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£*greu de explicat de 
ce unii oameni (din 
păcate parcă tot măi multi) 

reduc libertatea pe care o au 
ca un dar sacru la dreptul, 
resimțit ca o perversă volup
tate, de a exhiba subumanul, 
de a se bălăci în mareea fetidă 
a vulgarității. Fenomenul nu 
poate fi pus numai pe seama 
primitivismului, a lipsei de 

educație și a inculturii, pentru 
că el a depășit de mult aceste 
zone, cucerind sferele culte 
sau, mă rog, pretins culte, 
unde vulgaritatea se simte de 
la o vreme în elementul ei. 
Despre scriitorii care, după 
'89, au considerat că cel mai 
potrivit mod de a se emancipa 
de cenzură este acela de a 
pune în pagină cu ghiotura 
cuvinte refuzate de dicționare, 
am mai scris și cu alte prilejuri. 
Prin circulația relativ redusă a 
textelor literare, acestea pot fi 
socotite de acum niște cazuri 
benigne. Spre deosebire de 
tumorile maligne care pro
liferează în presă și în celelalte 
media cu vastă audiență. în 
“România literară” de 
săptămâna trecută, Mircea 

^Mihăieș remarca un excelent

M.AFH
Păuliș - in pragul 

mileniului III
Este genericul unei acțiuni 

care va avea loc sâmbătă, 6 
decembrie, cu începere de la 
ora 11.00, la Școala Generală 
din sat, în care Grupa de 
inițiativă pentru dezvoltarea 
satelor invită sătenii la o 
dezbatere pe tema viitorului 
localității. Cu această ocazie, 

^șunt invitați și copiii până la 

editorial în care se semnala 
cu talent acest fenomen. Dar 
observa că pe aceeași 
pagină întâi și apoi în inte
rior, cotidianul respectiv 
excela în titluri grase, lă
bărțate, de o vulgaritate 
năprasnică, frizând pato
logicul. De dragul tirajelor, al 
profitului fără scrupule, al 
cuceririi unui public sub- 

evoluat, sunt deversate în 
viața publică valuri de 
dejecții care împroașcă totul 
în jur. Ce să mai vorbim de 
așa-ziși oameni politici, care 
se pretind și oameni de 
presă, excesiv mediatizați, 
ale căror violențe de limbaj 
supte direct din gropile 
gunoaielor dâmbovițene 
spurcă tot ce ating?! “E 
uluitor inepuizabilul apetit 
de vulgaritate, violență, de 
senzațional ieftin, de 
scatologic ai românului", 
exclamă Mircea Mihăieș în 
articolul amintit. Și continuă: 
"Proliferarea industriei 
pornografice (includ aici 
pornografia politică a

_______ Radu CiOBANU 
_______ (Continuare în pag. 2) J

vârsta de 14 ani, cărora 
organizatorii le vor oferi daruri 
de „Moș Nicolae”.

(CC.)

Computere la expoziție
La Galeriile de artă 

„Forma” din Deva s-a deschis 
ieri o expoziție de tehnică de 
calcul. Organizată de firmele 
„Foto Computer Prest" și 
„Ager Computers”, manifes
tarea este prima de acest fel 
în orașul nostru. Pasionații de 
computere, dar nu numai ei, 
pot vizita expoziția deschisă

ÎMPEUM-PLMt, OMUL
CU PROBLEMELE SALE

Alegerile din noiembrie 
trecut au adus și la Ilia o 
schimbare. Poate mai dorită 
decât în altă parte, aceasta se 
dovedește cu adevărat bene
fică pentru locuitorii comunei. 
De altfel, încă de la intrarea în 
sediul primăriei se poate 
constata că aici există, în 
sfârșit, o mână de gospodar.

Discutând cu dl viceprimar 
Liviu Orbonaș am aflat care 
sunt realizările de până acum, 
planurile de viitor ale echipei 
administrative, dar și neîm- 
plinirile. Din fericire, bilele albe 
sunt mult mai multe decât cele 
negre, chiar dacă unele dintre 
acțiunile inițiate de către 
primărie au fost greu de fina
lizat.

