,30 Știri; 20,00 Melrose Place 
(s); 21,00 Doctor în Alaska (s); 21,50 Știri; 
22,00 Familia Bundy (s); 22,30 MASH (s); 
23,00 Sergentul Wolf (s); 0,00 Știri; 0,20 
Sport la minut: știri sportive.

ANTENA 1
7,15 O iubire de neuitat (r); 8,00 în vi

zită la Antena 1; 10,00 D.a; 10,"30 Tele
shopping; 11,10 Lumină călăuzitoare (r); 
12,00 Văduva (r); 13,00 Lumină călăuzi
toare (s); 14,10 Floarea secretului meu 
(f/r); 16,00 Teleshopping; 16,30 Thalia;
17.10 Văduva (s); 18,00 Thalia; 18,30 Mo 
del Academy (s); 19,00 D.a; 19,30 O iu
bire de neuitat (s); 20,30 Observator; 21,15 
Din lumea afacerilor; 21,30 Prima zi (f 
ist. SUA 1989, p.l); 23,15 Milionarii de 
la miezul nopții; 1,00 Teleshopping.

VINERI, 24 IANUARIE
T V R 1

7,00 TVM Telcmatinal; 8,30 La prima 
oră; 9,20 Cei din Mogador (r); 10,15 Limbi 
străine: spaniolă; 10,45 Festivalul „Aure
lian Andreescu". Sel. din Gala laureatilor;
11.10 Andrea Celeste (r); 12,00 D.a;
12.30 1001 audiții; 13,20 TVR Iași și Cluj- 
Napoca; 15,00 Lege și fărădelege; 15,20 
Agenda consumatorului; 16,00 Actuali
tăți; 16,10 Ieșirea din Cerc; 16,35 Em. în 1b. 
germană; 17,30 Pro Patria; 18,30 Viața 
parlamentară; 19,00 Din nou în Vestul 
Sălbatic (s); 19,55 Urgențe în agricultu
ră; 20,00 Actualități; 2O..4O Prințul Unirii 
(do): 21,10 Tezaur folcloric; 21,40 Pati
naj ’artistic CE: Proba de dans (d, Paris);
23.15 Actualități; 23,30 MTV. Euro Top 
20; 0,30 Attica (f. SUA ’80).

T V R 2
7,00 La prima oră; 8,30 TVR Iași; 9,20 

Muzica pentru toti; 10,05 Mozaic-sateiit;
11.30 D.a; 12,00 TVR Iași; 12,30 TVR Cluj- 
Napoca; 13,00 TVR Timișoara; 13,30 Limbi 
străine (r); 11,00 Cafeneaua artelor; 15,20 
Conviețuiri... muzicale; 16,10 Alejandra 
(s); 17,00 Bursa invențiilor; 17,40 Oameni 
care au fost...; 18,10 Andrea Celeste (s); 
19,00 Concertul Orchestrei Naționale Ra
dio; 21,00 TVM Mesager; 21,25 Căsuța cu 
povești; 21,30 Hyperion; 22,30 Robingo 2 
(cs); 23,10 Cei din Mogador (s); 0,05 Din 
viața rromiior; 0,35 Bucuriile muzicii.

PRO TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,15 Știri sportive; 
10,00 Grace (r); 10,30 MASII (r); 11,0o 
Counterforce (f.a. SUA 1986); 12,55 Știri; 
13,00 Knightriders (f. SUA *80);  15,00 Ver
dict: crimă! (s); 16,00 Tânăr și neliniștit 
(s); 16,45 înrobită do iubire (s); 17,30 Grace 
(s); 18,00 Știri; 18,05 Sport la minut; 18,15 
Rătăciți în tranziție; 19,00 Știi și câștigi! 
(cs); 19,30 Știri; ' 20,00 Dosarele X (s); 
21,Ou Hunt For Red October (thriller SUA 
’90); 23,00 La limita imposibilului (s); 
0,00 Știri; 0,20 Sport la minut: știri spor
tive; 0,35 Zona Crepusculară (s); 1,00
Those Magnificent Men in Their Flying 
Machines (co. Anglia ’64); 4,10 Baschet.

