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' ÎN ZIARUL DE ASTĂZI:
• Cercul vicios • Miting de protest • Viața 

Hunedoarei • Cosînzeana • Biblioteca 
Județeană „Ovid Densușianu”. Primul pas 
spre informatizare • Programe săptămânale 
de televiziune • Horoscop • La închiderea 

^ediției_________________________________

f ÎN EDIȚIA DE MÂINE:
• Declarația Grupului Parlamentar al

P.U.N.R. din Camera Deputaților • So
cietatea „Avram lancu” la Hunedoara
• „Avicola” Mintia, privatizată, produce
• Caleidoscop duminical • Starea mediului^

In Parlament a fost înaintat noul proiect al 
Legii Pensiilor. S-a propus depunerea dosarului 
de pensie când omul intră în comă.
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Ol ME
Ziarului Cuvântul liber 
Domnule redactor șef, 
Din respect pentru 

adevăr, vă rog să publicați 
următoarele:

Conduc parchetele din 
județul Hunedoara de la 
data de 15 octombrie 1991. 
în această grea răspundere 
am avut alături de mine 
maximum 50 procurori, com
parativ cu cei 38 din 1989. 
Criminalitatea a cunoscut o 
ascensiune permanentă, în 
acest moment dosarele re
zolvate de procurori fiind de 
aproape trei ori mai multe, 
iar complexitatea cauzelor 
depășește uneori cele mai 
sumbre previziuni.

Am încercat, cu sprijinul 
deosebit al Parchetului Ge
neral de pe lângă Curtea 
Supremă de Justiție, să 
creăm cele mai bune condiții 
de muncă celor care se află 
zi și noapte în luptă cu in-

fractorii. Parchetele din 
Deva, Petroșani și Brad 
arată ca niște bijuterii.

Am considerat că între 
toate instituțiile statului tre
buie să existe o bună cola
borare pentru ca împreună 
să construim statul de 
drept.

Nu am admis nici o 
imixtiune în activitatea 
parchetelor.

Am replicat deschis, în 
presă, unui prefect de tristă 
amintire, care se credea 
prim-secretar pentru că a 
vrut să-și subordoneze acti
vitatea procurorilor ce- 
rându-mi chiar să-i trimit 
unele dosare pentru a 
vedea dacă sunt bine 
rezolvate.

Cornel CIUCIAN 
Prim procuror al 

Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara

(Continuare în pag. 2)

NAȚIONALISM Șl PATRIOTISM

Asistăm la resurecția 
ideologiei naționaliste 
și foarte multă lume se în

treabă consternată cum de e 
posibil un asemenea feno
men după trista experiență 
dintre războaie, care a sfârșit 
în seria celor trei dictaturi: 
carlistă, legionară, antones- 
ciană. E posibil, pentru că, 
așa cum zicea un distins om 
de cultură. Al. Duțu, ('acum, 
pe planul mentalităților, noi 
trăim cu deosebire emoțio-

nai". E perfect adevărat, 
însă cu precădere pentru 
cazul maselor: ele trăiesc 
emoțional, n-au acces la 
judecarea rațională a feno
menelor, n-au nici infor
mația necesară pentru 
aceasta și de aceea sunt 
lesne de captat, de sedus, 
de manipulat cu ajutorul 
unei retorici demagogice, 
populiste, emfatice.

Radu CiOBANU
(Continuare în pag. 2) y

Azi, la Szeged-Ungaria
JUDEȚUL HUNEDOARA - PRIMIT 

ÎN EUROREGIUNEA DUNĂRE- 
MURES-TISA

9

iul bisericesc îl pu
tem asemăna cu o 

boltă înstelată a cerului, 
într-o zi ne luminează o 
stea, sărbătorind un ales 
trăitor în sfințenie. Intrarea 
Maicii Domnului în Biserică. 
Un loc aparte în spiritua
litatea ortodoxă este ocupat 
de Fecioara Maria, fiica 
drepților loachim și Ana. 
Nimeni dintre oameni sau 
îngeri nu îndeplinește un rol 
ca cel al Sfintei Maria. 
Născută de Ana la vârstă 
destul de înaintată, ea a 
fost promisă să fie dăruită și 
închinată lui Dumnezeu. 
Potrivit promisiunii făcute 
de părinții ei, la vârsta de 3 
ani, ea a fost dusă la tem
plul din Ierusalim. Arhiereu 
atunci era Zaharia, a luat-o 
și a dus-o în încăperile cele 
mai dinăuntru ale bisericii, 
unde doar o dată pe an 
intră singur Arhiereul. Toate 
acestea s-au făcut după po
runca lui Dumnezeu. Cel ce 
după puțină vreme avea să 
se nască dintr-însa spre 
îndreptarea și mântuirea

lumii. Și a rămas Fecioara 
acolo până la vârsta de 15 
ani, spre a se îmbogăți su
fletește pentru împlinirea 
chemării ce i-a fost hără
zită. Maica Mântuitorului 
nostru lisus Hristos, așa 
cum mărturisim în articolul 
3 din simbolul credinței 
“care pentru noi oamenii și 
pentru a noastră mântuire 
s-a pogorât din ceruri și 
s-a întrupat de la Duhul 
Sfânt și din Fecioara Maria 
și s-a făcut om”. Ducerea 
Fecioarei Sfinte la templu, 
noi creștinii o sărbătorim în 
fiecare an, la 2I noiembrie. 
Prezența sa în spiri
tualitatea noastră româ
nească ne dă credința în 
posibilitatea de a fi în- 
dumnezeiți, ne ajută să ne 
realizăm ca oameni auten
tici, să aflăm sensul ca iu
bire și comuniune în iubire. 
Această credință ne în
deamnă să o privim ca o 
mamă, model și ajutătoare 
să o lăudăm și să o prea
mărim neîncetat.

Pr. Dr. t.O.RUDEANU

INTERVENȚIA DLUI DEPUTAT PETRU^ 
ȘTEOLEA IN CAMERA DEPUTAȚILOR

Intervenția mea are ca obiect starea de lucruri creată în perioada 
actuală de stadiu în care s-a ajuns în desfășurarea acțiunii de 
distribuire a cupoanelor pentru agricultori. Acest minim ajutor ce se 
acordă agricultorului român vine foarte târziu, iar în ce privește 
distribuirea acestora este foarte greoaie, cu multă birocrație ceea ce 
face ca în prezent acestea să fie distribuite doar în proporție de 64 
la sută.

Chiar dacă ajutorul este minor acesta este solicitat de oameni. 
Deoarece nu s-a stabilit clar modul de utilizare a cupoanelor, unii au 
început să le vândă cu 40-60000 lei agenților privați. Este o situație 
ce trebuie să dea de gândit Guvernului.

întrucât termenul de încheiere a distribuirii cupoanelor este 
aproape, propun Guvernului României să se prelungească termenul 
de distribuție a acestora până la 1 decembrie a.c., iar termenul de 

\utilizare până la 1 ianuarie 1998.

în urmă cu ceva timp, din 
inițiativa Consiliului județean 
Timiș, în baza unor bune relații 
cu județul Csongrăd, din Un
garia, s-a demarat crearea unei 
Euroregiuni pe axa Dunăre- 
Mureș-Tisa, care cuprinde pa
tru județe din Ungaria, regiunea 
Voivodina din Serbia și două 
județe - Timiș și Arad ■ din 
România.

întrucât, alături de Timiș și 
Arad, din Regiunea a V-a de 
dezvoltare fac parte și județele 
Hunedoara și Caraș Severin, cu 
ocazia primei Conferințe de 
dezvoltare regională, orga
nizată în județul nostru, s-a 
făcut propunerea de a fi coop
tate în Euroregiunea Dunăre- 
Mureș-Tisa și județele Hune
doara și Caraș Severin.

în urma vizitei în România a 
primului ministru ungar Gyula

Horn și a discuțiilor dintre 
președinții consiliilor din 
județele respective, s-a admis 
Ideea lărgirii Euroregiunii cu 
cele două județe. Ca urmare, 
Consiliuljudețean Hunedoara 
a întreprins toate demersurile 
pe lângă Prefectura județeană 
șl Ministerul de Externe, a 
transmis scrisoarea de In
tenție către Consiliul județean 
Csongrăd, cu sediul in orașul 
Szeged, iar azi, 21 noiembrie 
a.c., o delegație a Consiliului 
județean Hunedoara, condusă 
de dl loan Băda, vicepre
ședinte, este prezentă la 
Szeged pentru semnarea 
protocolului de participare a 
județului nostru ca membru 
fondator în Euroreglunea 
Dunăre-Mureș-TIsa.

Dumitru GHEONEA

“Cupoanele pământului
Dorind să-și verse năduful 

pentru greutățile ce le 
întâmpină la primirea cupoa
nelor ce se cuvin agricultorilor 
din satul Cernișoara Florese, 
comuna Bunila, mal mulți 
cetățeni din localitatea amin
tită cer sprijinul ziarului 
nostru pentru a se putea 
clarifica situația “cupoanelor 
pământului”. Cu toate că - 
după cum ne scriu, cetățenii 
în cauză s-au adresat pri
măriei, el au fost lăsați cu 
ochii în ploaie cum se spune, 
între cei nemulțumiți și 
nedreptățiți se găsesc: Aron 
Bistrian (Panel), Minerva 
Malea (Lăsconi), Petru 
Oprișonl (Ghierda), Susana 
Bistrian (Rel), Sofia Bîrcean 
(Făntărlz) șl Aron Oprișoni 
Mihuțonl). Acești cetățeni se

întreabă unde vor fi ajuns 
cupoanele lor, poate prin 
buzunarele altora, nu? Cum 
se relatează în scrisoare, 
probabil că deja cel ce le-au 
luat au adunat de toate (ulei, 
făină, porumb, grâu), iar 
dreptul lor nu se regăsește 
nici pe unde.

Ca urmare, având câte 2- 
10 ha de teren fiecare, oa
menii în cauză cer să li se 
rezolve cât mal repede posi
bil -termenul prelungindu-se 
până la 28 noiembrie a.c. - 
Intrarea în posesia cupoa
nelor ce II se cuvin, situație 
în care este Implicată, evi
dent, Primăria comunei 
Bunila. Oamenii speră că nu 
mai sunt necesare și alte 
Intervenții pentru clarificarea 
lucrurilor. (N.T.).

- Die loan Sicoe, la sfâr
șitul lunii trecute v-ați întors 
din China, unde v-ați aflat în 
calitate de președinte al 
secțiunii IOV (Organizația 
Internațională de Folclor) 
pentru România. Care a fost 
obiectivul acestei vizite?

- Ideea unei asemenea 
vizite a fost lansată încă din 
timpul celei de-a patra ediții a

PERSPECTIVE ALE EXTINDERII COLABORĂRII
IN CADRUL IOV

Interviu cu dl loan Sicoe, consilier-șefal Inspectoratului pentru Cultură
Festivalului Internațional de 
Folclor “Sarmizegetusa”, din 
acest an, la care a fost pre
zent și dl Alexander Veigl, 
secretar general al IOV. De 
altfel, la începutul lui oc
tombrie, o delegație a 
secțiunii IOV pentru Româna 
a fost invitată la Modling 
(unde se află sediul IOV), 
pentru a stabili coordonarea 
programului acestei secțiuni. 
Un obiectiv similar, extins însă 
la nivelul întregii Organizații 
Mondiale de Folclor, a avut și 
vizita delegației noastre, 
invitată prin intermediul 
Federației Chineze de Litere 
și Artă (CFLAC), afiliată la

IOV, delegație din care au mai 
făcut parte Etiene Van- 
keirsblick (Belgia) 
vicepreședinte al IOV și 
Tamara Pourtova, secretar al 
IOV pentru Rusia.

- Cum se va concretiza 
această acțiune în privința 
României și, mai cu seamă, 
a județului nostru?

- în urma întâlnirilor pe care 
le-am avut cu conducătorii 
CFLAC la Beijing, Tianjin, 
Hohhot și Erdos (în provincia 
Mongolia Interioară) s-a 
stabilit ca anul viitor o 
delegație din China să efec
tueze o vizită în România, cu 
prilejul primei ediții a Fes-

tivalului Internațional de 
Folclor pentru Copii și Tineret 
“Carpatica”, ce va avea loc 
în județul nostru. Pe de altă 
parte, ar urma ca cel puțin un 
ansamblu din România să 
plece anul viitor în China.

în plan mai larg, dorim să 
extindem colaborarea în 
cadrul IOV cu Rusia, Belgia, 
și în general cu țările Eu
ropei, subliniindu-se în 
același timp necesitatea unui 
contact mai strâns cu civi
lizațiile din America Latină,

Interviu realizat de 
Georgeta BÎRLA

(Continuare în pag. 2)
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iiecescep
(Urmare din pag. 1)

A cerut căderea capului 
celui care a avut,,imper
tinența" să i se opună. Nu a 
obținut-o.

Am crezut și cred în ne
cesitatea schimbării. Mi-am 
dat și votul pentru aceasta.

De mai multă vreme con
stat că persoane publice din 
acest județ (nu le pot numi 
personalități) incearcă să 
impună în conducerea 
parchetelor și instituțiilor 
persoane agreate de ei.

Pentru atingerea sco
pului se pretează la acțiuni 
pe care le-am citit în po
veștile despre modul cum au 
acționat comuniștii în ile
galitate. Au loc întâlniri 
„conspirative” în diferite lo
curi, iar unii bat pe la ușile 
colegilor mei și îi întreabă ce 
părere au despre Cornel 
Ciucian: are legătură cu lu
mea interlopă? are societăți 
comerciale înscrise pe 
numele altora? bea? are 
amante? este corect, cinstit? 
etc. Nu mă interesează și nu 
știu răspunsurile primite. 
Știau că fumez și nu au pus 
și această întrebare.

Nu le dau numele, 
fiindcă nu merită această 
onoare.

PERSPECTIVE ALE EXTINDERII 
COLABORĂRII ÎN CADRUL IOV

(Urmare din pag. 1)

Africa, Asia de Sud-Est și 
Oceania. De altfel, în 1999 va 
avea loc în România, cu 
prilejul ediției a V-a a Fes
tivalului “Sarmizegetusa”,’ 
Conferința Mondială a IOV. Ar 
mai fi de menționat că în luna 
ianuarie a anului viitor o 
delegație din partea Se
cretariatului general al IOV va 
fi prezentă la Deva împreună 
cu conducerea Ministerului 
Culturii, când se va stabili și 
semna un program de acțiune 
al secțiunii IOV pentru 
România.