- S-au asfaltat câteva străzi, 
au fost pietruite altele și 
intenționăm să continuăm și la 
anul cu același ritm, ne spune 
dl Orbonaș. Avem, însă, ne
voie de un mai mare sprijin din 
partea cetățenilor. Fiecare 
trebuie să punem umărul, să 
nu cerem la nesfârșit statului 
să ne dea, să ne facă totul.

- Ați întâmpinat rezistență 
din partea locuitorilor ta 
demararea unor acțiuni?

- Nu pot spune că în
tâmpinăm rezistență, însă 
uneori acțiunile noastre sunt 
primite cu indiferență. în 
aceste cazuri Primăria trebuie
\___________ _ _____________

din 4 până în 7 decembrie, 
între orele 9.00 și 24.00. Sunt 
expuse aici cele mai modeme 
sisteme Ager, componente, 
monitoare, aparatură multi
media la prețuri mai mult 
decât avantajoase. (A.N.)

Protestul continuă
O delegație formată din 

cadre didactice și elevi ai 
Grupului Școlar „Transil
vania” s-a aflat zilele trecute 
la București, pentru a solicita 
ministrului transporturilor 
Traian Băsescu anularea 

să trimită citații pentru a 
sensibiliza respectivele per
soane. Spre exemplu, nu 
este în regulă ca atunci cînd 
o grămadă de pietriș stă timp 
de un an de zile la poarta 
unui om, acesta să nu ia o 
lopată și să îl împrăștie pe 
drum înainte ca noi să tri
mitem o adresă prin care să 
îl obligăm să facă acest 
lucru.

- Cum decurge, die 
primar, colaborarea cu 
consilierii locali?

- Cei 11 consilieri repre
zintă un spectru larg de 
partide politice, însă apar
tenența la unul sau la altul 
dintre acestea nu a împie
dicat niciodată luarea unor 
decizii corecte. Chiar ne face 
plăcere să spunem că la Ilia 
există cu adevărat o cola
borare între Primărie și Con
siliul local, toate diferențele 
de opinii încetând la intrarea 
în sala de ședințe. în gen
eral, hotărârile Primăriei sunt 
mai întâi discutate individual 
cu consilierii, sunt îmbună
tățite și apoi, când sunt 
dezbătute în ședințele Con
siliului, trec fără probleme.

- Ce alte proiecte aveți 
pentru viitorul apropiat?

_______ Andrei NISTOR 
(Continuare în pag. 2) Â

certificatului de proprietate 
obținut de S.C. Coratrans 
S.A. (asupra terenului pe 
care se află clădirea inter
natului liceului). în final, 
ministrul a afirmat că, ne
putând trece peste sentința 
Curții Supreme de Justiție, 
va susține Grupul Școlar 
devean prin alte metode 
posibile, ne spunea direc
torul Marin Avrămică. (G.B.)

FLASH

AL TREILEA FESTIVAL AL 
FAMILIILOR ETNIC-MIXTE 

DIN ROMÂNIA 
„ARMONIA" - TÂRGU MUREȘ

Cea mai importantă 
manifestare în cadrul aces
tui festival a fost sim
pozionul pe tema „Familia 
etnic-mixtă - model al 
comunicării sociale și coo
perării între naționalitățile 
din România” cu ur
mătoarele subiecte: comu
nicare și educație 
interculturală; creșterea 
tinerei generații 
pentru mileniul 
trei; dezvoltarea 
spiritului tole
rant, a solidari
tății și cooperării 
între naționa
litățile din Ro
mânia; imaginea 
și funcțiile familiei etnic- 
mixte în dinamica vieții 
sociale. Discuțiile au fost 
moderate de acad. Asgian 
Berdj, președintele 
Fundației „Armonia”. 
Intervențiile și discuțiile 
au arătat că scopurile 
fundației și modalitățile ei 
de acțiune au un rol impor
tant în afirmarea celor mai 
semnificative valori ale 
societății civile.

în 27 noiembrie 1997, 
în colaborare cu Consiliul 
Local Târgu Mureș și Uni
versitatea Populară, s-a 
organizat serata literar- 
muzical-artistică 
„Toamna”.

în Deva, o placă comemorativă, amplasată pe 
clădirea Primăriei municipale, amintește celor 

de astăzi că aici și-a desfășurat activitatea 
Consiliul Național Român din Deva.