ANTENA 1

7,15 O iubire de neuitat (r); 8,00 în vi
zită la Antena 1; 10,00 D.a; 10,30 Tele, 
shopping; 11,10 Lumină călăuzitoare (r); 
12,00 Văduva (r); 13,00 Lumină călăuzi
toare (s); 14,10 între dragoste și moarte 
(f/r); 16,00 Medalion; 16,30 Teleshopping;
17,10 Văduva (s); 18,00 Brigada mobilă;
18.30 Model Academy (s); 19,00 D.a; 19,30 
O iubire de neuitat (s): 20,30 Observator;
21.15 Din lumea afacerilor; 21,30 Prima 
zi (f. ist. SUA ’89, p.II); 23,20 Milionarii 
de Ia miezul nopții; 1,00 Teleshopping. 

sâmbăta, 25 ianuarie
T V R 1

7,00 La prima oră; 8,50 Tip-top, Mini- 
top; 9,50 Drumul spre Avonlea (s); 10,40 
Matineu coregrafic; 11,25 Pas cu pas; 12,15 
Planeta Cinema; 13,05 Pleiade; 14,00 Jur
nal; 14,10 Tranzit 126: MTV — Top 20; El 
și filmul; Film documentar: Francmaso
neria (4); Liceeni îndrăgostiți (s); CE de 
patinaj artistic; Mapamond; 18,45 D.a: 
Poveștile lui Donald Rățoiul; 19,15 Tele- 
enciclopedia; 20,00 Jurnal; 20,40 Inami
cul inamicului (s); 21,35 Balul muzicii u- 
șoare; 22,45 Perla Neagră (s); 23,30 Jur
nal; 23,45 Petrcceți cu noi... la Hanul me
lodiilor; 0,25 Australian Open. Finale (rez.);

T V R 2
7,00 întâlnirea de sâmbătă. Program al 

Studioului TVR Cluj-N.; 13,00 TVR Timi
șoara; 13,30 Est Meridian Magazin de sfâr
șit de săptămâna. Program al Studioului 
TVR Iași; 16,20 Alejandra (s); 17,10 Iti
nerare spirituale; 17,40 Serata muzicală 
TV; 20,30 Pariați pe campion! (cs); 21,00 
TVM Mesager; 22,00 Santa Barbara (s);
22,45 Duminica la Glod. Film folcloric;
23,15 Săptămâna sportivă; 23,45 Alfa și 
omega; 0,15 Festivalul Coca-Cola — Ti
mișoara '96.

P R O TV
7,00 D.a; 9,30 Flipper (s); 10,00 Hardy 

boy (s); 10,30 Nancy Drew (s); 11,00 A- 
cei oameni minunați și mașinile lor zbu
rătoare (f/r); 13,15 Știri; 13,20 Mere roșii 
(f. Rom. 1976); 17,45 Lumea Iu' Gaiță; 
18,00 VR 5 (s); 19,00 Te uiți și câștigi! 
(cs); 19,30 Știri; 20,00 Capcana morții (f. 
SUA 1982); 22,05 Știri; 22,10 Crimă cu 
premeditare (s); 23,00 Nemuritorul (s) 
0,00 Știri; 0,30 Hard time (f. er.).

ANTENA 1

7,00 Știri/ Revista presei; 7,15 O iu
bire de neuitat (s); 8,00 în vizită la An
tena 1; 11,00 Văduva (s); 12,30 Tokyo cow
boy (w. SUA 1994); 14,00 Știri; 14,10 Vic
tima iubirii (f/r); 16,00 Fir întins; 17,00 
Sfântul (s); 19,00 Niciodată nu e prea 
târziu (dramă SUA 1990); 20,30 Observa
tor; 21,00 Asediu la Marion (thriller SUA 
1992); 22,10 Cyborg Cop III (SF SUA ’95);
1,30 Video pop-rock.

DUMINICA, 26 IANUARIE
T V R i

8,00 Bună dimineața!; 9,00 Ping, Pong!; 
10,00 Colț Alb (s, pt. copii); 10,30 Lumină 
din lumină; 11,30 Fcs.ivalul și concursul 
de interpretare „Maria Lătărctu", Târgu 
Jiu, 1996; 12,00 Viața satului; 13,30 Vi- 
sând la Jeannie (s, ultimul cp.); 14,00 Jur
nal; 14,20 Sub semnul Gangelui: Indir 
15,00 Gala laurcaților CE de patinaj ai 
tistic; 18,00 Star Trek (s); 19,15 Robingo; 
20,00 Jurnal; 20,50 Tânărul Joc (f. SUA 
1994); 22,30.Filmele săptămânii; 23,15 Noc
turna lirică; 23,30 Jurnal; 23,45 Setea (s); 
0,35 Australian Open (rez.).

T V R 2

7,00 5 x 2. Magazin duminical. Program 
al Studioului TVR lași. în familie; 14,00 
Jurnal; 14,10 Iloața (f. Fr. 1966); 15,40 
Descoperirea planetei; 16,10 Alejandra (s); 
17,05 Un zâmbet pentru vârsta a treia; 
18,00 Oglinzi paralele; 18,45 Serial docu
mentar; 19,25 Puterea, pasiunea (s); 19,55 
Maeștrii; 21,00 TVM Mesager; 21,30 Fot
bal din Camp. Italiei; 23,30 Miss World 
1996. Gala concursului de Ia Bangalorre,

P R O TV

7,00 D.a; 9.00 Super Abracadabra; Fiica 
oceanului (s); 11,00 Secta (dramă); 12,55 
Știri; 13,00 News Radio (s); 13,30 Legea 
lui Shannon (s); 14,30 Stan și Bran; 15,00 
Lumea filmului; 15,30 Fotbal: II Calcio. 
Transmisiune în direct; 17,45 Față-n față 
cu Ilie Șerbănescu; 18,30 Beverly Hills 
(s); 19,30 Știri; 20,00 Turist întâmplător 
(co. USA' 1988); 22,15 Știri; 22,20 Central 
Park West (s); 23,10 Op Center (s, cP. 1); 
0,00 Știri; 0,05 Sport Ia minut.