- Cu ce impresii de turist 
v-ați întors din China?

/■

SPAȚIU MODERN DE 
RELAȚII CU PUBLICUL 
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La sediul Filialei de Transport și Distribuție 
a Energiei Electrice Deva s-a dat in folosință un 
nou spațiu, modern, pentru deservirea 
populației, prin care s-au îmbunătățit sensibil 
condițiile de lucru cu cetățenii, a crescut 
operativitatea efectuării operațiunilor specifice 
(D.G.).

VINERI
21 NOIEMBRIE

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 
Sailor Moon (d.a./r) 9.00 TVR 
Cluj-N. și TVR lași 10.30 Lu
mină din lumină 12.05 Secretul 
(s/r) 13.00 Conviețuiri 13.30 
Sănătate, că-i mal bună decât 
toate! (r) 14.10 Șelcul (s/r) 
15.00 De la lume adunate...
15.30 Em. în limba germană 
17.10 Mag. muzical-umoristic 
17.35 Casă de piatră (s) 18.00 
D.a 18.30 Treptat-Treptat (s) 
19.00 Sunset Beach (s) 19.55 
Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială 21.00 Și 
macul e o floare (f. SUA 1966) 
22.45 Reflecții rutiere 23.00 
Jurnalul de noapte 23.15 Ma
gazin sportiv 23.30 Canary
----------------- -----------

Am coloană vertebrală. 
Nu mi-o plec decât în fața 
lui Dumnezeu și a legii.

Nu sunt obedient și nu 
vreau să fiu considerat 
marioneta nimănui, indi
ferent de demnitatea (tre
cătoare) cu care a fost 
învestit.

împotriva unor astfel de 
practici a protestat recent 
într-un interviu și dl Sorin 
Moisescu - procurorul 
nostru general.

Se vede că atitudinea 
domniei sale nu a avut nici 
un efect.

Voi rămâne procuror și 
îi avertizez pe toți cei care 
au ajuns cu barca pe creas
ta valului, că vor cădea 
dacă înfrâng legea. Nu sunt 
singurul magistrat care 
gândește astfel.

Mă bucur că am avut 
tăria de a renunța la putere.

Acestea sunt motivele 
demisiei mele.

Știu că risc publicând 
aceste rânduri, dar o fac cu 
deplină responsabilitate.

Cu stimă pentru 
dumneavoastră și cititorii 
ziarului „ Cuvântul liber".

- într-o țară a contrastelor 
cum e China, m-au im
presionat deopotrivă con
strucțiile și dotările ultra
moderne, dar mai ales vizi
tarea Orașului Interzis, a 
fostului Palat Imperial al 
dinastiilor Ming și King, 
Templul lui Budha din Beijing 
unde există o statuie a lui 
Budha ce a intrat în Cartea 
Recordurilor (are 26 m 
înălțime și e placată în 
întregime cu aur), ca să nu 
mai amintesc de Marele Zid 
Chinezesc, cu cei peste 6000 
de km lungime (un adevărat 
miracol al lumii) și multe 
altele...

Wharf (s, ep. 72) 23.55 Portret 
în amintire: Mihaela Runceanu 
0.25 Complotul (thriller SUA ’96)

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 8.00 

Euronews 8.30 Canary Wharf (s/ 
r) 8.55 Marguerite Volant (s/r) 
9.55 în flagrant (r) 10.25 Cultura 
în lume (r) 10.55 Ecoturism (r)
11.30 D.a. 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Timpul Europei (r)
13.30 S.O.S. Patrimoniul! (r)
14.30 TVR Cluj-Napoca 15.10 
Limbi străine: italiană și engleză 
pentru copii 15.35 D.a. 16.00 
Micaela (s) 16.50 Cristal (s) 
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Handbal 
feminin „Trofeul Carpați”: 
România-Germania (d) 19.45 
Jurnal muzical 20.00 Secretul 
(s, ep. 37) 20.55 Doar o vorbă

NAȚIONALISM Șl PATRIOTISM
(Urmare din pag. 1)

Naționalismul, apărut în 
secolul XVIII, a fost o ideo
logie care a determinat naș
terea și evoluția societății 
moderne, dovedindu-se 
operațional până în clipa 
când popoarele și-au văzut 
realizate idealurile de liber
tate, unitate și suveranitate. 
De aici încolo, el a încăput 
pe mâna extremismelor de 
toate nuanțele, care însă 
converg întotdeauna când e 
vorba de a propaga auto
ritarismul împins până la 
teroare, izolarea arogantă și 
autarhică, xenofobia, anti
semitismul și, în mod 
special la noi, 
antioccidentalismul. 
El apare întotdeauna 
în perioade de criză pe care 
o denunță în termeni violenți, 
promițând totodată solu
ționarea ei rapidă prin 
mijloace radicale. Asta 
explică priza la mase, care 
gustă cu anticipație 
spectacolul pedepsirii pe 
stadioane, în stil asiatic, a 
“trădătorilor de neam”, a 
“vânzătorilor de țară”. 
Neavând memorie, ele nu se 
pot raporta la dezastrele 
provocate în trecut de 
asemenea soluții și acordă 
credit fără a clipi gogoriței 
predilecte a naționalismului 
autohton, aceea a eternei 
conspirații externe împotriva 
“neamului”.

FLASH
■ în termen de 

șapte zile

Treizeci și patru de 
milioane de lei trebuie să 
verse la bugetul de stat 
S.C."Timer Transcom” Deva. 
De ce? Fiindcă n-a achitat la 
termenul prevăzut de lege 
impozitul pe profit și taxa pe 
valoarea adăugată! Suma de 
mai sus este substanțială și 
trebuie achitată neapărat în 
termen foarte scurt - șapte 
zile. (Tr.B.)

■ întârzierea costă

Timpul înseamnă bani. în 
lumina acestui adevăr, pe 
care ar trebui să-l învățăm cu 
toții, întârzierea achitării 
impozitului pe profit și a TVA 
către bugetul de stat se lasă 
cu penalizări serioase. Exem
plificăm această afirmație cu 
un fapt constatat la S.C. 
“Adnana lalpes” SRL din 
Deva. Unitatea n-a achitat la 
timp cele două obligații 
financiare, astfel că profitul ei 
a fost diminuat cu circa șapte 

unilioane lei.(Tr.B.) .

săț-i mai spun! (r) 21.40 Vânare 
de vânt (div.) 22.20 Nocturna 
sportivă 23.00 Berlin 
Alexanderplatz (s, ep. 2)

9.00
ANTENA 1

6.30 Tele-Dimlneața 
Muppets Show (s/r) 9.40 Cronici 
paranormale (s/r) 10.30 Cerc 
vicios (f/r) 12.20 O iubire de 
neuitat (s) 13.10 Vise și oglinzi 
(s, ep. 2) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Model Academy (s) 14.50 
Club Hawaii (s) 15.20 Divergențe 
- convergențe din lumea 
sportului 17.00 Muppets Show 
(s) 18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 
Jandarmul din Saint-Tropez (co. 
Franța/ltalia 1964) 21.30 Nash 
Bridges (s, ep. 11) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

In condițiile actualelor 
eforturi de realizare a unei 

, Europe unite, naționalismului 
i se opune conceptul de 
patriotism. Patriotismul res
pinge excesele naționaliste, 
dar se constituie ca atribut al 
naționalului. Situație foarte 
exact definită de Laurențiu 
Ulici, pentru care patriotismul 
este "atributul funcțional 
propriu naționalului, asi
gurător de sănătate a 
identității naționale pentru 
fiecare cetățean al unei țări, 
în vreme ce naționalismul 
este atributul disfuncțional,

.' NIJrușmn-
periclitant pentru sănătatea 
identității naționale ca un 
emfizem". Se răspunde astfel 
și celuilalt clișeu iubit al 
naționalismului, anume că 
integrarea europeană ar 
duce la pierderea identității 
naționale. Nimic mai fals. 
Dimpotrivă, forța Europei, 
cum s-a mai spus, stă în 
suma culturilor ei, altfel zis, 
în suma identităților ei 
naționale. Și-a pierdut 
vreuna din țările deja 
integrate naționalitatea? E 
Spania mai puțin Spanie, 
Franța mai puțin Franță? Și- 
a abandonat Germania 
specificul ei inconfundabil?

Societatea comercială
“Lorena Clio Comexim” din 
Petroșani avea în vânzare 
țigări aduse din import la 
prețuri ce nu prea sfidau 
concurența. Problema în 
legătură cu marfa res
pectivă era aceea că nu se 
știe de unde venea, adică, 
atunci când a fost adusă în

Adio, vremuri bune, a venit iarna!
Foto: Anton SOC AC!

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 9.45 
Sledge Hammer (s/r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la minut 
11.00 Beverly Hills (s/r) 12.00 
Melrose Place (s/r) 13.00 
Cărările gloriei (f/r) 14.30 Maria 
(s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s) 
16.15 Șoapte de iubire (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Pro și con
tra cu Octavian Paler 18.00 
Rătăciți în tranziție 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Cine este șeful? 
(s) 19.00 Știi șl câștigi! (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Dosarele X 
(s, ep. 88) 21.15 Deadly Friend 
(f. horror SUA 1986) 23A 5 Știrile 
PRO TV. Prima pagină 23.45 La 
limita imposibilului (s) 0.30 
Zona Crepusculară (s, ep. 59) 
1.00 Domnul Klein (psihodramă 
Franța/ltalia 1976) 2.40 Baschet 
NBA: Washington - New York (d) 

Pierderea identității nu 
poate veni decât din propria 
noastră prostie, din imitația 
maimuțărească a tuturor 
modelor care bântuie 
Occidentul, din stâlcirea 
iresponsabilă a limbii cu 
anglicisme, din snobism, 
slugărnicie ori lingușeală.

Patriot - am mai spus-o 
și cu alte prilejuri, citându-l 
pe Andrei Pleșu - este acel 
om care aduce servicii 
patriei sale. Or, servicii pa
triei tale nu aduci îm- 
proșcându-ți compatrioții cu 
lături, incitându-i pe unii 

împotriva altora, 
publicând “liste ale 

numindu-i 
trădători” pe cei ce 

gândesc altfel decât tine, 
pupându-te cu Le Pen și 
demonizându-i pe cei de 
altă limbă, de veacuri trăitori 
laolaltă cu noi în aceeași 
patrie care e și a lor. Că noi 
suntem aici de două mii de 
ani iar alții numai de o mie 
sau trei sute nu are azi nici o 
importanță practică în 
rezolvarea problemelor care 
ne preocupă. A aduce 
servicii patriei tale înseamnă 
a concede că singura mare 
prioritate e acum crearea 
condițiilor care să ne 
îngăduie să trăim cu toții în 
libertate, înțelegere și bună
stare. Restul e demagogie.

LL IlUJLL U LUJLz

unitate, nu era însoțită de 
acte de proveniență. Trea
ba aceasta - constatată de 
Garda Financiară - s-a 
lăsat cu o amendă de două 
milioane și confiscarea 
țigărilor. (Tr.B.)

----------- -------------------------------

ANTENA l-DEVA
08.00-08.15 Știri locale (r) 
09.30-10.15 Actualiztatea (r)
10.15-10.30  Muzică,

publicitate
17.30- 17.45 7 zile fără 

comentarii
17.45-18.00 Știri locale
19.30- 19.45 Știri locale (r)

PRO TV * DEVA
06.15-06.45 Program co

mercial PRO TV Deva
06.45-07.00 Știri locale (r)
09.45-10.15 Program co

mercial PRO TV Deva
17.15- 18.25 „Ghici cine bate 

la ușăl?” - talk show cu Valentin 
Boeru

23.15- 23.30 Știri locale
23.30-23.40  Invitatul săp

tămânii

Vineri, 21 noiembrie

O BERBEC
(21 111-20 IV)

N-ar strica să mai renunțați 
la muncă în favoarea acti
vitățile^ de divertisment. Fiți 
atent la o persoană mai 
tânără care s-ar putea ...să vă 
pună gând rău.

O TAUR
(21 IV-21 V)

Popularitatea mare vă ajută 
să vă lărgiți cercul de prieteni. 
Nu uitați însă de obligațiile de 
serviciu. Ideile pe care le aveți 
nu le puneți încă în practică.

O GEMENI
(22 V - 22 VI)

în ciuda relațiilor ten
sionate, prin eforturile dv 
obțineți rezultate bune la 
serviciu. Și partenerul de 
viață are succese. Nu știți 
încă ce se ascunde în spatele 
colaborării propuse.

O RAC
(23 VI - 23 VII)

Aveți succes în demersurile 
dv de a câștiga noi adepți. Fiți 
însă atent în privința relațiilor 
sentimentale, căci senti
mentele dv ar putea avea de 
suferit.

O LEU
(24 VII-23 VIII)

Deși nu aveți chef de nimic 
trebuie să vă mobilizați căci 
aveți probleme importante de 
rezolvat. Dacă nu vă ocupați 
de treburile casnice aveți 
neînțelegeri cu partenerul de 
viață.

O FECIOARĂ
(24 VIII - 22 IX)

Lucrurile nu merg așa cum 
ați dori din punct de vedere 
sentimental. Dacă vă dedicați 
unor activități de divertisment 
reușiți să depășiți momentul 
dificil.

O BALANȚĂ
(23 IX - 23 X)

Nici una dintre propunerile 
care vi se fac nu vă par su
ficient de atrăgătoare. Șansa 
de câștig vă e limitată. E mai 
bine să puneți pe primul loc 
prudența.

O SCORPION
(24X-21 XI)

S-ar putea să vă sporiți 
bugetul prin speculații. Vă 
frământă o problemă la ser
viciu șl nu reușiți să-i dați de 
capăt. Faceți o plimbare să vă 
liniștiți.

O SĂGETĂTOR
(22 XI - 20 XII)

Atenția de la o problemă 
spinoasă vă este abătută de o 
întâlnire de afaceri sau o 
vizită dezinteresată. Dacă veți 
semna un contract avantajos 
starea de spirit se îmbună
tățește.

Z CAPRICORN
(21 XII-19 1)

Vă influențează agitația ce
lor din jur. Uitați de pro
blemele cotidiene dacă 
primiți o veste din străinătate. 
Faceți cunoștințe ce vă vor fi 
utile ulterior.