La festival au par
ticipat, din cele 21 de 
filiale, reprezentanți din 
București, Alba, Bistrița- 
Năsăud, Bihor, Brașov, 
Covasna, Harghita, 
Hunedoara, Mureș, Sălaj 
și Sibiu. în final s-a pre
zentat un program de 
cântece, dansuri și me
lodii din folclorul etniilor 

din România 
intitulat „Cântec, 
dans și voie bună”. 
Au fost felicitate și 

s li s-a înmânat Di
ploma de onoare 
familiilor care au 
sărbătorit în acest 
an nunta de ar

gint: Berdj (Mureș), 
Suditu (Sibiu), Giacomelli 
(Brașov), Feher (Sălaj) și 
Porța (Bihor). Ca în fie
care an a fost ales un 
membru de onoare, ca o 
recunoaștere a spriji
nului acordat Fundației 
„Armonia”, în persoana 
domnului Ștefan Tacșa, 
directorul Complexului 
„Parc” din Târgu Mureș. 
Putem spune astfel că, în 
cei trei ani de existență, 
Fundația „Armonia” a 
devenit o prezență 
semnificativă în peisajul 
societății civile din 
România.

Gheorghe FiRCZAK

Foto: Anton SOCAC!

Cu puțin timp în 
urmă, m-am în

tâlnit cu două cunoștințe, 
mai întâi cu Florea 
Nedelciu, apoi cu Petre 
Rusu, ambii din Deva. 
Manifestându-mi surprin
derea că o perioadă de 
timp nu l-am mai văzut în 
oraș, amândoi mi-au ex
plicat cam același lucru: 
au fost bolnavi, fiind ne- 
voiți să suporte câte o 
intervenție chirurgicală. 
Le-am spus că arată foarte 
bine, că nici nu ai putea 
spune că se află după o

Și în medicină
9

operație. „Mă simt excelent 
după o intervenție pre
tențioasă - extirparea unui 
rinichi - și toți care mă cu
nosc bine, care îmi sunt 
mai apropiațl, m-au întrebat 
unde am fost internat, la ce 
clinică din Cluj sau din 
Timișoara - îmi spunea F. 
Nedelciu. Și să mă credeți, 
aproape toți au fost sur

prinși că m-am operat la 
secția Urologie a Spitalului 
județean din Deva”. Și P. 
Rusu a suportat bine o ope
rație complicată la rinichi, 
în aceeași secție. De la ei, 
dar și de la alții am aflat 
despre profesionalismul 
medicilor, întregului corp 
medical - dr. Viorel Nistor, 
șeful secției, dr. Iosif

Rădulescu, fost asistent al 
reputatului profesor dr. 
Proca, medicul primar Isaia 
Dăian, dr. Dănuț Neagu -, 
despre conștiinciozitatea 
și dăruirea asistentelor 
Rodica Nuțu, Victoria Iova, 
Maria Saroz, Manuela 
Holda, Ana Bogătean, 
Daniela Botaș, Luminița, 
Laura și Manuela C.

Asemenea medici, ca
dre medii medicale, cu bu
nă pregătire profesională șl 
o bogată experiență prac
tică, găsim în toate secțiile 
spitalului din Deva, dar și la 
spitalele din Hunedoara, 
Petroșani, la celelalte 
municipii și orașe din 
județul nostru. Compe
tența, dăruirea, pasiunea 

pentru necontenita perfec
ționare au făcut ca, în 
ciuda greutăților finan
ciare, a lipsei unei dotări 
corespunzătoare cu apa
ratură de specialitate, 
calitatea actului medical 
să crească vizibil. în 
decursul anilor mulți 
bolnavi accidentați grav în 
producție sau pe drumu
rile publice au beneficiat 
de intervenții salvatoare, 
de un tratament adecvat, 
fiind redați familiilor, so-

Sabin CERBU
(Continuare în pag. 2)
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IEU TRÎSlETf SI DEZAMĂGIRE
• •

în anul 1937 am intrat și 
am rămas până azi în 
atmosfera școlilor din orașul 
Deva (ca elev, ca dascăl activ 
și pensionar). Niciodată în 
acești 60 de ani n-am 
cunoscut tristețea și deza
măgirea ca în zilele de 26 și 
28 noiembrie a.c., când am 
văzut, la televizor, o mare 
coloană de elevi de la Grupul 
Școlar de Transporturi și 
Telecomunicații ,.Transil
vania” străbătând străzile 
orașului și strigând lozinci 
prin care cereau sălile de 
clasă, laboratoarele, ate
lierele și dormitoarele 
internatului din care au fost 
alungați și lăsați în stradă...