ANTENA 1

7,00 Știri; 7,10 Sfântul (r); 8,00 D.a; 
9,00 Misiune ultrasecretă (s); 9,30 Comoa
ra templierilor (s); 11,00 Calcutta (do, I); 
12,00 Telcrebus; 12,30 lumea fn care 
trăim; 13,00 Știri; 13,10 Caleidoscop; 15,00 
Anastasia (f, p. III); 17,00 Slântul (s)9 
18,00 Printre rânduri; 18,50 Tulburări ■ în 
oraș (dramă SUA 1992); 20,30 Observator; 
21,00 Un prieten adevărat (dramă SUA 
’82); 22,50 Știri sportive; 23,00 Cerul drept 
martor (f.p. Fr, 1993).

k ANUL IX • NR. 1804
•—— ±1 17*11 UX*XvUCj JLvJî

pen.ru


»■■—■■ ■■ ■f“5=TCUVÂNTUL LIBER
AW/Z/A^W/AVV? fu

<«««•*<«
1111

Sui semnul
împlinirea a 147 de 

ani de la nașterea mare
lui Emlnescu a fost co
memorată în acest an la 
Deva într-o atmosferă de 
respect șl profundă emo
ție. La statuia poetului 
situată în parcul orașu
lui s-a strâns o mulțime 
de oameni — tineri șl 
vârstnici, elevi și profe
sori, mulți purtând 0 
floare în mână pentru a 
o așeza cu pietate la 
baza monumentului.

Manifestarea a fost 
deschisă de scriitorul Gli- 
gor Hașa, președintele Fi
lialei Deva a Societății de 
științe filologice, care în 
cuvinte alese a exprimat 
însemnătatea momentului 
aniversar, trăit de noi toți. 
A urmat o evocare a ceea 
Ce înseamnă Eminescu și 
creația sa pentru noi toți, 
evocare realizată de ele- 
va Marinela Birău, de 
la Liceul Pedagogic „Sa
bin Drăgoi”. în continua
re, s-a desfășurat un mo
ment artistic pregătit de 
talentați elevi de la Liceul 
Teoretic „Traian” și Li
ceul Pedagogic „Sabin 
Drăgoi”, moment constând 
din recitări de versuri 
și cântece pe versuri ale 
noetului Mihai Eminescu.

Manifestarea din parc 
s-a încheiat cu depunerea 
unor coroane de flori la 
statuia poetului din par- 
tea Consiliului Județean, 
Consiliului municipal De
va, Inspectoratului Școlar 
Județean, Inspectoratului 
Județean pentru Cultură, 
Casei de cultură Deva. Un 
maro număr de tineri au 
depus buchete de flori. Au

tui Emu nes cu
fost de față consilieri ju
dețeni si municipali, re
prezentanți ai Inspectora- 
tului Școlar Județean, In
spectoratului Județean 
pentru Cultură, Casei de 
cultură Deva, primarul 
municipiului Deva, dl Mir
cea Muntean.

în aceeași zi, la Casa de 
cultură din Deva a avut 
'oc. în cadrul „Amfitea
trului artelor’’, simpozionul 
științific omagial organi
zat de Casa de cultură, 
Filiala Deva a Societății 
de stiinte filologice, In
spectoratul Județean pen
tru Cultură, Uniunea „Va
tra Românească”. Invitați 
au fost dnii Nicolae Adam, 
Dan CâmDeanu, Gligor 
Hasa. Temele comunicări
lor abordate au vizat 
„Eminescu în reprezenta
re sculpturală”, „Eminescu, 
contemporanul nostru”, 
„Conceptele de dor și jale 
în creația lui Eminescu”.

A urmat momentul 11- 
terar-muzical pregătit de 
prof. Mari Costea și prof. 
Ileana Jurca. Solistă î 
Mariana Deac. Au recitat 
elevele Marinela Birău 
(Liceul Pedagogic „Sabin 
Drăgoi”) și Valeria Doi
na (Liceul Teoretic „Tra
ian" Deva).

O
Numărul pe luna ianuarie 

al revistei „Tineret ma
gazin Traian”, editată de 
elevii Liceului Teoretic 
„Traian” Deva, a fost în 
întregime dedicat oma
gierii poetului Mihai Emi
nescu.