Z VĂRSĂTOR
(20 1- 1811)

O chestiune profesională 
vă obligă la o mulțime de 
drumuri. Sunteți tentat să 
lăsați totul baltă. Noroc cu 
conștiinciozitatea dv.

Z PEȘTI
(1911-20 III)

Relațiile cu partenerul de 
afaceri sunt bune, dar, 
insistând să vă fie acceptate 
toate ideile, riscațl să stricați 
echilibrul și așa fragil.
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12.05 Secretul (s/r) 13.00 Avocatul poporului 

(do/r) 14.10 Șeicul (s/r) 15.00 Meridianele 

dansului (r) 16.00 Emisiune în limba maghiară 
17.35 Casă de piatră (s, ep. 31) 19.00 Sunset 

Beach (s, ep. 95) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție specială 

21.00 Baywatch (s, ep. 125) 22.00 Fetele 
schimbării (talkshow) 23.00 Jurnalul de noapte 
23.15 Magazin sportiv 23.30 Canary Wharf (s, 

ep. 73) 23.55 Scena

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 
(d.a/r) 9.00 TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Secretul (s/r) 13.00 
Credo (r) 14.10 Șeicul (s/r) 15.00 Em. pt. 
persoane cu handicap. 16.00 Em. în limba 
maghiară 17.10 D.a. 17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 In flagrant (anchetă) 19.00 Sunset 
Beach (s) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție specială 21.00 
Marșul Radetzky (dramă ist. Ger./lt./Austria 
'94, ultima parte) 23.15 Jurnalul de noapte 
23.30 Magazin sportiv 23.45 Canary Wharf (s, 
ep. 74) 0.10 Universul cunoașterii
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a. (r) 9.00 
TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Secretul (s/r) 14.10 Cristal (s/ 
r) 16.30 Tribuna partidelor parlamentare 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră (s, ep. 
33) 18.00 Medicina pentru toți 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 97) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție specială
21.30 Fotbal Meci I în Liga Campionilor (d)
23.30 Jurnalul de noapte 23.45 Cultura în 
lume (do-) 0.15 Fotbal Meci II în Liga 
Campionilor (înreg.)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 
(d.a/r) 9.00 TVR Cluj-N.10.05 TVR. lași 11.00 
TVR.Timișoara 12.05 Secretul (s/r) 14.10 
Cristal (s/r) 15.30 Pompierii vă informează! 
15.45 Lege și fărădelege 17.10 Sailor Moon 
(d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 19.00 Sunset 
Beach (s) 20.00 Jurnal, ediție specială 21.00 
Marguerite Volant (s, ep. 8) 22.00 Cu ochii’n 4 
(anchetă) 23.00 Jurnalul de noapte 23.15 
Magazin sportiv 23.30 Canary Wharf (s, ep. 
75) 0.25 Fotbal Meci IV în Liga Campionilor 
(înreg.)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 
(d.a) 9.00 TVR Cluj-N. și TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Secretul (s/r) 13.00 
Conviețuiri 13.30 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 De la 
lume adunate... 15.30 Em. în Ib. germană 
17.10 Mag. muzical-umoristic 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.00 Batman; Looney Tunes (d.a)
18.30 Treptat-treptat (s) 19.00 Sunset Beach 
(s) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială 21.00 Raiul de 
pe Pământ (co. SUA 1997) 23.00 Jurnalul de 
noapte 23.15 Magazin sportiv 23.30 Canary 
Wharf (s, ep. 76) 0.25 Obsesie ucigașă (thriller 
SUA 1996)

7.00 Bună dimineața de la lași!; Desene ani
mate 9.05 Tip-Top, Mini-Top. Concurs de 
muzică și dans pentru copii 10.00 Viața ca în 
viată (serial SUA 1986 ep. 4) 10.50 Vaporul alb 
(film URSS, 1977) 12.30 Mork și Mindy (s, ep. 
26) 13.00 America sălbatică (do. SUA) 13.30 
Mapamond 14.10 Turnul Babei; Ecranul; 
Dedicații muzicale 16.00 Scena politică 17.00 
Start-Rec 18.00 Desene animate: Povestirile 
lui Donald rățoiul 18.30 Hollyoaks (s, Anglia. 
1995 ep. 35) 19.00 Teleenciclopedia 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun!20.00 Jurnal, 
Meteo, Săptămâna sportivă21.00 Efecte 
secundare (s, SUA, 1995, ep. 3) 21.55 Cum vă 
place! Divertisment în pilule muzicale și ...de 
haz. 23.40 Dublă expunere (s, Franța, Italia, 
1990, ep. 4) 0.30 Arena As

7.00 Bună dimineața de la Cluj!: Știri 8.30 
Lumină din lumină 9.05 Desene animate: 
Legenda Albei ca Zăpada 9.35 Aventurile lui 
Shirley Holmes (s, Anglia, Canada, 1996 ep. 
9) 10.00 Ala-Bala, Portocala! 10.45 Biserica 
satului 11.00 Viața Satului 13.00 Fotbal: 
Dinamo - Universitatea Craiova, în etapa a 18- 
a a Diviziei A.14.50 Turnul Babei: Desene ani
mate, Povești din copilărie 17.30 Atlas 18.00 
Desene animate: Aladdin 18.30 Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea, Samantha? (s, SUA, ep. 
50) 19.00 Robingo19.45 Duminică sportivă 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, Meteo, 7 zile în România 21.00 
Oameni de pus la rană (f SUA, 1986) 22.45 
Studioul șlagărelor 23.50 Portrete în acvaforte 
0.20 Bicentenar Donizetti

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Ecranul (r) 
14.00 Conviețuiri - Magazin 15.10 Limbi străine: 
engleză 15.35 Gigi Sfâriează (d.a) 16.00 Micaela 
(s) 16.50 Cristal (s, ep. 154) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
Emisiune cu liceeni 19.30 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! 20.00 Secretul (s, ep. 38) 
20.50 Telesport 20.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 22.00 Complotul (thriller SUA 1996) 
23.35 Ecoturism (mag.)

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Orășelul fantastic (s/r) 
9.40 Cape Canaveral - Eroii spațiului (s/r) 10.30 
între dragoste și onoare (f/r) 12.20 O iubire de 
neuitat (s, ep. 15) 13.10 între prieteni (talkshow/ 
r) 14.00 Știrile amiezii 14.20 Lincoln (dramă 
politică SUA 1988, p. II) 16.00 întoarcerea 
Sfântului (s, ep. 19) 17.00 Muppets Show (s) 
18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 19.45 Povestiri 
din sălbăticie (f. a. SUA/Franța)21.30 Viitorul 
începe azi (s, ep. 11) 22.30 Milionarii de la miezul 
nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Lumea filmului (r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la minut 11.00 Procesul 
etapei (r) 12.00 Hoffa (f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 
Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Șoapte de iubire (s, 
ep. 82) 17.00 Știrile PRO Tv 17.15 Deșteaptă-te, 
române! (talkshow) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Cine este șeful? (s) 18.55 Chestiunea zilei 19.00 
Știi și câștigi! (s) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
True Stories (satiră SUA ’86) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.10 Chestiunea zilei 22.15 Familia Bundy 
(s, ep. 234) 22.45 Sledge Hammer (s, ep. 40) 
23.15 Știrile PRO TV. Prima pagină 23.40 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu 23.45 
Cinemateca PRO TV: film

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 
Canary Wharf (s/r) 8.55 Baywatch (s/r) 9.55 
Scena politică (r) 10.35 Efecte secundare (s/r) 
11.30 D.a. 12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Scena (r) 13.30 Față în față cu autorul (r) 14.00 
Conviețuiri 15.10 Limbi străine: franceză 15.35 
D.a. 16.00 Micaela (s) 16.50 Cristal (s) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! Em. cu liceeni 20.00 Secretul (s, ep. 
39) 20.50 Telesport 20.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 22.00 Femeia mării (teatru) 23.40 
Fotbal Avanpremieră la Liga Campionilor

6.30 Tele-Dimineața. 9.00 Muppets Show (s/r) 
9.40 Viitorul începe azi (s/r) 10.30 Povestiri din 
sălbăticie (f/r) 12.20 O iubire de neuitat (s, ep. 16) 
13.15 Millennium (r) 14.00 Știrile amiezii 14.20 O 
mie de eroi (f. a. SUA 1995) 16.00 întoarcerea 

Sfântului (s) 17.00 Muppets Show (s) 18.00 Cafea 
cu parfum de femeie (s) 19.00 Observator/Dih 
lumea afacerilor 19.45 Vacanță cu bucluc (f.a. 
Anglia/Franța 1994)21.30 Legea lui Burke (s, ep. 
11) 22.30 Milionarii de la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Sledge Hammer (s/r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la minut 11.00 True Sto
ries (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Cinemateca 
PRO TV (r) 14.20 D.a. 14.30 Maria (s) 15.30 
Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Șoapte de iubire (s) 
17.00 Știri 17.15 Profesiunea mea - cultura 
(talkshow) 18.25 Știri 18.30 Cine este șeful? (s) 
18.55 Chestiunea zilei 19.00 Știi și câștigi! (cs) 
19.30 Știrile PRO TV 20.15 Spitalul de urgență 
(s, ep. 11) 21.15 De partea legii (s, ep. 7) 22.05 
Știrile PRO TV 22.15 Familia Bundy (s, ep. 235) 
22.45 Sledge Hammer (s, ep. 41) 23.15 Știrile 
PRO TV. Prima pagină 23.40 Chestiunea zilei

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 
Canary Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii'n 4 (r) 10.30 
Teleenciclopedia (r) 11.30 D.a. 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 13.30 Portret în oglindă (r) 14.00 Em 
în Ib. maghiară 15.10 Limbi străine: germană 
15.35 Legenda vântului din Nord (d.a) 16.00 
Micaela (s) 16.50 Cristal (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Baschet masculin 
CE, semifinale: România-Portugalia (d) 20.00 
Secretul (s) 20.50 Telesport 22.00 Un om cu 
greutate: Șapte sute de kg de aur (f. p. It/Fr./ 
Ger.) 23.25 Meridianele dansului

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 
Canary Wharf (s/r) 9.55 Medicina pentru toți (r) 
10.25 Fețele schimbării (r) 11.30 D.a. 12.00 Sun
set Beach (s/r) 13.30 Dreptul la adevăr (r) 14.00 
Em. în limba germană 15.10 Limbi străine: 
spaniolă 15.35 Desene animate 16.00 Micaela 
(s) 16.50 Tribuna partidelor parlamentare 17.00 
Ceaiul de la ora 5 (div.) 19.30 Față în față cu 
autorul (talkshow) 20.00 Secretul (s. Italia 1992, 
ep. 41) 20.50 Telesport 20.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! (r) 21.00 Ferestre spre lume: 
Indonezia 21.30 Fotbal Meci III în Liga 
Campionilor (d) 23.40 Concertul concertelor

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 
Canary Wharf (s/r) 8.55 Marguerite Volant (s/r)
9.55 în flagrant (r) 10.25 Cultura în lume (r)

10.55 Ecoturism (r) 11.30 D.a. 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Timpul Europei 14.30 TVR 
Cluj-Napoca 15.10 Limbi străine: italiană și 
engleză pentru copii 15.35 D.a. 16.00 Micaela 
(s) 16.50 Cristal (s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 19.00 Contemp-Art 19.45 Jurnal 
muzical 20.00 Secretul (s, ep. 42) 20.50 
Telesport 20.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! (r) 
21.40 Vânare de vânt (div.) 22.20 Lumea 
sportului 23.00 Berlin Alexanderplatz (s, ep. 3)

8.00 Euronews 8.30 Lupii aerului (s, SUA, 
1987, ep. 73) 9.25 Filmele săptămânii 9.30 Pas 
cu pas10.35 Mondo-Blitz 10.55 Fotbal: Sportul 
Studențesc - Oțelul Galați, în etapa a 18-a a 
Diviziei A. 12.50 TVR Cluj-Napoca 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 Emilie (s, Canada, 
1990, ep. 18) 15.10 Tradiții Cultul soarelui în 
Țara Lăpușului 15.35 Desene animate Legenda 
vântului din Nord (Spania, 1990) 16.00 Rugby: 
Anglia - Africa de Sud 20.00 Glasul inimii (mini- 
serie Italia, ultima parte) 21.40 în vacarmul 
muzicii (f, SUA, 1997) 23.10 Conviețuiri 23.40 
Legenda unui zbor

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Muppets Show (s/r) 
9.40 Legea lui Burke (s/r) 10.30 Vacanță cu 
bucluc (f/r) 12.20 O iubire de neuitat (s) 13.10 

Printre rânduri (r) 14.00 Știrile amiezii 14.20 

Capăt de drum (dramă Canada 1987) 16.00 
întoarcerea Sfântului (s) 17.00 Muppets Show (s) 

18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 19.45 Cartagina 
în flăcări (f.ist. Franța/ltalia 1959) 21.30 Doctor 

Bramwell - o femeie ambițioasă (s, ep. 12) 22.30 

Milionarii de la miezul nopții

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Muppets Show (s) 9.40 

Doctor Bramwell - o femeie ambițioasă (s/r) 10.30 

Cartagina în flăcări (f/r) 12.20 O iubire de neuitat 
(ș) 13.10 yise și. oglinzi (s, ep. 3) 14.00 Știrile 

amiezii 14.20 Dumnezeu, amantul mamei și fiul 
măcelarului (co. Franța 1995) 16.00 întoarcerea 

Sfântului (s) 17.00 Muppets Show (s) 18.00 Cafea 
cu parfum de femeie (s) 19.00 Observator/Din 

lumea afacerilor 19.45 Căsătorie din dragoste 

(dramă Franța 1996) 21.30 Cronici paranormale 

(s) 22.30 Milionarii de la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Sledge Hammer (s/r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la minut 11.00 Capcana 
timpului (s) 12.00 De partea legii (s/r) 12.55 Știri 
13.00 Cinemateca PRO TV (r) 14.30 Maria (s) 
15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Șoapte de 
iubire (s) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Față-n față 
cu llie Șerbănescu (talkshow) 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Cine este șeful? (s) 19.00 Știi și câștigi! 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 White Mischief 
(dramă Anglia 1987) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Familia Bundy (s, ep. 236) 22.45 Sledge Ham
mer (s, ep. 42) 23.15 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 23.45 Cinemateca PRO TV: film 2.50 
Știrile PRO TV_______________________________