Nu cunosc motivul pentru 
care s-a ajuns în această 
situație și nici ,.forțele” care- 
și dispută calitatea de 
„proprietari" ai imobilelor și ai 
terenului pe care se află 
clădirile liceului auto (unde în 
vremea școlarizării mele 
funcționa Școala de Arte și 
Meserii). Știu însă și comunic, 
prin această însemnare, că în 
anii războiului: 1941, 1942, 
1943, Școala Normală din 
Deva, în care învățam și eu, 
a fost transformată în spital

/N PR/M - PLAN, OMUL CU PROBLEMELE SALE
(Urmare din pag. 1)

- în primul rând dorim să 
instalăm o nouă centrală 
telefonică și să introducem 
gazul metan în comună. Am fi 
vrut ca aceste lucruri să se 
întâmple în 1997, însă motive 
obiective au împiedicat acest 
lucru. Suntem siguri însă că 
în viitorul apropiat proiectele 
respective vor fi concretizate.

- Cum vă veți descurca cu 
finanțarea acestora?

Și în medicină

I
(Urmare din pag. 1)

cietății. Sigur, sunt și ca
zuri deosebit de compli
cate care nu pot fi rezol
vate la Hunedoara, Deva 
sau Petroșani, fiind abso
lut necesară trimiterea 
acestora la clinici de spe
cialitate, dotate cu apara
tură performantă.

Important este că de o 
vreme ne bucurăm de ser
vicii medicale de calitate la 
interne, cardiologie, pe
diatrie, chirurgie, chirurgie 
plastică și reparatorie, 
ortopedie, oftalmologie,

VINERI
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TVR I
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 
Conviețuiri 13.30 Repere 
culturale 14.10 Documentar 
(r) 15.00 Tradiții 15.30 Em. 
în limba germană 17.35 
Casă de piatră (s) 18.00 
Desene animate 18.30 
Treptat-treptat (s) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 103) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială, sport 21.15 
Ținta: Președintele Statelor 
Unite (f.a. SUA 1997) 23.00 
Reflecții rutiere 23.15 
Jurnalul de noapte 23.30 
Planeta Cinema. Lumea e o 
scenă, oamenii actori 0.25 
Impact final (f.a.SUA ’92) 

pentru numeroșii răniți care 
erau evacuați de pe'front. 
Administrația locală - orășe
nească și județeană - nu ne- 
a scos în stradă, nu ne-a 
trimis acasă și nici nu ne-a 
lăsat să umblăm pe străzile 
Devei, să ne cerem școala, 
sălile de clasă, laboratoarele, 
internatul etc.

Factorii de răspundere 
locali, conducătorii din fruntea 
școlii, primăriei, prefecturii, 
poliției, tribunalului etc s-au 
sfătuit și s-au înțeles între ei 
ajungând la concluzia în
țeleaptă că, și în condițiile 
extrem de grele prin care 
trecea țara, elevii trebuie să 
învețe în clase, în labo
ratoare, în biblioteci și să 
locuiască în internate.

Astfel, în timp ce în sălile 
de clasă și în dormitoarele 
Școlii Normale erau tratați și 
îngrijiți răniții de război, ele
vilor hormaliști ni s-au creat 
condiții să învățăm în sălile de 
clasă ale Liceului „Decebal”, 
iar ca săli de pregătire a 
lecțiilor și ca dormitoare ni 
s-au pus la dispoziție camere 
corespunzătoare chiar în 
Palatul justiției din reședința 
județului.