MINEL BODEA

Coroane de flori la statuia poetului Mihai 
Eminescu, din parcul central al Devei.

Și vets, și cafaate...
(Urmare din pag. I)

lui, și totodată privitoru
lui, 1 se oferă o șansă ne
sperată, ajutându-1 să ci
tească dincolo de culoare 
și să privească mai de
parte de cuvinte. „Dan 
Vifor Pichiu face un ex
periment unic șl sublim cu

Participant! Ia simpozionul închinat marelui Eminescu, organizat la 
Casa de Cultură din Deva. Foto: PAVEL LAZA

sufletele noastre: vrea să 
ne facă să pornim de la 
cuvânt la poeme... 
transformându-ne In mici 
demiurgi” (Ion Urdă, con
silier). La rândul său, loan 
Evu creează „un univers 
compensatoriu, pe care 
ni-1 dăruie nouă — lumi
nă. bucurie a sufletului și 
a minții (...). Prin cuvântul 
poetic apar spații de lu
mină și de dumnezeire, 
tot ce este firesc, și fru
mos. și făcut să dea sens 
vieții" (prof. Marioara 
Aslău). Fiindcă poetul, 
după cum singur mărtu
risește, „în poezie lucrează 
cu spiritul de sorginte 
sfântă cu care a fost în
vestit de Creator (...). A 
fi poet la Hunedoara pen
tru mine înseamnă o 
șansă, în felul ei, dar și 
o răspundere covârșitoare; 
aici am înțeles că poezia 
se scrie cu singurătate, îm
potriva singurătății, și cu 
mult suflet”. „Dar cine- 
am fost cu-adevărat/ în 
lumea, totuși, nelumească/, 
Intre lumină și. păcat/ 
Doar vântul ști-Va să șop
tească// Doar plopii ști- 
vor să foșnească/ Fără no
roc și fără soț/ Pe limba 
lor dumnezeiască/ Doar 
plopii veșnic fără soț...“- 
(.Doar plopii ..", p. 70).

în concepția masonică, 
nici un om nu trebuie să 
depindă de alt om. Toți 
oamenii trebuie situați pe 
același plan de egalitate, 
fără deosebire de castă, de 
clasă, nație sau rasă. Ei 
trebuie să fie uniți ca 
frații.

Fără să politizăm. în
trebarea vine firesc. De 
ce regimurile comuniste, 
totalitare, care au propa
gat egalitatea între oa
meni, au dezavuat doctri
na șl ideile masoneriei ? 
Răspunsul este simplu. 
Pentru că „un mason a- 
devărat face totul, su
portă totul, pentru eleva- 
rea morală în întregime a 
omului, pentru realizarea 
unei conviețuiri civile, în
tr-o libertate adevărată”.

Emanciparea omului este 
adevărata „religie" a ma
soneriei. umanismul fiind

MASOMKL
1 Legendă) și Adevăr i|

III. Masonerie și umanism
conceput de masoni, în 
dimensiuni mai largi șl 
mai complexe, decât a fost 
el perceput de-a lungul 
istoriei noțiunii respecti
ve, istorie care cuprinde și 
Renașterea.

Masoneria nu-și trage 
originile și esența din Re
naștere, așa cum s-a a- 
firmat. Pe teritoriul Ro
mei antice, care a fost șl 
leagăn al Renașterii, uma
nismul a evoluat, ca »• 
spunem așa, în două trep
te. Uniunile culturale din

antichitatea secolului II 
și Epoca Renașterii.

Dezvoltarea uniunilor 
culturale romane n-a în
cetat nici un moment să 
funcționeze. Esența umanis. 
mului acestor asociații cul
turale s-a afirmat chiar 
și In timpul împăratului 
Iustinian și în tot Evul 
(Mediu, constrânse de 
predominarea bisericii să 
trăiască în umbra corpo- 
rațiilor de constructori. De 
altfel însuși țermenul de 
renaștere presupune ceva

ce a existat, a încetat să 
mai existe temporar și cate 
se reîntoarce din nou la 
viață.

Libertatea care este sco
pul final al istoriei umane 
se cerea continuată. Pen
tru că ea nu poate fi cu
cerită de un om, de o 
generație sau de generați
ile unui secol. Omul ca 
individ își revendică pen
tru sine un fragment din 
această libertate, maso- 
nerla a operat și operează 
cu alte „module”, înlătu
rarea superstițiilor, a pre
judecăților, a preconcep
ției ideologice, luminând 
conștiința oamenilor, ea 
le cere acestora și popoa
relor ,să se elibereze de 
orice dominație șl tutelă, 
acționând sub comanda n- 
nică, numită rațiune. (Va 
urma).
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S.C. ELECTRO PROIECT S.R.L. DEVA
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I
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I
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I
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Personal calificat în meseria de confecțio- | 
textil (croitorese).
Informații Deva, incinta ' \ TEX, poarta 3. | 