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Sledge Hammer (s/r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la minut 11.00 Săraca 
fată bogată (f. ultima parte/r) 12.30 Film 14.30 
Maria (s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Șoapte de iubire (s) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Punctul pe I (talkshow)18.25 Știri 18.30 Cine 
este șeful? (s) 18.55 Chestiunea zilei 19.00 Știi 
și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Melrose Place (s, ep. 53) 21.15 Doctor în Alaska 
(s) 22.05 Știrile PRO TV. Prima pagină 22.15 
Familia Bundy (s, ep. 233) 22.45 Sledge _Ham- 
mer (s, ep. 39) 23.15 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 23.45 Cinemateca PRO TV: film

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Muppets Show (s/r) 

9.40 Cronici paranormale (s/r) 10.30 Căsătorie 

din dragoste (f/r) 12.20 O iubire de neuitat (s) 

13.10 Vise și oglinzi (s, ep. 4) 14.00 Știrile amiezii

14.20 Model Academy (s) 14.50 Club Hawaii (s)

15.20 Divergențe-convergențe din lumea 

sportului 17.00 Muppets Show 19.00 Observator/ 

Din lumea afacerilor 19.45 Jandarmul la New 

York ( co. Franța/ltalia 1965) 21.30 Nash Bridges 

(s, ep. 12) 22.30 Milionarii de la miezul nopții

8.00 Euronews 8.30 Lupii aerului (SUA, 1987, 

ep. 74) 9.25 Filmele săptămânii 9.30 Ferestre 
deschise 10.35 Lecția de muzică 11.30 TVR lași 

13.30 Memoria exilului românesc 14.00 Ejnilie 

(s, Canada, 1990, ep. 19) 15.35 Desene ani
mate: Legenda vântului din Nord (Spania, 1990) 

16.00 Micaela (s, Italia, ep. 59) 16.55 Handbal: 
România - Macedonia 19.00 Ultimul tren: totul 
despre întreprinderile mici și mijlocii 20.00 în 

plină acțiune (L.A: Heat - SUA, 1996, ep. 9) 

20.50 Varietăți internaționale 21.00 Repriza a 

treia. Em. de actualitate și dezbatere sportivă 

Fotbal: A.C. Milan - Juventus Torino, în etapa a 
10-a a Campionatului Italiei 24.00 Jazz Alive

7.00 Știri/Revista presei 7.10 Nash Bridges (s/r, 
ep. 12) 8.00Tele-Dimineața 10.20 Desene ani
mate: Muppets Show (ep.19/r) 10.50 Divergențe 
- convergențe în lumea sportului (r.)13.00 Viața 
sălbatică (ep. 19) 13.30 Dragoste cu năbădăi (ep. 
44) 14.00 Știrile amiezii 14.20 Jandarmul la New 
York (r)16.40 Emisiune pentru tineret 17.30 Club 
Hawaii (ep. 55)18.00 Tarzan, stăpânul junglei (ep. 
8) 19.00 Observator/Sinteză știri 19.45 Un erou 
obișnuit (dramă, Italia, 1996) 21.30 A treia 
planetă de la Soare (ep. 12) 22.00 Arliss (s, ep. 
6) 22.30 Beavis și Butthead (ep. 43)23.00 Holly
wood Top Ten (ep. 42) 0.10 Rio Negro (f. aventuri, 
Franța 1991) 2.10 Muzică

7.00 Știri 7.10 Tarzan, stăpânul junglei (ep. 8, r) 
8.30 A treia planetă de la Soare (ep. 12, r)9.00 
Desene animate: Connan (ep. 7) 9.30 Rățoiul 
Huey (ep. 22) 10.00 Animal Show (ep. 26) 10.30 
Orășelul fantastic (ep. 7) 11.10 Controverse 
istorice 11.40 Spirit și credință 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Extratereștri în familie (ep. 3, 4) 
14.55 O femeie - un bărbat și jumătate 15.20 
Hollywood Top Ten (ep. 42, r)16.30 Dragoste cu 
năbădăi (ep. 45) 17.00 Club Hawaii (ep. 56) 17.30 
Millennium 18.15 Printre rânduri Talk-show 19.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 Călăreți în furtună 
(f. aventuri, SUA 1994) 21.30 Burlacul (s, ep. 12) 
22.00 Cape Canaveral - Eroii spațiului (ep. 5) 
23.00 Sirenele (ep. 32) 0.00 Afaceri cu moartea 
(f. polițist, SUA 1992)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Sledge Hammer (s/r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la minut 11.00 Beverly 
Hills (s/r) 12.00 Melrose Place (s/r) 12.30 
Cinemateca PRO TV (r) 14.30 Maria (s) 15.30 
Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Șoapte de iubire (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Pro și contra cu 
Octavian Paler 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Cine 
este șeful? (s) 19.00 Știi și câștigi! (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Dosarele X (s, ep. 89) 
21.15 Death Dreams (thriller SUA 1993) 23.15 
Știrile PRO TV. Prima pagină 23.45 La limita 
imposibilului (s) 0.30 Zona Crepusculară (s, ep. 
60) 1.00 Private Life of Sherlock Holmes (co. p. 
SUA/Anglia 1970)

7.00 Desene animate 7.45 Povestea magică cu 
Magicianul 8.15 Superboy (ep. 15) 8.45 Noile 
aventuri ale lui Flipper (ep. 20) 9.30 Maroc (f/r)
11.30 Secretele bucătăriei 12.00 întâlnire cu 
presa: Talk-show 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Generația PRO: Dragul de Raymond (ep. 3) Cine 
este șeful? (ep. 182) Sport și muzică 16.00 
Hercule (ep. 39) 17.00 Xena, prințesa războinică 
(ep. 38) 17.45 Pro Fashion - magazin de modă, 
lifestyle și atitudine 18.15 Fete de bani gata (ep. 
5) 18.45 Te uiți și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Erou din întâmplare (comedie-dramă, 
SUA, 1992) 22.10 Știrile PRO TV 22.15 Millen
nium (ep. 11) 23.00 Știrile PRO TV 23.15 NYPD 
BLUE - Viață de polițist (ep. 11) 0.00 Un ostatic 
în plus (Italia/Franța, 1977) 1.45 Nopțile albe de 
jazz

7.00 Desene animate 9.00 Lassie (ep. 3) 9.30 
Super Abracadabra 11.00 Into the West (Anglia/ 
Japonia/lrlanda, 1993) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Dragul de Raymond (ep. 4) 13.30 Cine 
este șeful? (ep. 183) 14.00 De vorbă cu 
Dumnezeu (SUA, 1977) 16.00 Chestiunea zilei 
cu Florin Călinescu - retrospectiva săptămânii
16.30 Lumea filmului 17.00 Efecte speciale (ep. 
11) 17.45 Norocosul (ultimul episod) 18.30 
Beverly Hills (ep. 98) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Uite cine cu cine vorbește (comedie, SUA, 1990) 
21.55 Știrile PRO TV 22.00 Concert: Gheorghe 
Zamfir 23.15 Știrile PRO TV: Prima pagină 23.30 
Procesul etapei 2.00 Fotbal: II Calcio 3.40 Știrile 
PRO TV



Cuvântul liber 21 NOIEMBRIE 1997

Va rezista Inima* orașului
A

Dacă-mi este permisă o 
analogie cu nuanță medicală, 
inima "bătrânului” combinat 
siderurgic bate destul de neli
niștitor. Poți lua pulsul nu doar 
între salariații săi, de cca. 
20000 imediat după schimba
rea macazului (1990) la cei 
peste 15000 salariați actuali. 
Acest puls, însă, îl poți lua 
oricui emite păreri, căci hune- 
dorenii percep destinul muni
cipal al Hunedoarei, suprapus 
până la identificare cu cel al 
tradiționalei siderurgii.

E o tresărire de mândrie 
locală, a apartenenței la o 
anume istorie, firească. Nu
mai că inima de foc (și chiar 
de pară, când sindicaliștii 
aduc pe tapet eventuala blo
care a vreunei șosele) - nu 
este chiar a unui bătrân! Im
portanța acestei societăți in
dustriale este cu adevărat 
strategică, o dată ca produ
cătoare de metal, vital pentru 
multele industrii, inclusiv cele 
de elită, performante și com
petitive pe piețele lumii (!), - 
apoi prin enorma experiență 
umană și profesională, do
bândită în mai mult de un se
col, pe stratul (arheologic și 
psihologic vorbind) străvechi, 
departe-n istoria trecută...

Combinatul, azi SC "Side
rurgica” SA, nu este un "bă
trân", este doar vechi, ceea 
ce e altceva. Principalele sale

* - 

După cuponiadă, 
la orizont

„tichetiada”
Ordonanța de urgență nr. 

69/1997, referitoare la acor
darea de ajutor pentru plata 
consumurilor de energie ter
mică în lunile sezonului rece la 
unele categorii de populație, dă 
mari dureri de cap și la Primăria 
Hunedoara. Textul ordonanței 
este apreciat ca fiind ambiguu 
de către dl ing. Aurel Bugnariu, 
șef serviciu Administrație Publi
că Locală din cadrul primăriei. 
„Una din ambiguități creează 
Impresia, la o citire rapidă a 
textului, că ajutorul se va da sub 
formă bănească. Formularea de 
„ajutor bănesc lunar" apare 
chiar la articolul unu din ordo
nanță. Abia la articolul opt se 
amintește de tichete valorice ca 
formă de ajutor", precizează dl 
Bugnariu. Propunerea primăriei 
este ca asociațiile de locatari să 
se constituie în interfață între 
solicitanții de ajutor și primărie, 
deoarece fiecare asociație cu
noaște titularii de contract sau, 
după caz, proprietarii precum și 
numărul de membri pe familie 
declarați la taxele comune. Din 
cele declarate de interlocutor a 
reieșit că „planul de bătaie" 
pentru aplicarea Ordonanței 69 
a fost făcut. Pentru centraliza
rea și gestionarea datelor a fost 
proiectat un program pentru 
calculator, întregul control fă- 
cându-se informalizat. Cu toate 
acestea, volumul imens de lu
cru va duce la o suprasolicitare 
a personalului primăriei. în caz

—■

funcțiuni, cele vitale, repre
zentate de uzinele principale, 
sunt viabile și corecțiunile, 
retehnologizările, inclusiv 
schimbarea unor raporturi e- 
conomice în resursele uma
ne, pot aduce revirimentul.

Eu cred că...
va rezista!
Durerea principală, se pa

re, este nu atât situația da
toriilor (mari concerne occi
dentale sunt datornice și au 
la rându-le datornici, ceea ce 
... dinamizează totul), durerea 
principală pare să fie lipsa de 
materie primă. Cerere ar fi, și 
încă mare, inclusiv la export. 
Calitatea se poate mereu co
recta spre mai bine, mai com
petitiv.

Dacă terapia, pentru liune- 
dorenii metalurgiști, nu a fost 
una de șoc, așa cum în anii 
trecuți a fost pentru multe alte 
combinate - surori, poate fi cu 
două tăișuri, opinez eu. Ten
siunea acumulată, socialmen
te vorbind, e și ea ceva de luat 
în calcul ca posibilă explozie. 
Dar ce-ar face o explozie, a- 
cum, când majoritatea au înțe
les, în sfârșit, că nu mai are 
rost să strigi, să te-ncolonezi și 
să ceri "jos" cutare, că vine și 
scadența. Una vitală.

nizbiinan*?

că nivelul de lucru va copleși 
numărul salariaților de la asis
tență socială, va fi cooptat să 
coopereze la acțiune șl perso
nal de la castel șl bibliotecă 
subordonat primăriei.

La data documentării (18 
noiembrie 1997) aplicarea pre
vederilor ordonanței era ținută 
în loc de lipsa metodologiei 
necesare acestui lucru. ,,La 
articolul opt al ordonanței se 
specifică faptul că modelul tip al 
cererii, modelul tichetelor valo
rice și regimul utilizării lor se 
vor stabili prin norme metodo
logice care vor apărea până în 
data de 10 noiembrie a.c. A 
trecut mal bine de o săptămână 
de la această dată șl n-am pri
mit încă nimic la primărie", pre
cizează dl Bugnariu.

Discutând, tangențial, pro
blema aplicării Ordonanței nr. 
69 cu dl ec. Remus Mariș, pri
marul Hunedoarei, au reieșit o 
serie de aspecte care vor îngre
una procesul. „Sunt persoane 
care au cerut sistarea căldurii 
total sau parțial, în această 
iarnă. Lor cum le aplicăm ordo
nanța? Nu scrie nici unde în ea 
de posibilitatea fracționării, du
pă caz, a ajutorului acordat. 
Unde mal punem dificila mano
peră de cuantificare a veniturilor 
celor care au în gospodărie 
animale sau dețin pământuri 
cultivate”, precizează dl Mariș.

A. SĂLĂGEAN
_____ J

Puternicul obiectiv indus
trial hunedorean va rezista 
șocurilor, va suporta și ieșirile 
din “arenă”, cum se efectu
ează acum plecarea pensio- 
nabililor, dar (foarte impor
tant) suportă și infuzia de 
sânge tânăr, adică cca. 300 
de proaspeți absolvenți ai 
școlii profesionale, cât și ab
solvenții Liceului industrial 
metalurgic. E drept (și intere
sant) dintre ei s-a recurs la 
angajarea doar a primilor cinci 
clasați, lucru incomod, dar 
rezonabil și stimulativ pentru 
cointeresarea tinerilor spre 
performanță.

A primi “sânge tânăr" este 
tot atât de dificil pentru un 
organism în dificultate, cu a-l 
ceda pe cel obosit. Restul 
depinde de ... organismul în
suși, iar și mai limpede, de 
terapeuții acestui tratament 
inevitabil, numit relansare, 
tranziție... în primul rând de 
cei ce aparțin Hunedoarei, de 
cei ce se contopesc dramatic 
și deopotrivă admirabil cu ea.

Ce bine este dacă cel su
pus tratamentului colaborează 
cu medicul! Cel ce înjură sau 
refuză să înțeleagă ce se pe
trece, spre binele lui, gre
șește. Aud, în felul meu, u- 
neori asurzitor, bubuind inima 
de foc a orașului nostru. Nu 
intru în panică.