- Bușetul nostru este mult 
prea mic pentru planurile pe 
care le avem. Unele proiecte, 
cum este cel privind intro
ducerea alimentării cu gaz 
metan a comunei, costă 
foarte mult și fără ajutorul 
substanțial al Guvernului nu 
cred că îl putem finaliza. 
Desigur, ne ajută și cetățenii, 
care deja au început să strân
gă bani pentru lucrări, însă 
banii lor reprezintă mult prea

obstetrică și ginecologie, 
dermato-venerice, recu
perare și balneo-fizio- 
terapie, TBC, că aici și-au 
găsit alinare mulți su
ferinzi, reducăndu-se 
drumurile bolnavilor spre 
clinicile de specialitate 
din marile orașe. Despre 
reușitele medicilor și 
asistenților în sălile de 
operații, cabinetele de 
specialitate, la căpătâiul 
bolnavilor, ziarul nostru 
va relata și în viitor, cu 
același respect și re
cunoștință față de 
oamenii în halate albe.

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 

8.00 Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Dr. Quinn (si 
r) 9.55 în flagrant (r) 10.25 
Cultura în lume (r) 10.55 
Ecoturism (r) 11.30 D.a. 
11.55 Ecclesiast’97 (r) 12.25 
Universul cunoașterii (r) 
13.15 Thailanda: împărăția 
culorilor 13.30 S.O.S. Patri
moniul! (r) 14.30 TVR Cluj- 
N. 15.10 Limbi străine pt. 
copii: italiană & engleză 
15.35 D.a. 16.00 Micaela (s) 
16.50 Cristal (s) 17.40 Tri
buna partidelor parla
mentare 19.00 Contemp-art 
19.45 Jurnal muzical 20.00 
Secretul (s) 20.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 21.00 
Robingo 2 (cs) 21.40 Vânare 
de vânt (div.) 22.20 Lumea 
sportului. Campionatele 
internaționale de gim

Nimeni n-a dat în 
judecată pe nimeni...

Elevii n-au fost puși în 
situația să străbată orașul și 
să ceară săli de clasă, 
laboratoare, dormitoare etc.

înțelepciunea tuturor 
factorilor de răspundere se 
afla la locul său și funcționa 
eficient, normal, firesc...

Astăzi s-au întâmplat 
fapte ce nu se puteau 
imagina atunci, de aceea, ca 
vechi dascăl în orașul Deva, 
astăzi sunt trist și dezamăgit.

în încheiere îmi îngădui 
să sper că cei implicați și cei 
ce trebuie să se implice în 
rezolvarea cât mai urgentă a 
liceului în cauză, se vor 
convinge că locul elevilor - 
mai ales acum, la sfârșit de 
trimestru și în cap de iarnă - 
este în școală, în sălile de 
clasă, în laboratoare, în 
ateliere, în internatul liceului, 
iar cine este în postura de a 
se judeca, să se judece mult 
și bine, spre a nu se mai 
ajunge la situații jenante, 
penibile și anormale, fiindcă 
e păcat de Dumnezeul...

Prof. D. SUSAN

puțin față de totalul chel
tuielilor. Noi suntem totuși 
optimiști și credem că și 
acești bani puțini, dar bine 
gospodăriți, pot soluționa o 
parte a problemelor care 
apar. Restul banilor care se 
adună la bugetul local pro
vin din diverse taxe și chirii 
percepute firmelor care își 
au sediul pe raza comunei.

- Domnule viceprimar 
vă mulțumim.

Sâmbătă și duminică 
(6-7 decembrie a.c.) ia 
Catedrala ortodoxă din 
Orăștie are ioc ediția a 
Viii-a a Festivalului con
curs interjudețean de 
muzică sacră “Cu noi este 
Dumnezeu". Participă for
mații corale din județele 
Aibă, Arad, Bistrița- 
Năsăud, Brașov, Caraș- 
Severin, Cluj, Maramureș, 
Sibiu și din județul nostru 
- Brad, Crișcior, Deva, 
Hațeg, Orăștie. (M.B.)

nastică aerobică ale 
României (înreg.) 23.00 Ber
lin Alexanderplatz (s, ep. 4)

ANTENA I
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Un câine cu imaginație (s/r) 
9.40 Cronici paranormale 
(s/r) 10.30 Avalanșa (f/r) 
12.20 O iubire de neuitat (s) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Model Academy (s) 14.50 
Divergențe - Convergențe 
din lumea sportului 16.30 
Un câine cu imaginație (s) 
17.00 Club Hawaii (s) 18.00 
Cafea cu parfum de femeie 
(s) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 
Jandarmul se însoară (co. 
Franța ’68) 21.30 Puterea 
banilor (s. p. SUA 1996, ep. 
1) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