(7563)j 
S.C. FRESH ALIMCARN S.R.L. DEVA , 

ABATORUL FORNADIA
Achiziționează Ia cele mai avantajoase pre- | 

țuri tineret bovin și bovine:

ner

bovine adulte,
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profil I 
ani j 

(de j

categoria I — 2800 lei
categoria a Il-a — 2700 lei
categoria a IlI-a — 2500 lei

boi.
categoria I — 3200 lei
categoria a Ha — 3000 lei

• tineret bovin, 
categoria 220—300 
categoria 301—350 
categoria 351—400 
categoria peste 400 kg. 
Relații la telefoanele : 232475 ; 

230692.

kg 
kg 
kg.

— 2600
— 2800
— 3000
— 3200

231109;
(8)

lei 
Iei 
lei 
lei

S.C. AGROTRANSPORT S.A. 
HUNEDOARA—DEVA 

cu sediul in Deva, str. Portului, nr. 2 
Angajează mecanici auto cu probă de lu

cru. De asemenea, amintește că in fiecare 
joi, ora 10, are Ioc licitația pentru vânzarea 
de mijloace fixe. Lista se află afișată la 
sediul societății. Informații la tel. 2143 41.

BANCA ROMANA
PENTRU DEZVOLTARE DEVA

Angajează prin concurs 
• INFORMATICIAN 
Condiții:
— absolvent al unei facultăți de
— experiență in domeniu minim 3
— vârsta maximă 35 ani
— cunoscător al unei limbi străine

preferință engleză). «
Cererile împreună cu curriculum vitae se | 

’ băiicii, până la * 
data de 25 ianuarie 1997, de unde se poate | 
ridica si tematica pentru concurs. '■ h 

k

I
k

I
k

I 
k 

,1
k

I

BANCA COMERCIALA ROMANĂ S.A. 
SUCURSALA JUDEȚEANĂ

HUNEDOARA-DEVA
cu sediul in Deva, Piața Operei, nr. 4, 

cod postai 2700, tel. 054/211745, 
fax 054/214964

ORGANIZEAZĂ în data de 18.02. 1997, 
10, conform H.G.R. 727/1993,

LICITAȚIE PUBLICA DESCHISA
fără preselecție, pentru adjudecarea pro-1 

iectării studiului de fezabilitate a investiție» ! 
„Sediul B.C.R. — Filiala Petroșani”. j

, Sursa de finanțare: surse proprii.
Condiții de participare: societăți corner- î 

• ciale înscrise la Camera de Comerț’ și Indus- J 
| trie a României, care au la obiectul de acti- | 
» vitate proiectarea lucrărilor cu specificul sus 
| menționat.
I Documentele de licitație se pot procura
I contra cost de Ia sediul investitoru'ui.
■ Data de predare a ofertelor : 17. 02. 1997,
J ora 10, la sediul investitorului.
I Amplasamentul poate fi vizitat luându-
! se legătura cu BCR S.A. — Filiala Petroșani.
I 
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S.C. DECEBAL S.A. DEVA
ORGANIZEAZĂ
în data de 30 ianuarie 1997, ora 11 

LICITAȚIE PUBLICA w
pentru vânzarea de fonduri fixe dispo- | 

nibile și piese de schimb.
Liciația va avea loc Ia sediul societății din | 

str. Piața Unirii, nr. 8, Deva și se va repeta « 
I in fiecare zi de joi a săptămânii la ora 11, | 
î până la epuizarea fondurilor fixe.J Relații la tel. 054-211760, 1, 2, J

— —
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• Mariana, mamă, Mia, 
bunică urează dragului 
Ovidiu multă fericire cu 
ocazia împlinirii a 18 ani 
și tradiționalul „La mulți 
ani“!

(7586)
• Vând combină de re

coltat cereale Cllas Ma
tador Gigant, 2,8 m masa. - 
Telefon 661787.

(7561)
• Spray contra ejacu

lării rapide, medicamente 
potența, frigiditate, zahăr 
afrodisiac, (11—6376273.

(7241)
• Vând pui Caniche (12 

săptămâni), vaccinat, de
parazitat. Relații telefon 
71593».

(7588’
• 4 and urgent casă. te. 

ren intravilan în Săcărâmb, 
166. Informații 232706.

(7574)
• Vând 2100 mp teren 

intravilan sau schimb cu 
camion Itaba ; VAV Golf 
fără motor, cutie 5 viteze, 
400 DM. 221127.

(7571)
• S.C. Olimpiu SRL 

Cumpăni piei crude bo
vine. 2800/kg, Simeria, str. 
Liliacului, nr. 4, lângă res
tant autul Ursu Negru, — 
661516.