Eugen EVU
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în ultima ședință a Con
siliului local al municipiului 
Hunedoara, din cele cinci pro
iecte de hotărâri propuse pe 
ordinea de zi, patru au primit 
aprobarea consilierilor. Pro
iectul respins a fost, după cum 
s-a mai precizat în coloanele 
ziarului nostru, cel privind pla
nul urbanistic "Extinderea și 
modernizarea spațiului comer
cial Marco Snack" (de pe str. 
Victoriei) și concesionarea te
renului necesar acestuia, fără 
licitație publică, S.C. Marco 
Exim Hoda SRL Hunedoara 
(patronată de cunoscutul cam
pion al boxului profesionist 
Mihai Leu).

S-au analizat și au fost 
aprobate rectificarea bugetului 
Consiliului lofial pe anul 1997, 
subvenționarea pe anul 1998 a 
cheltuielilor materiale de func
ționare și exploatare pentru 
transportul local de călători; 
acordarea de reduceri ale pre
țului abonamentelor pentru

I 1
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Meșteșuguri care dispar
*»-cizmăritul Jl

Pe rafturi, pe măsuță, pe 
lângă cerceveaua ferestrei, 
într-un șerpărai pestriț, zeci 
și zeci de cizme, pantofi și 
bocanci, din diferite „gene
rații”, așteaptă intervenția 
meșterului. Mirosul eteric de 
adeziv populează insistent 
mica incintă. Dl Dumitru Plă
madă lucrează ca șofer pro
fesionist la combinatul hune
dorean. „Furând" în copilă
rie meșteșugul de la un ve
cin dl Plămadă este, în tim
pul liber dintre ture, cizmar. 
Gustă, pe această cale, lip
sa de sprijin și perspectiva 
incertă a micului meseriaș.

La mare preț cândva, 
meșteșugul cizmarului cu
noaște declinul. Rafinarea 
tehnologiilor de producere a 
încălțămintei a dus la iefti
nirea continuă a acestor re
pere vestimentare, mașinile 
înlocuind tot mai mult con
tribuția manufacturieră a 
meșterului pantofar. S-a a- 
juns astăzi ca reparatul să 
fie mai scump, de multe ori, 
decât o pereche nouă de 
pantofi. „ Acest fenomen nu 
acționează la nivelul încăl
țămintei de lux. E vorba de 
încălțăminte relativ modes
tă, preponderent venită prin

transportul urban de călători; 
planurile urbanistice "Extin
dere și modernizare stație 
PECO" (bdul Traian) și conce
sionarea terenurilor necesare 
acestora, fără licitație publică, 
pentru S.C.Peco Hunedoara.

Noi mc tifle ari ale 
bugetului local

Conform Hotărârii nr.86/ 
'97, bugetul Consiliului local 
pe anul 1997 se modifică, atât 
la venituri cât și la cheltuieli, cu 
suma de 350 milioane de lei. 
în privința cheltuielilor, cele 
mai substanțiale creșteri față 
de sumele planificate s-au 
înregistrat în domeniul gospo
dăriei comunale și locative și 

importuri, al cărei preț de 
achiziție este extrem de scă
zut la fel ca și durata ei de 
folosire. Omul când aude că

lîi spațiu mii freon 

o talie (Ir (liitiriluri...
îl costă câteva zeci de mii ca 
să-și pună talpă nouă pre
feră să mai adauge ceva la 
acești bani ca să-și cumpere 
altă încălțăminte", precizea
ză meseriașul.

De altfel clienții dlui Plă
madă sunt, preponderent, 
oameni cu venituri extrem 
de modeste care pentru di
ferite servicii de menaj pres
tate în case mai avute pri
mesc ca și plată și obiecte 
de încălțăminte din garde
robe mai vechi de doamne 
sau domni. După coaserea 
vreunei catarame rupte sau 
lipirea unui petic peste micul 
orificiu din talpă, încălță
mintea devine bună șl sănă
toasă la purtat. Desigur sunt 
și comenzi mai selecte, șpi- 
țuri sau tocuri de metal, pe 
care micul atelier le rezolvă. 
Micul întreprinzător se 
plânge de prețurile mari și 
lipsa de pe piață a materiilor

al transporturilor și comuni
cațiilor.

Subvenții și reduceri de 
preț pentru transportul 
local

Cheltuielile materiale de 
funcționare-exploatare pentru 
activitatea de transport local 
efectuat de RAIL Hunedoara 
vor fi subvenționate cu 50 % 
de către Consiliul local, pe 
întreaga perioadă a anului vii
tor. Aceste subvenții totalizea
ză o sumă de cca 300 milioa
ne de lei.

începând așadar cu 1 ia
nuarie 1998, călătorii cu domi
ciliul pe raza teritorial-admi- 
nistrativă a municipiului Hune- 

prime necesare cizmăritului. 
De asemenea, imposibili
tatea procurării unui spațiu, 
taxele fiind disproporționat 
de mari comparativ cu veni
turile aduse de meșteșug, 
face ca deschiderea unor 
noi ateliere de cizmărie să 
fie un lucru rarisim. Sunt 
aproape inexistenți cizmarii 
tineri, meseria aceasta de
venind neatractivă în epoca 
lucrurilor de unică folosință 
care ne conduce spre ziua 
în care, analog aparatelor de 
ras, va fi schimbată și încăl
țămintea la primul ei semn 
de uzură.

în cele patru ore cât lu
crează în medie pe zi, pragul 
micului atelier al dlui Plă
madă este trecut de 4-5 cli- 
enți. Veniturile lunare obți
nute nu depășesc jumătate 
de milion de lei, iar după 
plătirea taxelor și consu
murilor energetice în buzu
narul meseriașului rămân 
vreo 200.000 lei.

O sumă bună pentru a 
rotunji un salariu câștigat în 
combinat dar total neîndes
tulătoare ca sursă unică de 
venit pentru un mic între
prinzător.

A.SĂLĂGEAN

Conform celor precizate într-o sesizare 
adresată Primăriei municipiului Hunedoara, 
semnată de cinci locatari ai blocului E3, din bdul 
Dacia, unul din vecinii acestora este acuzat că a 
otrăvit doi câini șl o pisică. “A fost văzut de 
cetățeni din bloc, la ora 6 dimineața, cu punga cu 
mâncare otrăvită" pe care a aruncat-o în fața 
blocului, "pentru a ucide câinii care stau la stația 
de termoficare din apropierea blocului". în două 
dintre scările blocului au fost găsiți morți un câine 
șl o pisică (unii locatari mai aveau grijă de aceste 
animale) iar la stația de termoficare un cățeluș.

Locatarii susțin că vecinul cu pricina ar fi 
| făcut-o din răzbunare, câinii deranjându-l 
I găinile pe care le crește de ani de zile în fața 
1 blocului. ..(G.B.Y
X. —— —- ——. _ —. ___ —   —~ —— —— — *

% 

i

I 

i 

i

doara vor beneficia de redu
ceri de preț (cu 50%) la abona
mentele pentru transport ur
ban. Categoriile vizate sunt 
elevii, studenții, pensionarii și 
șomerii.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

In ședința de Consiliu ur- j 

mătoare , ce va avea loc joi, , 
27 noiembrie a.c., se vor dis- ■ 
cuta proiecte de hotărâri pen- • 
tru blocarea autovehiculelor J 

parcate neregulamentar și sta- a 
bilirea tarifelor pentru blocarea i 
și deblocarea acestora, pentru 1 
reorganizarea serviciului pu- J 

blic ,,Salvamont" Hunedoara. , 
Se vor stabili taxele pe 1998 ■ 
pentru serviciile prestate la 1 
Casa căsătoriilor, precum șir 

criteriilor pentru repartizare! 
locuințelor sociale.
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Dumitru HURUBĂ

Arthur Schopenhauer: 
Aforisme asupra 
înțelepciunii în viață. 
Edit. Saeculum I.O. - 
Edit. Vestala

schopen-

Suntem onorați și - de ce 
nu? - emoționați să parcurgem 
paginile unei cărți traduse de 
Titu Maiorescu, în același timp 
,,teleportându-ne” imaginar în 
lumea Junimii ieșene unde filo
zoful german Arthur Schopen
hauer era ținut la mare cinste. 
Se cunoaște astfel că însăși 
gândirea filozofică a lui Emi- 
nescu a fost clar influențată de 
autorul operei „Lumea ca vo
ință și reprezentare (apărută în 
două volume între anii 1819- 
1842). în aceste condiții, nu e 
de mirare că men
torul cenaclului în 
persoană să se... 
dedea la tălmăci
rea în românește a 
uneia dintre ope
rele importante 
haueriene. Chiar dacă gestul și 
l-a explicat și argumentat sim
plu: ,,0 primă traducere a lor (a 
aforismelor, n. dh) am încercat- 
o sunt acum douăzeci de ani, 
cu singura intenție de a le adu
ce la cunoștința amicilor literari 
din „Junimea" de la lași care 
nu știau nemțește" (p. 6). Afo
rismele au fost publicate de-a 
lungul câtorva ani în revista 
„Convorbiri literare", dar și 
citite în ședințele „Junimii" 
unde s-au bucurat de o primire 
cel puțin călduroasă. Pentru 
multă lume ele constituiau o 
noutate absolută în domeniu, 
dar și, în mare măsură, ca gen 
literar la noi. Aceasta pe lângă 
faptul că arătau oarecum o altă 
față a pesimistului filozof. Nou
tatea ca și comunicarea mai 
concisă și mai directă a unor 
stări sufletești a făcut posibilă 
receptarea nevoilor ideatice 
într-un teren virgin care și-a 
demonstrat pe deplin fertilitatea 
în cultura română. în primul 
rând prin reprezentanții ei de 
marcă între care Titu Maio
rescu - desigur nu doar din 
acest punct de vedere se în
scrie ca înainte-mergător. Con
siderată ca fiind, pe bună drep
tate, opera fundamentală a lui 
Arthur Schopenhauer, Aforis-

-----------

mele asu
pra înțelep
ciunii în via
ță sunt, cel 
puțin pen
tru cititorul român, „un prețios 
ghid de conduită umană" (Cap. 
IV). „în aforismele sale, subli
niază Liviu Rusu, Schopen
hauer accentuează necontenit 
soliditatea personală de care 
trebuie să dea dovadă omul, să 
aibă conștiința intelectuală și 
morală dezvoltată, pe care însă 
să nu le încalce, să aibă curajul 

să fie el însuși” 
(p. 170). Din car
te nu voi cita de
cât... cele șase 
capitole care, 
cred, spun sufi

cient pentru a atrage cititorul: I. 
împărțire fundamentală; II. 
Despre ceea ce este; III. Des
pre ceea ce are cineva; IV. 
Despre ceea ce reprezintă ci
neva; V. Parenere și maxime și 
VI. Despre deosebirea vâr
stelor. îmi voi permite să revin 
puțin la cuprinsul Cap. IV, de
oarece mi se pare a fi cel mai 
reprezentativ, adică (citez): 
„Opinia altora despre noi; Am
biția, vanitatea, mândria; Ran
gul; Onoarea civică; Onoarea 
funcției; Onoarea sexuală; O- 
noarea națională...” - chestiuni 
care, mi se par, de-o actualitate 
dezarmantă...

Și astfel, simplu-simpluț 
pătrundem în structura noastră 
sufletească, mai aflăm unele ... 
noutăți despre șinele propriu și, 
aproape fără să ne dăm sea
ma, terminăm de citit un volum 
de aforisme pentru care merită 
un gând de recunoștință „duo- 
ul” Schopenhauer - Maiores
cu... Și, despre autor, câteva 
cuvinte: a trăit între anii 1788- 
1860; principala operă: Lumea 
ca voință și reprezentare (2 voi. 
1819 - 1842); alte scrieri: Des
pre rădăcina împătrită a princi
piului rațiunii suficiente (1813); 
Cele două probleme de bază 
ale eticii (1841); Parega și pa- 
ralipomena (2 voi. 1851).

—

I iONEL TeODOREANU |
Reintegrarea poeziei în romanesc

Se împlinesc anul acesta 
I 100 de ani de la nașterea proza- 
1 torului Ionel Teodoreanu. Avo- 
| catul Ionel Teodoreanu debu- 
| tează în "însemnări literare" 
' (1919) cu schița “Bunicii". Debu- 
I tul editorial are loc în anul 1923 
l cu "Ulița copilăriei" reunind nuvele 

poematice. Admirator al lui Gara- 
I bet Ibrăileanu, începând cu 1920 
| se atașează de revista "Viața 
, românească" care reapare la 
I această dată. Deși inegală ca 
| valoare, creația sa a cunoscut un 
I mare succes de public, mai ales 
' romanul "La Medeleni", apărut în 
| perioada 1925-1927 care, de 
| altfel, l-a și consacrat. Acestuia i 
‘ se alătură scrierile cu caracter 
| memorialistic: “în casa bunicilor'' 
1(1938), "întoarcerea în timp" 
. (1941), "Masa umbrelor” (1947).

Aparte este modul de a în- 
| țelege literatura, după cum re- 
, iese și dintr-o mărturisire a sa: 
I "în viață sunt un om: avocatul 
| Teodoreanu, cu o anumită vâr- 
I stă, fizionomie, sănătate, cu un 
I anumit mod de a fi, de a mă 
| comporta, cu o anumită repu- 
| tație care, și ea, îmi oferă con- 
' vergent un fel de unicitate fizică. 
| Dar acel Ionel Teodoreanu al 
| vieții sociale nu este decât o 
; ficțiune fixată a vieții mele, un 
I glas al glasurilor mele, o silabă 
I psihologică a cuvântului meu 
' complet. Ca să nu ucid restul 
I ființei mele larvare sau ca să nu 
| mă descumpănească ea prin a- 
^narhia pe care ar aduce-o vieții

mele unitare, dacă ar interveni 
efectiv și discordant în acțiunile 
ei - scriu”.

Aminteam de lirismul crea
ției sale; omul însuși se exprimă 
cu predilecție metaforic, inter
viurile acordate devin nu o dată
fragmente de poeme în proză. I 

Cât despre opera sa lite- . 
rară, menționa Tudor Vianu, I 
aceasta poate fi urmărită din | 
unghiul varietății lirismului fie . 
direct, la persoana întâi, fie I 
“mascat", fie sub acela al rolu- | 
rilor ("La porțile nopții" - 1970, i 
volum postum, “în casa buni- ' 
cilor", "întoarcerea în timo", | 
“Masa umbrelor”).