(Urmare din pag. 1)

diverși tribuni și iluminați 
intru patriotism pe bani 
grei), refuzul aproape vio
lent a tot ce înseamnă act 
cultural, frumusețe și gra
tuitate morală și estetică 
ridică mari semne de 
întrebare asupra viitorului 
nostru național. " ‘Cu atât 
mai mari aceste semne, 
adăugăm noi, cu căt nici cine
matografia, medium cu puter
nic impact asupra “marelui 

IUREȘUL VULGRRITR> II
public”, nu rămâne in afara 
acestui iureș al vulgarității. Ba 
se află chiar în primele sale 
rânduri. Mari regizori își fac 
un titlu de glorie din a construi 
cu migală demnă de o cauză 
mai bună secvențe de o 
vulgaritate bulversantă. 
Aproape că nu e film româ
nesc realizat după '89, care 
să nu-ți agreseze intimitatea, 
pudoarea sufletească, 
discreția civilității dobândită 
după veacuri de cultură. 
Aproape nu e film românesc 
pe care să-l poți urmări 
împreună cu familia, cu copiii, 
fără să fii jenat, stingherit, 
incomodat de valurile de 
indecență, de obscenitate, de

DE LA OFICIUL JUDEȚEAN 
PENTRU PROTECȚIA 
CONSUMATORILOR 
HUNEDOARA-DEVA

în urma acțiunilor de 
control efectuate de 
inspectorii OJPC Hune
doara, în ultima perioadă 
au fost depistați agenți eco
nomici care au încălcat 
prevederi ale legislației în 
vigoare în domeniul pro
tecției «consumatorilor. 
Astfel, S.C. Hemarom 
Impex SRL Hațeg 
comercializa îmbrăcăminte 
second hand fără ca 
aceasta să fie însoțită de 
documente de atestare a 
operației de dezinfecție.

S.C. Varces Grenoble 
Comprod SRL Hunedoara 
comercializa preparate din 
carne, în afara termenului 
de valabilitate, stabilit de 
producător, sau care pre
zentau modificări organo
leptice (mucegai, suprafață 
lipicioasă).

Nereguli au fost găsite 
și în comerțul din Orăștie. 
La S.C. Laur Modexlm SRL

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Seinfeld 
(s/r) 10.15 M.A.S.H. 10.45 
Sport la minut 11.00 Beverly 
Hills (s/r) 12.00 Melrose 
Place (s/r) 13.00 Tenebrele 
nopții (f/r) 14.30 Maria (s) 
15.20 Tânăr și neliniștit (s) 
16.05 Șoapte de iubire (s, 
ultimul ep. ) 16.50 Știrile 
PRO TV 17.05 PRO și con
tra cu Octavian Paler 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 
Dăruiești și câștigi! Em. 
realizată de echipa 
Superabracadabra (d) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 
Dosarele X (s, ep. 90) 21.15 
Sechestrați în larg (f.a. SUA 
’92) 23.00 Știrile PRO TV
23.30 La limita imposibilului 
(s) 0.30 Zona Crepusculară 
(s, ep. 60) 1.00 Pasiunea 
mea (dramă SUA 1936) 

scabros ce se revarsă de pe 
ecran. Și acestea toate, 
reprezentate și peste hotare, 
sunt receptate acolo ca “spe
cific național”! în același 
număr al “României literare”, 
scriind despre Omul zilei, 
noul film al lui Dan Pița, d-na 
Eugenia Vodă spunea: “Ani 
de zile, înainte de '89, regi
zorul român și-a Imaginat 
în sinea iui ce grozave filme 
ar face dacă... După '89, 
chiar și un regizor până 
atunci decent, Andrei

Bla ier, a devenit penibil în 
genul “Crucea de piatră”. 
Și, iată, nici în Omui zilei 
scenele de amor filmate la 
standarde internaționale și 
limbajul “porcos” nu re
zolvă nimic în plus în 
materie de profunzime a 
personajelor." E normal. 
Cum ar putea primitivismul 
porcăriei să rezolve ceva în 
materie de profunzime?