(5180)
• 4 aud microbuz Volk

swagen 1,5 tone, benzină, 
1600 cmc. Tel. 612810,

(5178)
• 4 and cazan baie com

bustibil universal, cadă 
baie 1,70 m (absolut noi), 
preț convenabil. Telefon 
224167.

(5477)
• 4 aud mașină de con

fecționai dopuri. Informa
ții la tel. 069/559165.

(7573)
• Vând casă Ilășdat, 

Hunedoara: 058/732124 — 
Sebeș.

(7571)
• Vaud Ford Tranzit 

Diesel, an fabricație 1988 
și remorcă, înscrise în 
circulație. Tel. 221162.

(7572)
• 4 ând mașini indus

triale pentru prelucrarea 
lemnului. Deva, telefon 
629781, după ora 16.

(5176)
• 4 ând Dacia (Ungaria),

88. 'I'cl. 219395, după ora 
18. (5471)

• Vând rochie mireasă,
aragaz, butelie, ușă, masă, 
birou, saci, capsator sti
cle, navete plastic. Tel. 
221328. (GRT)

• Vând Itobur 3,5 to
ne izotermă, în stare de 
funcționare, preț avanta
jos. Tet 667454; 611792, 
după ora 20. (7562)

• S.C. Valna Hațeg vin
de autotractor Volvo FL7, 
£7u Cp, înmatriculat. In
formații tel. 770941. Cetă. 
țean francez vinde semi
remorcă cu trei osii, 80 
mc, an fabricație 1981, 
știre bună. Informații tei. 
770941. (6339)

• Vând dormitor stih 9 
piese, furnir trandafir, ma.

I ținu de cusut Singer,
clăpari nr. 37. Telefon
217474.

(GRT)
• Vând antenă parabo

lică satelit. Deva, telefon 
211990.

(6311)
• 4 aud 11 pereți și 6

planșce prefabricalu beton. 
Tel. 214832. j

(097326)
• Vând talon Skoda 

429, Hațeg, Victor Babeș, 
51. și caroserie.

(097321)
• Vând caroserie Dacia 

1310, preț negociabil. Tel. 
621137, după ora 16.

(GRT)

• Vând Talbot Horizon, 
înmatriculat, 4 uși, motor 
defect. Informații Clopo- 
tiva, Vasiou Dorin.

(5153)
• Vând Opcl Kadctt 

'i-matriculat), cu carte de 
identitate, 1500 mărci. Tel. 
722883.

(5598)
• Vând apartament doua 

camere, decomandate. De
va, Zamfirescu, Gojdu, tel 
613782, după ora 19.

(6298)
• Cumpăr societate co

mercială fără activitate, 
înființată 1991. Telefon 
641700: 641800, între orele 
9—17. (7278)

• S.C. CASIAL S.A. 
DEVA anunță licitație pen
tru vinderea de fier vechi. 
Licitația va avea loc în 
data de 22. 1. 1997, ora 10, 
la sediul firmei.

(097327)

• Schimb apartament
4 camere ultracentral cu 
două camere zonă cen
trală. Tel. 216129, după 
ora 16. (7569)

• Schimb apartament 
3 camere (parter), str. Zam
firescu, bun pentru pri
vatizare cu apartament 3 
camere etaj. Exclus Da
cia și Micro. Tel. 222213.

• Ofer pentru închiriat 
apartament două camere, 
tei. 231531. orele 16-18.

(5179)

• Primesc elevă în gaz-1 
dă. Relații tel. 216566.

( 7568)
• Pierdut carte identi

tate seria A 149127, Da
cia 1310, aparținând S.C. 
Alco Inipex SRI. Craiova. 
O declar nulă.

(5599)
• Pierdut ștampilă ro

tundă a S.C. Fiesta SRL 
Deva, cu CF R1669238. Se 
declară nu lă.

(5173)
• Pierdut cod fiscal S.C. 

Senior Artexim SRL Orăș
tie. Se declară nul.

(5475)
• Pierdut ștampilă S.C. 

Albadaria Cioran Lauren- 
țiu Comimpex SRL De
va. Se declară nulă.

(7565)
• Primarul comunei Hlă- 

jeni, noaptea, la ora 2, a 
ajutat un copil grav bol
nav — Ciocan.

(GRT)

• S.C. URMEG IMPEX 
SRL ORĂȘTIE anunță in
tenția de obținere a au
torizației protecției mediu
lui, pentru unitatea bar, 
situată în Orăștie, str. Ni- 
colae Bălcescu, nr. 6. Ori
ce sesizare pentru func
ționarea unității se va 
depune la Agenția Jude
țeană de Protecția Mediu
lui în termen de 15 zile • 
dc Ia apariția anunțului. 
Anunțăm intenția de ma
jorare a adaosului comer
cial până la 300 la sută, 
începând cu data de t. 
TI. 1997.