Memorialistica - după cum 
afirma însuși autorul - nu este I 
decât un acord între real și | 
posibil, de aparențe exprimate 
și de miezuri intuite, de redare I 
și tabulare. Experiența scrii- | 
torului matur, conchidea critica , 
literară, alternează cu auten- 1 
ticitatea psihologică a copilului | 
de altădată.

în ce privește lirica “mas- I 
cată”, aceasta a avut numeroa- | 
se consecințe, nu întotdeauna i 
favorabile prozatorului căruia 1 
Ibrăileanu îi recomanda orien- | 
tarea spre literatura obiectivă, i 

Un lucru rămâne însă cert: ' 
Ionel Teodoreanu reintegrează I 
poezia în romanesc, reia for- | 
mula scrisului artistic în tradiția . 
marelui Delavrancea.

B. CĂTĂLIN I

i
I
I

7

Poveste adevărată
lui Radu Ciobanu

Un pictor nespus de bătrân 
mângâia îngândurat pânza 
cu un penel înmuiat 
în trecutele sale iubiri, 
și se năștea atunci o pădure 
la fel de bătrână ca el, 
fremătând cu toate'ramurile, 
cu păsări frumos meșteșugite în cuiburi, 
care-și creșteau puii .
și se întreceau în cântece nemaiauzite.

Vecinii bătrânului erau fascinați 
de această pădure 
apărută, așa, din senin, 
și singurul gând 
care le dădea insomnii 
era
cum să taie pe furiș 
câte un arbore
pe care să-l facă lemne de foc 
pentru iarna care se apropia.i

L\taz
Ori de câte ori 
degetele tale ating irealitatea, 
se naște un nou punct cardinal, 
de aceea, încercarea 
de a te orienta 
în hățișul ambiguităților 
și adevărurilor insignifiante 
devine o temerară aventură.

Ori de câte ori 
degetele tale 
înnoadă câte o rază de stea, 
violoncelul aruncat 
într-un colț al memoriei 
iese din somnolență 
și sunetul său grav 
dă ocol 
planetei de fum 
pe orbita căreia 
degetele tale 
modelează figurine albe și negre 
cu care Dumnezeu 
joacă șah de unul singur 
în clipele sale de melancolie.

CONSTANTIN NOICA
“Disciplina culturii e o formă 

foarte eficientă de igienă a spiri
tului. Așa cum există o igienă 
pentru corp, o spălare elemen
tară, care ține de civilizație, există 
și o igienă pentru minte, care este 
cultura. Un om necultivat e un om 
nespălat, un om lipsit de condiția 
minimală a mișcării lui în social. 
Omul e dator să treacă prin cu
rățirea oferită de cultură, dacă 
vrea să-și onoreze umanitatea".

SERGIU CELIBIDACHE 
“Cultura este drumul cel mai 

scurt spre,'libertate'1.

Ninsori vinovate 
Erau ninsorile basme damnate 
Amestecate cu ultimele știri 

dintr-b nu știu care exotică țară, 

îmbătrâneam printre vechi amintiri, 

printre porțelanuri și cărți 

umbra crescându-mi amară. 

Doar ninsorile - mirabile daruri 

coborând dintr-o stea norocoasă 

mă învață în fiece clipă căderea 

cum să-mi fie frumoasă; 

iată, îmi spunea duhul zăpezii, 

aici e un țărm neumblat, 

vino să vezi cum atârnă planeta 

de fulgul acesta imaculat, 

vino, poete, să cumperi nămeții 

ce unduiesc până departe..., 

vei fi mal frumps cu o lacrimă 

și mai bogat cu o moarte.

NICOLAE IORGA
“Cultura este deschiderea 

către bine și frumos”.
P.P. NEGULESCU
“Cultura este înțelegerea mai 

adâncă a lumii șl prețuirea mai 
justă a valorilor el; lărgirea mai 
cuprinzătoare a orizontului vieții și 
luminarea mai nuanțată a dife
ritelor el aspecte”.

POMPILIU 
CONSTANTINESCU

“Cultura? Un element absor
bant până la disoluție pentru In
teligențele de elită”.

Selecție de IIie LEAHU

Ansamblul "Ciocârlia” trebuie împrospătat
După ce- 

i t a anunțat pu-
* blic că pără-

Wt* sește jude-
, țul, l-am ru

gat pe cu
noscutul in- 

A______ terpret de
muzică popu

lară Drăgan Muntean să ne spu
nă ce intenții are în actuala sa 
calitate. Subliniind că pleacă 
"doar fizic, cu sufletul aici ră
mân", dl Drăgan a precizat că i- 
a fost încredințată conducerea 
Ansamblului folcloric "Ciocârlia" 
al Ministerului de Interne înce
pând cu 15 noiembrie.

Asigurându-i pe admiratorii 
săi hunedoreni că plecarea, 
chiar cea fizică, e doar parțială, 

' dorind să se întoarcă ori de câte 
ori poate în județ, chiar cu an

samblul, promite că festivalul 
“Sărbătoarea pădurenilor”, pe 
care de câțiva ani l-a strămutat 
în satul său natal, va continua.

Cât privește ansamblul Cio
cârlia a cărui conducere a pre

Drăgan Muntean declară:

luat-o, dl Drăgan Muntean se 
declară optimist, considerând că 
în această activitate "un cuvânt 
de spus va avea și pregătirea 
mea de dascăl”. în întronarea 
unei alte atmosfere, în primul 
rând de respect față de "oameni 
care au cântat aici o viață”, de
sigur că un cuvânt greu de spus 
va avea nu doar experiența de 
dascăl ci și calitățile omului Dră
gan Muntean. Referitor la respec

tul despre care aminteam măr
turisește că pentru cei plecați din 
ansamblu, cum sunt Angela Mol
dovan, Maria Ciobanu, Benone 
Sinulescu ș.a., intenționează să 
amenajeze o sală cu fotografiile 

acestor interpreți de primă mână 
ai cântecului popular românesc. 
Ei merită cu prisosință respectul 
și neuitarea noastră. De aseme
nea, alți interpreți plecați de aici și 
care activează în ansambluri 
puțin cunoscute, vor fi rechemați 
la "Ciocârlia". Dar dorește să 
coopteze și oameni “din afară”, 
ca de pildă pe cântărețul Nicolae 
Mureșan, mai ales că lucrează la 
grăniceri.

Optimismul dlui Drăgan 
Muntean în privința împrospă
tării ansamblului "Ciocârlia" 
este motivat de relațiile de 
prietenie șl de semnalele pri
mite deja de la colegi de sce
nă. Nicolae Furdui lancu l-a 
contactat și l-a promis că sub 
comanda sa va veni la ansam
blu, chiar dacă până acum 
refuzase asemenea oferte.

Așteptând să vedem noua 
față a "Ciocârliei”, pe care noul 
său conducător vrea s-o scoată 
mai mult în lume decât până 
acum (când a cântat mai ales 
prin unități militare) nu putem 
decât să le urăm, ansamblului 
și directorului său, succes. Va 
avea de câștigat folclorul ro
mânesc.

Viorica ROMAN
__________________________________________________ z 

în “Cuvântul liber" din 7 nov. 
a.c., pagina "Cosînzeana", citim o 
notă nesemnată, intitulată (ins
pirat?) “O editură scoate la lumină”.

Nu știm ce să apreciem mai 
mult la autorul anonim: superfici
alitatea crasă, lipsa elementară 
de informare, absența unui dram 
de conștiință profesională, nepu
tința de a citi corect o publicație? 
E dificil de răspuns.

în această notă se afirmă că 
la Freiburg apar două reviste, în 
limba română Observator, în lim
ba germană Archenoah și că tot 
acolo, “în istoricul oraș german", 
fie și "cunoscut pentru prestigiul 
său cultural”, există și o editură a 
scriitorului de origine română, 
Radu Bărbulescu, la care tipăreș
te nu numai cele două reviste, dar 
și cărți în limbile menționate.

Dacă autorul anonim al notei 
ar fi privit coperțile celor două 
reviste pe care le-a avut în mână, 

ar fi văzut că acestea sunt editate, 
ca și cărțile, la Munchen și nu la 
Freiburg. De altfel, chiar numele 
revistei este Observator-Munchen 
specificat pe frontispiciu.

A doua afirmație atacată de 
“orbul găinii" este aceea că din 
colegiul de redacție al revistei 
Observator din Munchen ar face 
parte și dl I. Amăriuței (un simplu 
colaborator pasager).

Realitatea este că doar eu și 
dna Doina Jela, singurii din Ro
mânia, facem parte din colegiul 
de redacție al acestei reviste.

în ceea ce privește apariția 
viitoare în Observator a tânărului 
O. Băjan (și a altora), nu o decide 
autorul notei, ci subsemnatul, 
împreună cu Radu Bărbulescu.

"Confratele" anonim al notei 
respective mai are ceva de învă
țat despre corectitudine, probitate 
și seriozitate, chiar profesională.

!v MartinoviciÂ
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• Vând garsonieră în Simeria și 
Lada 1200. Tel. 227479. (5888)

• Vând casă cu anexe, grădină. 
Informații Brîznic, nr 47, familia 
Rudean Octavian. (9305)

• Vând casă, grădină în Săcămaș, 
nr. 64. Informații la Leșnic, la Avra- 
mescu Gheorghe. (9321)

• Vând apartament 2 camere, cu 
îmbunătățiri, parter, negociabil. Tel. 
623365. (9597)

• Vând casă, grădină și aparta
ment 3 camere, etaj 1, Gojdu. Tel. 
228904 (9503)

• Vând Audi 80, vama plătită sau 
cumpăr talon. Tel. 621238. (3978)

• Vând Golf 2, avariat față, preț 
foarte avantajos. Informații Orăștie, 
Cloșca nr.3, după ora 16. (3194)

• Vând autocamion SRD motor 
Saviem. Telefon 218773. (9313)

• Vând Lancia Prisma Turbo Die
sel, 5000 DM, negociabil. Tel. 
626022. (9322)

• Vând tractor 445. Informații la 
tel. 623453, Deva (0096)

• Vând apartament 2 camere, 
ultracentral, bdul Decebal, bloc 14, 
sc.C., etaj 3, apartament 21, Deva. 
(9601)

• Vând urgent Mercedes 220 D, 
1800 mărci. Tel. 650189 (3692)

• Vând tractor U 650, dezmgpr- 
brat, 15 milioane. Tel. 230023 (9605)

• Vând tractor U 445 DT, U 445 
L, teren intravilan, cu anexe 1300 
mp. Tel. 211400 (9604)

• Cumpăr sămânță floarea soarelui 
(selectată). Vând ulei și șrot floarea 
soarelui. Foarte convenabi. Tel. 092/ 
258133, 660327 (9580)

• Vând pisoi birmanezi. Deva. Tel. 
230656.

• Vând pui Husky Siberian, ochi 
albaștri, pedigree excelent. Tel. 
621244 (3973)

• Vând rulotă, piața centrală și 
garaj deosebit (pivniță plus canal) 
Deva, str. Ady Endre, zona Dorobanți. 
Tel. 231236. (9308)

• Vând pui American Staffordshire 
Terrier în vârstă de 5 luni. Tel. 233112 
(9303)

• Vând pavilion apicol 32 de 
familii. Informații telefon 617287, 
Deva. (9320)

• S.C. Devacomb S.A. Mintia 
(F.N.C.) vinde din stoc utilaje spe
cifice: transportoare, elevatoare, 
batoze, motoare electrice între 5 - 
130 KW, benzi transportoare (ca
sate), paleți de metal, ventilatoare, 
mijloace fixe și alte bunuri. Lista se 
găsește afișată la sediul unității iar 
licitația are loc zilnic de la ora 9. (9319)

■ Vând nuc buștean, cantitate 
mare. Tel. 660680. (5)

• Vând jocuri distractive video și 
Flipper, preț avantajos. Tel. 651077. 
(3689)

• Vând pian vienez, cu coadă 
scurtă, marca Wolf. Informații tel. 
650742. (3691)

• Vând televizor Grundig, teletext, 
diagonala 51, garanție octombrie 
1998, nou. preț informativ 3.300.000 
lei. Relații la tel 720854, după ora 
16. (9154)

• Vând congelator "Arctic", cu 5 
sertare, ireproșabil, un milion lei. Tel.

dinamici, cu posibilitate do promo
vare și câștiguri de 50-100.000 lei/ 
zi. Studii medii sau superioare, as
pect fizi.c plăcut. Tel. 612605 din 
data de 17.11.1997, după ora 14 
(3955)

• Angajăm ingineri electronică, 
automatizări, calculatoare, teleco
municații și economiști. Condiții de 
salarizare deosebite. C.V. la C.P. 
22, O.P. Deva 6. (9755)_________

• Autorizați - executăm zugrăveli, 
vopsitorii, tapetări, faianțări, serio
zitate maximă, prețuri acceptabile. 
Tel. 622083. (9589)

• Societatea comercială "Bento- 
calcar" SA Deva angajează doi șoferi, 
categoria ”D". Informații suplimentare 
la S.C. “Bentocalcar" SA Deva, Piața 
Unirii nr.9, etaj. 3. (9593)

• S.C. Forest Trinomus Prod SRL, 
cu sediul în Orăștie, str. Luncii nr.3, 
incinta FNC, angajează șofer, peri- 
doc, transport bușteni. Informații tel. 
647845. (3191)

• Predau ore franceză-germană, 
preț foarte avantajos. Tel. 614505, 
Deva. (9341)

• Societate comercială angajează 
absolvenți facultate matematică 
pentru probleme producție. Informații 
tel. 092/223189. (9327)

• Căutăm oameni de afaceri 
inteligenți care ar dori să fie parteneri 
ai unei companii mari internaționale. 
Relații și informații tel. 054/718355 
sau 003630398669. (9328)

• Angajăm vânzători (vânzătoare) 
pentru difuzare presă. Condiții 
avantajoase. Tel. 233511. (9765)

• Agențiile de impresariat artistic 
ORBIS IMPRES și D & B TRADING 
CO selecționează tinere cu aptitudini 
artistice (soliste vocale, dansatoare) 
pentru contracte externe. Relații la 
telefon: 228325. (3895)

PIERDERI
• Pierdut autorizație de călătorie 

eliberată de Depoul CFR Simeria, pe 
numele Șelar loan. O declar nulă. 
(9328)

• Pierdut carte de muncă pe 
numele Cîșnaru Alina. O declar nulă.