Vulgaritatea nu poate 
decât să deconspire pro
funzimea sărăciei sufletești a 
celui ce o cultivă și să 
adâncească și mai mult 
pestilența vieții noastre 
publice. E încă una din 
rușinoasele noastre poveri...

se comercializau produse 
alimentare din import, fără 
ca acestea să fie însoțite 
de documente de atestare 
calitativă.

Comercializarea texti
lelor și încălțămintei care 
nu dispun de etichete sau 
taloane de garanție, cu 
elemente de caracterizare 
necesare informării con
sumatorilor, constituie de 
asemenea o încălcare a 
prevederilor legale. 
Aceasta a fost constatată 
cu prilejul controlului 
făcut la S.C. 5 T Geral Icom 
SRL Deva.

Produsele descoperite 
cu deficiențe au fost oprite 
temporar sau definitiv de 
la comercializare, în 
funcție de natura defi
ciențelor, iar agenții eco
nomici au fost sancționați 
contravențional cu amenzi 
cuprinse între 200 și 500 
mii lei.
_________________________ >

ANTENA V
DEVA

08.00-08.15 Știri locale (r 
09.30-10.15 Actualitatea (r 
10.15-10.30 Muzică, pu 

blicitate
17.30- 17.45 7 zile făr; 

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 cint 

bate la ușă!?” - talk show ci 
Valentin Boeru

23.00-23.25 Știri locale
• Invitatul săptămânii

Vineri, 5 decembrie

□BERBEC 
(21.111 - 20.IV)

Treceți printr-o criză psi
hică, dar este ceva trecător. 
N-ar strica să vă faceți niște 
analize. Partenerii de afaceri 
vă propun o investiție in
teresantă, dar aveți rezerve. 
□TAUR
(21.1V-21.V)

Lucrurile vă ies greușl 
asta vă scoate din sărite. în- 
dreptați-vă atenția către o 
activitate extra-profesională, 
dar nu uitați de întâlnirea cu 
persoana iubită.
□ GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Doriți să intrați în posesia 
unor aprobări dar nu e sigur 
că veți reuși. Relația cu pă
rintele de sex opus nu evo
luează prea bine. Un șef vă 
face un anunț.
O RAC 
(23.VI - 23.VII)

Este posibil să câștigați 
bani căci intuiția dv In ceea 
ce privește Investițiile dă 
roade. Popularitatea dv este 
în creștere, deși nimeni nu vă 
va ajuta să depășiți obsta
colele.
O LEU 
(24.VII - 23.VIII)

Nu vă grăbiți să rezolvați 
ceea ce v-a încredințat șeful 
căci capacitatea dv de con
centrare nu este dintre cele 
mal bune șl rlscațl să greșiți. 
Veste surprinzătoare de la 
cineva drag. 
□FECIOARA 
(24.VIII - 22.IX)

Posibile certuri cu prietenii 
care pot duce la ruperea 
relațiilor. Ar fl cazul să priviți 
lucrurile cu mai multă indul
gență căci știți bine cine vă 
ajută la greu. 
□BALANȚA 
(23.IX - 23.X)

Dați dovadă de labilitate 
psihică și nervoasă, așa că 
nu vă impunețl punctul de 
vedere. Tentație de a exagera 
problemele pe care le aveți, 
dar se va găsi cineva să vă 
aducă cu picioarele pe pă
mânt.
□ SCORPION 
(24.X-2l.XI)

O rudenie vă solicită spri
jinul într-o problemă de să
nătate. La serviciu 
popularitatea dv în rândul co
legilor crește mai ales dato
rită randamentului ridicat de 
care ati dat dovadă. 
□SĂGETĂTOR 
(22.XI-20.XII)

O zi bună în care lucrurile 
* se vor aranja de la sine fără 
să faceți nici un efort. O veste- 
de la serviciu vă va lua prin 
surprindere dar nu trebuie să 
aveți emoții căci este ceva ce 
vă avantajează
□ CAPRICORN
(21.XII - 19.1)

Discuții aprinse cu per
soana iubită. Un prieten va 
interveni pentru a aplana 
conflictul. Un spectacol v-ar 
deconecta; dacă primiți o 
invitație nu vă grăbiți s-o 
refuzați.
□VĂRSĂTOR 
(20.1- 18.11)