(7281)
• S.C. DELICTA COM- 

PREST SRL BRAD anun
ță intenția de autorizare 
din punct dc vedere al 
protecției mediului a ma
gazinelor nr. 1 și nr. 2 si
tuata în Brad, str. Gene, 
ral Vasilc Milea, bloc D2 
(parter). Toate reclama- 
țiilc și sesizările se pri
mesc la APM Deva, str. 
Aurel Vlaicu, nr. 21, in 
termen de 15 zile dc la 
data publicării.

(2355)
• S.C. DIACONU.l’REST

SERV SRL anunță ma
jorarea prețului Ia Școa
la de șoferi la 450.000, 
începând cu 15 februarie 
1997. (5601)

• S.C. OPTODIA SRI

HUNEDOARA tape cu
noscut clienților săi că în
cepând cu 15 ianuarie 1997 
tariful pentru lucrările e- 
xecutale se va majora cu 
20 la sută. (5600)

• S.C. METANOIA PAM 
SRL DEVA anunță ma
jorarea prețurilor deter
minate dc ritmul infla
ției în decurs de o lună.

(7575)
• S.C. FOREST PREST 

SRL ZAM anunță bene
ficiarii despre intenția de 
majorare a prețului la sor
timentele de lemn până la 
60 la sută, începând cu 15 
februarie 1997.

(7559)
• Numitul Semeni Bella 

cu ultimul domiciliu cu
noscut in Simeria, satul 
Uroi, este chemat în in
stanță în calitate dc pârât 
în proces dc revendicare 
cu numita Costi Corne
lia, din Deva, Aleea Pa
triei, bl. 5/17. Termen de 
judecată în 24 februarie 
1997, Tribunalul Hune
doara, dosar 4150//96.

(7560)
• S.C. SUINPROD S.A. 

ORĂȘTIE, cu sediul in 
Orăștie. str. Luncii nr. 1,
ndețul Hunedoara, a de

pus la sediul de Pro
tecție a Mediului Alba o 
documentație tehnică în 
vederea obținerii autoriza
ției dc mediu pentru ac
tivitatea care o desfășoa
ră în localitatea Cugir, 
str. . Doinei, nr. 9, județul 
Alba, constând din desfa
cere de carne și produ
se din carne. Informații 
sau contestații se pot so
licita sau depune la APM 
Alba, zilnic, între orele 8,30 
— 10,30, în timp de 30 zile.

(F)
• Pluriform București, 

prin Shopping Center Ti
mișoara, angajează agent 
comercial pentru distribu
irea în regim de exclusi
vitate a produselor Urgo, 
Durex, Scotch, Scotch Brî- 
te. Condiții: experiență în 
domeniu ; domiciliul sta
bil în Deva ; posesor 
carnet de conducere și 
autoturism propriu. Infor
mații la tel. 056/132798 sau 
056/201691.

(6312)
• Angajez șofer, cate- 

goria C pentru camion 7 
tone, efectuez transport. 
Telefon 227967.

(6333)
• S.C. Clarasiin Com

impex Cluj, o firmă clu
jeană dc prestigiu, orga
nizează în Deva, Petro
șani și orașele din Valea 
Jiului cursuri intensive de 
cosmetică. Celor mai bune 
le asigurăm locuri de 
muncă. Informații 061/ 
425228. (6316)

• Firma „Focus” anga

jează agenți marketing, 
C.V. foto, Piața Mihai Vi
teazul, 37/5, tcl./fax 064/ 
432768, Cluj. (F)

COMEMORĂRI

• Cu infinită durere 
reamintesc că în 19 
ianuarie se împlinesc 
11 ani de la dispariția 
scumpului meu fiu 

dan penescu
O floare pe mor

mântul lui.
(5587)

• Se împlinește un 
an de Ia trecerea în 
neființă a celei care 
a fost

arhitect AURA 
IAVORSZKY 

Parastasul de po. 
menire va avea loc 
luni, 20 ianuarie 1997, 
ora 12, în cimitirul 
ortodox, str. Emincs- 
cu, Deva. Familia.

(7591)

• Familia anunță cu 
durere împlinirea a doi 
ani de la decesul ce
lui care a fost 

HERBAN ARON 
Parastasul azi, 17 

ianuarie, fa Biserica 
Popa Șapcă, Hunedoa
ra. ’(7576)

• Regrete eterne, la
crimi nesfârșite pentru 
minunatul nostru

REMUS MOMEU
caro ne-a părăsit prea 

curând. Nu ta vom uita 
niciodată. Soția Felicia, co
piii Călin și Roxana și 
rudele. Slujba de pome
nire de un an în 18 ia
nuarie, ora 10, la Bise
rica dc pe bdul Libertății.