• Pierdut carte de identitate pe 
numele Faur Gheorghe. O declar 
nulă. (3693)

LICITAȚII
• S.C.'Transloc" SA Deva orga

nizează licitație publică pentru 
vânzarea unor mijloace fixe nea
mortizate integral, conform Ordo
nanței nr. 11/1997 de tipul: autobas
culante de 16 tone, 8,5 tone, 6,5 
tone, multicar IFA 25 ARD 10, 
autotren cu șa de 20 tone. Prima 
licitație va avea loc în data de 
28.11.1997, ora 10, la sediul societății 
din strada Depozitelor nr.2, urmând 
ca apoi în fiecare marți a săptămânii 
să se organizeze licitații la aceeași 
oră, ultima licitație având loc în data 
de 23.12.1997. Prețurile la care 
începe licitația și alte informații se pot 
obține la sediul societății sau telefonic 
la nr 223645. (363H ’

COMEMORĂRI
215049 (9599)

• Vând motocicletă Jupiter 4 sau 
sub formă de piese, Călan Crișeni, 
nr. 19. (9598)

• Cumpăr miere de albine 
salcâm, polifloră. Plata pe loc. Tel. 
058/817775, 058/817952. (9332)

• Vând convenabil aparat mărit 
foto Opemus Standard Meopta. Tel. 
620817, după ora 20.(9305)

• Vând urgent, convenabil, mobilă 
nouă. Hunedoara, Bucegi, nr.2, K1, 
ap.18.(9156)

■ Vând 200 elemenți fontă calo
rifer și rezervoare combustibil lichid, 
2000 și 4000 litri. Tel. 651048 (3695)

• Cumpăr urgent înscriere Dacia 
înainte de 1989. Tel. 651048 
(3694)

• La 22 noiembrie 1997 se 
împlinește un an de la trecerea în 
eternitate a celui care a fost

CONSTANTIN PARFENIE
judecător la Curtea de Apel Alba lulia. 
Dumnezeu să-l odihnească! Frații, 
cumnatele, sora și cumnatul. (9325)

• Se împlinește 1 an de când a 
plecat dintre noi cel care a fost cel 
mai bun soț, tată și socru

OFERTE DE 
SERVICII

• Caut femeie menaj, persoană 
în vârstă. Informații Orăștie, str. Horea, 
24, după ora 16’. (3195)

VASILE SĂNGEORZAN
Nu te vom uita niciodată. 

Comemorarea va avea loc sâmbătă 
22 noiembrie la ora 12, la cimitirul 
Bejan. (9340)

• Se împlinește un an de când a 
plecat pe drumul veșniciei scumpul 
nostru soț, tată, bunic și străbunic

NISTOR PETRU
din comuna Brănișca. Nu te vom uita 
niciodată! Familia. (9602)

DECESE
• Soțul îndoliat, profesor Mircea 

Zasloți mulțumește tuturor celor care 
au fost alături de el și au condus pe 
ultimul drum pe cea care a fost

VIORICA ZASLOȚI
o minunată și devotată soție. Să-i 
fie țărâna ușoară și memoria 
binecuvântată. (9330)

• Dana, fiică, Dorin, ginere, 
Raluca și Răzvan, nepoți, cuscrii 
anunță cu adâncă durere înce
tarea din viață a dragului lor

sing. CONSTANTIN 
CRĂCIUNESCU

fost director al Tipografiei Deva, om 
de aleasă omenie, tată și bunic de 
neuitat.Corpul neînsuflețit se află 
depus la Casa Mortuară Deva, 
înmormântarea va avea loc sâmbătă, 
22 decembrie 1997, ora 13, la 
Cimitirul Ortodox Deva (intrarea 
Călugăreni). Nu te vom uita niciodată. 
Dumnezeu să te odihnească în pace!

• Cu profundă durere și adânc 
regret colectivul redacției ziarului 
"Cuvântul liber” aduce un ultim 
omagiu celui care a fost

sing. CONSTANTIN 
CRĂCIUNESCU

fost director al Tipografiei Deva, 
remarcabil profesionist, fost angajat 
și al ziarului județean, față de care 
a dat dovadă întotdeauna de 
prietenie și sprijin. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace!

• S-a stins din viață unul dintre 
cei mai apropiați prieteni ai ziariștilor 
hunedoreni, un om de aleasă 
omenie, adevărat specialist în 
tipografie, fost coleg de-al nostru

sing. CONSTANTIN 
CRĂCIUNESCU

Regretând profund dispariția priete
nului nostru, transmitem sincere 
condoleanțe familiei îndoliate. 
D.Gheonea, T.lstrate, S.Cerbu, 
N.TÎrcob, I.Cioclei, E.SÎna, M.Bodea.

• Tipografii de la S.C. Polidava 
SA Deva și Imprimeria Gutenberg 
regretă profund încetarea din viață 
a celui care a fost

CONSTANTIN CRĂCIUNESCU
fost director al tipografiei, om de o 
deosebită probitate profesională, 
aleasă bunătate și omenie. Suntem 
alături de familia îndoliată în aceste 
momente și îi exprimăm sincerele 
noastre condoleanțe. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace! (3350)

• Fiica Daniela, sora Ana, 
cumnatul Nelu, nepotul Neluțu cu 
adâncă durere în suflet anunță 
încetarea din viață după o lungă și 
grea suferință a celei care a fost o 
scumpă mamă, soră, mătușă și 
cumnată

ELENA COSTEA
ia numai 59 de ani. înmormântarea 
va avea loc azi, 21 noiembrie, ora 
13. Dumnezeu să-i odihnească 
sufletul ei bun. Familia.

• Colegele de la Biblioteca 
Județeană Deva sunt alături de fiica 
îndoliată a celei care a fost

ELENA COSTEA
un om ce-și întâmpina cititorii cu 
zâmbet, voce caldă, întotdeauna 
plină de solicitudine. De la acest 
suflet nobil, greu încercat de 
suferință, cu imens regret, ne luăm 
rămas bun. Să te odihnești în pace, 
dragă ELI. (9333)

• Fiica Giuliana și soțul Nelu Bâja 
aducem cele mai alese mulțumiri și 
întreaga noastră recunoștință 
rudelor, prietenilor, vecinilor și tuturor 
celor care au fost alături de noi în 
tristele zile ale despărțirii, pentru 
totdeauna, de iubita și buna 
noastră mamă și soție, raza noastră 
de lumină,

MARIA AGNETA BÂJA
răpusă nedrept de o boală incu
rabilă. Călduroase mulțumiri cole
gilor de la Direcția Județeană a 
Drumurilor RA Deva pentru sprijinul 
și atașamentul deosebit manifestat 
cu prilejul tristului eveniment.(9334)

Herlitz Romania S.A.
cu .sediul la Tg. Mureș, 

Str. Depozitelor 22, fax 065-253582 
angajează

AGENT DE VÂNZĂRI 
pentru jud. HUNEDOARA 
Condiții: preferabil studii 

superioare și deținător autoturism.

Posibilități de câștiguri 
atractive și nelimitate.

Dacă vă considerați persoana 
potrivită trimiteți C.V.-ul Dvs. prin poștă 
sau fax până ia data de 1 Decembrie 
1997.

Informații suplimentare la tel. 
065-253722, secretariat

S.C. AVICOLA
DEVA S.A.

Vinde îngrășăminte 
naturale 

(gunoi de pasăre^ 
la prețuOflț$fei 

20.000 lei/to 4 TV£.

transportul 
contra cost.

Informații la sediul 
unității sau 

Tel. 625796, 216120.

ÎN TARA HAȚEGULUI
9 9

i,ț, mmn u* wo imf n
cu sediul în orașul Hațeg, str. Florilor, 

nr. 34A, județul Hunedoara, 
pune în funcțiune

O FABRICĂ DE PRELUCRARE A LAPTELUI
cu o capacitate de 50001/zi, începând cu data de

22.XI.1997.
Deschiderea oficială va avea loc 
la ora 14,00, la sediul fabricii. 

DINEUL, la HANUL BUCURA, ora 20,00.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ 

A DRUMURILOR RA DEVA
ANGAJEAZĂ

pentru Secția Drumuri Hațeg:
3 șoferi, posesori ai permisului de conducere cat. B,

C, E - pentru autobasculantă RABA, șl D • pentru autospecială LEA
Condiții:

domiciliul în Hațeg (zonă) 
vechime, minim 5 ani

Cei interesați se vor adresa Secției de Drumuri Hațeg.
-......... ........................................................ .

, SX.SCORPION COMPANY SR! 
cu sediul în Hunedoara 

vinde la cele mai avantajoase prețuri:

< BANANE — 
portocale-4 
MANDARINE 4 
LĂMÂI—iI 
GRAPEFRUIT-I 
KIWI———

import GRECIA

CEAPA ROȘIE - import GRECIA
CEAPĂ ALBĂ - import UNGARIA
USTUROI
ULEI
OUĂ

k______

Prin depozitele sale situate în:
- Hunedoara, B-dul Dacia, nr. 39, bl. 47, parter (Micro V)
- Hunedoara, str. C-tin Bursan, nr.l (centru vechi) T" A
- Sîntuhalm, stand 1, complex Eurovenus

Informații la tel.: - 054 - 232181; 054 - 717439, 
zilnic între orele 8,00 -17,00



IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE !

În calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT
^VESTIȚI ACUM ÎN CALITATE!

PHILIPS NEI DAEWOO GOLDSTAR ARCTIC
GĂEȘTI

Vă oferă la cele mai mici prețuri:
• TELEVIZOARE COLOR® FRIGIDERE, CONGELATOARE ȘI VITRINE 

FRIGORIFICE® MAȘINI DE SPĂLAT® ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI 

• BOILERE ELECTRICE® VIDEO PLAYERE ȘI VIDEO RECORDERE 
•ASPIRATOARE «MIXERE ȘI ROBOȚI DE BUCĂTĂRIE® STORCĂTOARE 

DE FRUCTE «COVOARE ȘI MOCHETE...® ȘI MULTE ALTELE!!!

Vizitați magazinele WHIRLPOOL și profitați de

OFERTA SPECIALĂ!

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

& PLATA ÎN 24 RATE 
rMiriM AvMNaSES

MIERCURI, 19.XI.1997, S-A DESCHIS
-bN-MOtl-M’A’GA'aW-HM-B

str. 1 Decembrie, nr.11A (la parterul Primăriei). 
Tel. 213222

ÎW BflNKCOOP HUNCDOflRR

I
I'
I

DEVA

S 
I 
I 
I 
I 
I 
I

vinde la licitație publică următoarele:
1. Chioșc aluminiu, pardoseală betonată, suprafață 79 mp, situat pe|

| platforma din fața halei Obor Hunedoara - preț pornire 80.000.000 lei |
2. Chioșc aluminiu cu platformă betonată, suprafața 80 mp și subsol beton |

| 120 mp, situat în str. M. Viteazul, Hunedoara (stație autobuz) - preț de pornire | 
j 120.000.000 lei j

3. Chioșc de aluminiu format din două corpuri, platformă betonată, j
■ amplasată în Hunedoara, stația de autobuz "Centrul vechi" - preț de pornire ■
■ on nnn r\nn î^s ■

I
I
I 
I
I 
I 
I
I Bankcoop S.A.Hunedoara.
I Informații suplimentare la telefon 227951, int. 322.
S_________________________

80.000.000 lei
4. Refrigerator premix 31202 PX - 1 buc. - preț de pornire 8.000.000 lei.
5. Vitrină frigorifică hexagonală - 1 buc. - preț de pornire 14.000.000 lei.
6. Ladă frigorifică gram 1Q 605 - 1 buc. - preț de pornire 8.000.000 lei
7. Vitrină orizontală Dallas 1200 VENT- 1 buc.-preț de pornire 12.000.000 lei
8. Vitrină super Dallas 1800 VENT - 1 buc. - preț de pornire 12.000.000 lei 
S. Colțar Dallas AAP 80 - 1 buc. - preț de pornire 12.000.000 lei.

Licitația va avea loc în data de 25.11.1997, ora 12, la sediul j
I 
I 

✓

I 
I
I
I
I
I

Cumpărați oricare dintre 
performantele mașini de 
spălat WHIRLPOOL și 
primiți gratuit detergent 
ARIEL pentru o lună 

(2,4 kg)!

Oferta este valabilă numai în perioada 
17 noiembrie - 17 decembrie 1997.

WHIRLPOOL și ARIEL vă așteaptă în magazinele:

• MEMORII DTS - Bd. Libertății nr. 2, Hunedoara • QUASAR - Bd. Dacia 20, 
Hunedoara • S.C. COMTEH S.R.L. - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 84, 

Petroșani • ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie, nr. 85, Petroșani
• ELECTROSTAR - Str. Mihai Viteazu nr. 44, Vulcan • S.C. INCOMEX

- Str. N. Bălcescu nr. II, Orăștie • QUASAR - Piața Aurel Vlaicu,
bl. B, zona Muzeu, Orăștie • SIMAL EXIM - Bd. Decebal, Complex Comercial 

Central, Deva • QUASAR - Bd. Decebal, bl. R, parter, Deva
• DEVA-SAT - Str. Avram Iancu, bl. Hl, parter, Deva

• SILOG ELECTRONIS -Bd. Decebal, bl. S, parter. Deva

ADUCE CALITATE VIEȚII

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICA TIE:
> >

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

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

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

OFERTĂ 
EXCEPȚIONALĂ! 
CELE MAI MICI 
PREȚURI DE PE 

PIAȚĂ*

VOPSELE LAVABILE PENTRU ZUGRĂVELI 
MODERNE - IMPORT ITALIA 

CU ACESTE PRODUSE PUTETI Șl SINGURI
ECONOMISIND BANI Șl TIMP

VI LE OFERĂ:&
MAGAZINELE VALENTIN

1. în Deva, zona Casei de Cultură
2. Str. Libertății, bl. D1 parter (zona gării)

Pentru vânzări en-gros - reduceri substanțiale 
și transport gratuit.

Vă stăm la dispoziție zilnic între orele 8 -18 și sâmbăta 
între 9-13. Telefon: 054-216160.