(5468)
• Cornelia și fiicele 

Violeta și Narcisa, îm
preună cu ginerii și ne
poții, anunță împlinirea 
a 6 luni de la trecerea în 
neființă a celui care a 
fost

col. (r)
MATEI LEONIDA

Parastasul va avea joc 
duminică, 19 ianuarie, ora 
12, la Catedrala Sf. Ni- 
colac din Deva.

(6318)

DECESE
• Familia anunță cu 

durere încetarea din viață, 
după o îndelungată și grea 
suferință, a celui care a 
fost

PUMA N1STOR 
59 ani.

Înmormântarea azi. 17 
ianuarie 1997, oca 13, Ci
mitirul Bejan-

(5482)

S 
N O 

privind intenția de majorare a
DATA NOTIFICĂRII: 14. I. 1997 
AGENTUL ECONOMIG

CARE NOTIFICA: S.C. COMAT DEVA S.A. 
Forma de proprietate privată 
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Deva, str. Depozitelor, nr. 5
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Denumirea produsului 
sau serviciului

■COATE MATERIALELE 
SI PRODUSELE

fcââi _______ î—

ANUL IX • NR. 1804

■/,
w - ■ —

• Cu nemărginită du
rere. familia anunță de 
cesul scumpei lor surori, 
mătuși și cumnate 

BÎJA LUCRETIA 
Veșnis recunoscători. 

Înmormântarea și cere
monialul creștinesc la Casa 
Mortuară și cimitirul din 
localitatea Șoimuș, azi. 17 
ianuarie 1997. ora 12.

Dumnezeu s-o odihnească 
(5485)

• Colectivul Direcției de 
Telecomunicații Hunedoara 
— Deva, profund îndure
rat de trecerea în nefiin
ță a fostei colege 

BÎJA LUCREȚIA 
transmito sincere con
doleanțe familiei îndure
rate. (5483)
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S.C. „DECEBAL“ S.A. DEVA
« 
*1 

I
*

I(Industria cărnii Hunedoara-Deva) 
Achiziționează prin centrele din Deva, Ha- » 

Petroșani, Brad, Hunedoara, Orăștie bo- 
următoarele prețuri :

400 kg — 3300 lei/ 
3100 lei/kg.; 301-350 

250-300 kg — 2700

I
*

I
*

I
*

I
*

leg,
vine, la
— Tineret bovin peste

kg.; 350-400 kg —
kg — 2900 lei/kg.;
lei/kg.

— Boi
— Boi ine adulte (cal. l+ll) ■

Informații suplimentare Ia tel.: .
• Deva, 213322, 212520, 211760; Hațeg, I

770660, 770909 ; Petroșani, 542893, 543244 ; »
Brad, 650805; Orăștie, 642406; Hunedoara, | 
720568.

«
I
I*
I

3300 lei/kg.
— 2900 lei/kg. i 

fol .

S.C. FAVIOR & COMPANIA DE 
BLANURI VIDRA S.A. 

ORĂȘTIE

ANUNȚĂ

10,

1.

2.

3.

1997,
ac- 
ora

dc admi-

activitate

i,

*

I
i
<0

I

Este convocată adunarea generală a 
ționariior pentru ziua de 3 februarie 

în sala Astra din Orăștie.
Ordinea de zi este următoarea : 

Raportul anual al consiliului 
nistrație. 
Prezentarea programului de 
pe perioada 1997—2001.
Aprobarea nivelului dc creditare pen- I 
tru anul 1997. !
Modificarea statutului societății după | 
cum urmează :

— eliminarea prevederilor referitoare la |
capitalul de stat; ’
modificarea numărului membrilor con- I 
siliului de administrație;

— prelevarea unei părți din profitul net 
cu titlu de avans dividende, trimestru, 
înainte de încheierea exercițiului fi
nanciar anual;

— modificarea valorii unei acțiuni de la 
1.000 lei la 25.000 lei.

5. Alegerea directorului general, a noilor 
administratori și a cenzorilor.

6. Descărcarea de gestiune a vechiului consi
liu de administrație.

Dacă în ziua convocării adunării gene
rale nu se întrunește cvorumul prevăzut de 
statut, adunarea se va ține in ziua următoare 
cu cvorumul prevăzut de statut, pentru a 
doua convocare. (12)
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.C. COMAT S.A. DEVA
TIPICARE

prețurilor și adaosurilor

BENEFICIAR (2): TOTI AGENȚII ECO
NOMICI ȘI POPULAȚIA DIN JUDEȚ ȘI 
ȚARA.

Destinația produsului:
(3) Consum productiv, consum populație 

și alte destinații.

Preț Preț
tarif. tarif.
(adaos) (adaos) MOTIVAȚIA

l /.M actual NOTIFIC A I MAJORĂRII
lei/UM 

<%)
lel/VM

__________________
12% până la 50% pentru Majorarea preț și ta-

relații nesistemati- rifelor la energie, 
ce. combustibili, transp.

creșterea salariilor.
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