MURAL CASĂ 
MURAL QUARTO 

TIESSE

• unic importator al 
produselor originale puimf

• Vă oferă EN-GROS la preț de fabrică

ÎNCĂL TĂMINTE SPORTr

ADRESA: ORADEA, str. Cazaban, 31, 
tel. 059-463875, 059-463876
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LA DEVA, MINERII PROTESTEAZĂ
Ieri, la prânz, Liga 

Sindicatelor Miniere Solida
ritatea '92 Deva a organizat 
un miting de protest în fața 
RAC Deva și a Prefecturii 
județului. Nemulțumirea sin
dicatelor din cadrul RAC 
Deva este generată de ne- 
soluționarea punctelor în
scrise în lista de revendicări.

Potrivit declarației dlui 
Nicolae Ciocan, președintele 
Ligii, negocierile de la Ca
mera de Muncă au condus la 
rezolvarea parțială a soli
citărilor. Minerii doresc

condiții de muncă mai ome
nești, plata salariilor și rec
tificarea subvențiilor, altfel în 
cel mult două săptămâni vor 
declanșa o grevă generală.

O delegație a minerilor a 
fost primită la Prefectura ju
dețului, unde conducerea 
acestuia a luat act de so
licitările minerilor.

La mitingul de protest de 
ieri au mai participat foști 
salariați de la BADPS, 
REMPES Deva, Atelierele 
Centrale Crișcior, CEPRO- 
MIN și INFOMIN ale căror

drepturi bănești pe Ordo
nanța 22 încă nu s-au 
rezolvat.

în funcție de rezultatul 
discuțiilor de ieri, conflictul 
de muncă deschis la RAC 
Deva se poate atenua sau 
dimpotrivă.

Conducerea județului a 
luat act de solicitările mani- 
festanților și le-a promis că- 
i va sprijini pentru solu
ționarea punctelor cuprinse 
în lista de revendicări.

Corne! POENAR

Asistență 
medicală 
și la IXIoJag
într-o adresă către 

ziarul “Cuvântul liber", 
dl doctor Caius Seviciu, 
medic primar, director 
ai Spitalului județean 
Deva, precizează că s-a 
stabilit ca de ia 1 de
cembrie, o dată pe săp
tămână, miercurea, un 
cadru medical superior 
să se deplaseze în satul 
Nojag și să acorde asis
tență medicală locui-

I torilor de aici. (S.C.).

Dl ing. Pamfil Fugaciu, 
mangerul S.C. Devacomb 
(fosta FNC Mintia), se 
găsește într-un mare impas 
cu funcționarea firmei care a 
intrat într-un cerc vicios și se 
pare că, fără o înțelegere 
clară a lucrurilor, nu se în
trevede, deocamdată, nici o 
cale de ieșire. Dar să vedem 
în ce ar consta dificultățile cu 
care se confruntă acum uni
tatea.

După cum ne-a spus in
terlocutorul, Devacomb a 
acumulat, în decurs de ani 
de zile, o datorie de peste 60 
milioane lei, cu penalitățile 
de rigoare depășind 86 de 
milioane lei, față de FTDEE 
Deva, pentru neplata con
sumului de energie electrică. 
Ca urmare, furnizorul a sistat 
furnizarea energiei electrice. 
Cu toate că ar exista unele 
solicitări de nutrețuri com
binate, existând un stoc 
apreciabil de furaje con
centrate, la mulți agenți 
economici și crescători 
individuali de animale, 
acestea nu pot fi onorate, 
neputându-se porni fabrica, 
în această situație s-a cerut 
ca FTDEE să acorde o pă
suire firmei, reeșalonând 
datoria acumulată, prin fur
nizarea energiei electrice, la

un consum lunar echivalent 
cu circa 1,5-2 milioane lei, 
putându-se trece la 
achitarea parțială a res
tanțelor. O asemenea ipo
teza nu este însă luată în 
considerare, existând teme
rea că datoriile nu vor fi 
plătite, intervențiile făcute de 
către conducerea Devacomb 
rămânând fără rezultat.

Rău este că nici Avicola 
Mintia, care are, la rândul 
său, o datorie de peste 11 
miliarde lei față de Deva
comb, n-a schițat nici un gest 
să-și onoreze aceste res
tanțe îngrijorătoare, astfel 
încât să poată fi reluată pro
ducția de furaje combinate la 
firma amintită, cu care ar 
putea să conlucreze în 
vederea asigurării nutre
țurilor, reducând cheltuielile 
cu transportul acestora de la 
mari distanțe.

Fără a face și alte 
considerații în legătură cu 
situația critică creată privind 
starea de lucruri relatată, 
aducem în atenția factorilor 
vizați un semnal de alarmă 
care, sperăm, să nu rămână 
fără ecou, dar mai ales fără 
înțelegerea necesară din 
partea celor implicați.

Nicolae TÎRCOB

ra Jiidețearâ Jvil Dens asiar r Ceva 
RllIMUIL DAS WIRE 

IINFCIRMATILZAIRIE

ACCENT PE 
CALITATE Șl 
SERIOZITATE

Pe strada 1 Mai din 
Brad funcționează o 
croitorie aparținând 
Cooperativei "Moțul”, 
secție aflată în ad
ministrația domnului Nico- 
dim Jurca. Cu materialele 
unității, dar șl ale clien
tului, se confecționează 
aici, pe bază de comenzi, 
costume, jachete și 
paltoane. Am aflat că s-a 
revenit la moda retro, în 
vogă fiind taioarele cam
brate sau cele încheiate 
până sus. La această croi
torie se lucrează, însă și în 
serie, pentru diferite 
instituții și agenți eco
nomici, diverse tipuri de 
uniforme, salopete, mă
nuși etc. Cu un oarecare 
egret, doamna Voichița 

Horga caracteriza munca 
în croitorie ca fiind “ foarte 
migăloasă, dar slab 
plătită”. Pe lângă avantajul

unicatului, este apreciabil 
că aici plata se poate face 
și în rate, că se pune un 
mare accent pe calitate și 
seriozitate, executându-se 
la timp fiecare comandă.

DE SEZON

Cu doar trei zile în 
urmă am pășit pragul 
magazinului de prezentare 
al Cooperativei “Horea” 
din Brad. Așa cum e 
normal, predomină în
călțămintea de sezon: 
pantofi și ghete, atât de 
dame, cât și pentru 
bărbați. Există o varietate 
de numere, însă culorile 
sunt doar două: negru și 
maron, ceea ce nu sa
tisface toate cerințele. 
Marfa expusă este la un 
preț acceptabil, aprecia 
domnul gestionar Dorin 
Farca. Oamenii preferă, 
totuși, să-și procure pro
dusele din piețe sau 
târguri, unde sunt mai 
ieftine.

Cristina CÎNDA

De curând, în cadrul 
Bibliotecii Județene 
„Ovid Densusianu” Deva 
s-a creat primul nucleu al 
rețelei de informatizare a 
instituției. Amănunte 
despre acest prim pas pe 
calea informatizării am 
primit de la dna Valeria 
Stoian, directoarea bi
bliotecii.

Pentru început s-a 
trecut la informatizarea 
activității de catalogare 
a instituției. Nucleul 
creat cuprinde trei calcu
latoare, un server, impri
mantă, scanner și fax
modem. Achiziționarea 
aparaturii în ultimii 2 
ani a fost posibilă dato
rită fondurilor pentru 
investiții, primite de la 
Ministerul Culturii și 
Consiliul Județean.

Tot acum s-a imple
mentat modulul de cata
logare din sistemul inte
grat de bibliotecă TINLIB 
(programul adoptat de 
biblioteci județene șl Bi
blioteca Națională, ur
mând ca toate aceste uni
tăți să fie conectate într- 
o rețea la nivel națio
nal). Acest lucru face 
posibil în viitor ca una 
dintre bibliotecile sis
temului să poată oferi

informație pentru orice 
altă instituție de profil 
din țară, ceea ce va 
permite o informare 
operativă a cititorilor.

Concomitent cu reali
zarea rețelei s-a proce
dat și la instruirea per
sonalului bibliotecii. 
Această pregătire se con
tinuă pe tot parcursul 
lunii noiembrie, perso
nalul exersând pentru 
ca de la începutul anu
lui viitor să se treacă la 
introducerea în calcu
lator a volumelor intrate 
în fondul de carte curent 
al Bibliotecii Județene 
,,Ovid Densusianu” 
Deva.

Există la această 
prestigioasă instituție 
culturală deveană spe
ranța că acestui prim 
pas îi vor urma și alții, 
prin achiziționarea în 
următorii ani a altor 
calculatoare. Numai 
astfel s-ar realiza in
formatizarea întregii 
activități a bibliotecii 
(de evidența cărții, de 
circulație, rapoarte, sta
tistici). Cititorii ar avea 
atunci la dispoziție 
mijloace moderne și 
rapide spre a se informa.

Viorica ROMAN
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SCHIMBARE DE IMAGINE
La Bruxelles s-a întrunit

grupul consultativ al celor 24 
pentru România și repre
zentanții Băncii Mondiale la 
care a participat o delegație 
din România alcătuită din 
dnii Mircea Ciumara, minis
trul finanțelor, Traian Bă- 
sescu, ministrul transpor
turilor, Mugur Isărescu, 
guvernatorul Băncii Națio
nale ș.a. Este pentru prima 
dată când problemele refor
mei desfășurate în România 
au fost foarte bine primite și 
apreciate. Reuniunea, după 
cum declara guvernatorul 
Băncii Naționale, a marcat o 
schimbare radicală. Româ
nia nu a mai solicitat
finanțare pentru a acoperi 
balanța de plăți externe. Cu 
toate că ne aflăm în pragul 
iernii, România nu a mai fost
nevoită să solicite finanțări 

^excepționale de la Grupul

celor 24, ci doar finanțări pe 
proiecte: în domeniul in
frastructurii - transporturi, 
pentru proiecte sociale și de 
restructurare a sectorului 
minier. Rezervele interna
ționale ale B.N.R. au cres
cut, privatizarea băncilor cu 
capital de stat este într-un 
stadiu avansat...

Reprezentantul la reu
niune al Băncii Europene 
pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare, dl Josue 
Tanaka, a arătat: „Guvernul 
român a prezentat un caz 
foarte bun. Se constată 
accelerări remarcabile în 
ultimele 12 Igni: în pri
vatizare, în domeniul regiilor 
autonome... Acum progra
mele noastre sunt sută la 
sută în sectorul privat. Este 
o mare schimbare!"

Minei BODEAy

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ 
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Eără să impresioneze, tricolorii au j 
obținut un rezultat bun

SPANIA - ROMÂNIA '
l-l(O-O) i

Așteptat cu un real interes de ambele tabere și în special 1 
de conducerile tehnice ale celor două cunoscute formații din | 
Europa, testul a fost util pentru pregătirile ce se întreprind în i 
vederea participării la CM din Franța ’98. îndeosebi pentru • 
tricolori, cele două reprize au fost distincte. în prima parte a | 
jocului, ei nu s-au regăsit mai ales în atac, spaniolii dându- i 
le mult de furcă în apărare, deseori depășită de înaintașii ! 
adverși. în primele 15 minute, steliștii beneficiază doar de I 
două ocazii - un șut expediat de la 25 de metri de Gâlcă și o I 
lovitură liberă executată de Hagi, rămasă și ea fără rezultat. . 
Gazdele dăduseră însă semnalul declanșării unor atacuri în I 
mare viteză, ce au găsit deseori apărarea noastră | 
descoperită, încă din min.14, când Lardin trimite balonul în ■ 
bară. Spaniolii au ratat de cîteva ori, din careu și chiar din I 
apropierea porții câteva ocazii mari de gol. E drept că și | 
portarul Stelea s-a opus în câteva rânduri cu succes șuturilor ■ 
necruțătoare ale "cavaleriei" spaniole ce “șarja” pe ambele ' 
laturi ale terenului, dar să recunoaștem, am avut și șansă. |

în repriza a ll-a, în min.52, spaniolii reușesc să marcheze i 
prin debutantul Exteberria - intrat în echipă și ai noștri se J 
trezesc la realitate, lordănescu trimite și el forțe proaspete pe I 
teren și tricolorii, treptat, își întețesc acțiunile spre poarta lui | 
Zubizarreta. în min. 81 se produce egalarea: la un atac pe ! 
partea stângă, mingea ajunge la Gabi Popescu și cu o I 
lovitură plasată cu capul înscrie, aducând bucuria și liniștea | 
în tabăra tricolorilor. ,

Tricolorii au început în formația: Stelea, D. Petrescu, 
Doboș, Prodan, Selymes, Hagi, Gh. Popescu, Gâlcă, | 
Filipescu, Craioveanu, N. Moldovan. După pauză au mai 
jucat: Gabi Popescu, Cătălin Munteanu, Lăcătuș, Marinescu, 
Dulca.

Bun arbitrajul brigăzii conduse de Florenzo Treossi din 
Italia.
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Marți, la Sapobla, la 44 
de km de Ullorca, echipa 
de tineret a României, cu 
Victor Pițurcă la timonă, a 
susținut o partidă de 
verificare cu echipa 
similară a Spaniei. Echipa 
noastră, aureolată de 
succesul calificării la 
turneul final al Campio
natului European fără 
înfrângere, a fost urmărită 
cu multă atenție de

tehnicieni 
urmărind câțiva tineri 
fotbaliști ce se afirmă 
prin calitățile lor tehnice. 

Jocul a fost frumos, 
ai noștri evoluând bine, 
dar, la finalizare, au stat 
mai slab. Puternica 
echipă a Spaniei a 
câștigat în final cu 2 - 1. 
Golul tinerilor fotbaliști 
români a fost marcat de 
Mihalcea.

spanioli,

rtA - ------—
I Un meci restanță din Cupa României 
I
I
I

POIANA CÂMPINA - E.C. NAȚIONAL
5-4!

■ Miercuri, la Câmpina, în 
: competiția K.O. - Cupa Ro- 
I mâniei la fotbal, s-a înre- 
| gistrat surpriza “șaispre-
■ zecimilor”, buturuga mică 
! răsturnând carul mare. 
I Poiana Câmpina, din 
| Divizia B, seria I, a învins
■ cu 5 - 4 pe F.C.Național 
I (locul 4 în clasamentul 
| Diviziei A). După timpul

regulamentar de joc și 
prelungiri, tabela de mar
caj a rămas neschimbată, 
nici o echipă nu a izbutit 
să înscrie. Au urmat 
loviturile de (a 11 metri și 
câmpenenii s-au calificat 
în optimi cu scorul de 5-4.

Azi, are loc tragerea la 
sorți pentru optimile de 
finală din Cupa României.

Rubrică realizată de Sabin CERBU
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