Vă preocupă relația cu 
persoana Iubită. Ceva este în 
neregulă dar nu realizați ce 
anume; poate are nevoie de 
mal multă sensibilitate din 
partea dv. E bine să-i spuneți 
care vă sunt sentimentele.
□ PEȘTI 
(19.11-20. III)

Cineva din familie pleacă 
într-o călătorie, ceea ce vă 
poate ajuta într-o oarecare 
măsură. Dacă doriți să inițiați 
o nouă afacere fiți cât se poa
te de amabil cu o persoană 
de sex feminin căci se pare 
că sunteți la mâna ei.
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12.05 Secretul (s/r) 13.00 Avocatul poporului 

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

dansului (r) 16.00 Emisiune în limba maghiară

17.30 Casă de piatră (s, ep. 39) 19.00 Sunset 

Beach (s, ep. 104) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ed. specială, 

sport 21.15 Baywatch (s, ep. 127) 22.15 Fețele 

schimbării (talkshow) 23.15 Jurnalul de noapte
23.30 Canary Wharf (s, ep. 78) 23.55 Scena 

0.25 Pop Show-Nocturn

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Ecranul (r) 
13.30 Club 2020 (r) 14.00 Conviețuiri-Magazin 
15.10 Limbi străine: engleză 15.35 Legenda 
vântului din Nord (d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 66) 
16.50 Cristal (s, ep. 160) 17.40 Tribuna parti
delor parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
Emisiune cu liceeni 19.00 O altă putere (dezb. 
literară) 19.30 Sănătate, că-i mai bună decât 
toate: „Asigurările de sănătate" 20.00 Secretul 
(s, ep. 47) 20.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! (r) 
22.00 Impact final (f. a.SUA ’92) 23.35 
Ecoturism (mag.)

12.20 O iubire de neuitat (s, ep. 27) 13.10 
între prieteni (talkshow/r) 14.00 Știrile amiezii 

14.20 Timpul amintirilor (dramă Italia 1993) 

16.00 Dempsey și Makepeace (s) 17.00 Un 

câine cu imaginație (s, ep. 3) 18.00 Cafea cu 

parfum de femeie (s) 19.00 Observator/Din 

lumea afacerilor 19.45 Kazan (f.a. Canada/ 

Franța 1994) 21.30 Viitorul începe azi (s, ep. 

13) 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) 12.10 Jucării 
(f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Marimar (s, ep. 1) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Deșteaptă-te române! (talkshow) 18.30 Știi și câștigi! 
(cs) 19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.15 Weird Science (co. SUA ’85) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.10 Chestiunea zilei cu F. Călinescu 22.15 
Familia Bundy (s, ep. 242) 22.45 Seinfeld (s, ep. 7) 
23.40 Chestiunea zilei cu F. Călinescu 23.45 
Rețeaua (co. SUA 1976)
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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 Cristal (s/r) 15.00 Ziua 
Internațională a handicapaților 16.00 Em în Ib. 
maghiară 17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă 
de piatră (s) 18.00 în flagrant (anchetă) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 105) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 La volan 21.20 Fotbal Cupa 
UEFA: Aston Villa - Steaua (d) 23.20 Jurnalul 
de noapte 23.35 Canary Wharf (s, ep. 79) 0.00 
Universul cunoașterii (do): „Sunetul”

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a. (r) 9.00 
TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 11.00TVR 
Timișoara 11.55 Fotbal Cupa României: meci 
returdin optimile de finală (d). 14.10 Cristal (s/ 
r) 16.30 Tribuna partidelor parlamentare 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră (s, ep. 
41) 18.00 Medicina pentru toți 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 106) 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.)

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.55 
Baywatch (s/r) 9.55 Scena politică (r) 10.30 
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: „Istoria ucrainenilor 
din România" 15.10 Limbi străine: franceză 
15.35 D.a. 16.00 Micaela (s) 16.50 Cristal (s, ep. 
161) 17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-rup! Hei-rap! 20.00 Secretul (s, ep. 48) 
20.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 21.00 Sensul 
tranziției 23.00 Pelerinaje 0.00 Handbal CM 
feminin - optimi de finală (în cazul calificării 
României)

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) 12.45 Arhive românești (r) 14.00 Em. 
în limba maghiară 15.10 Limbi străine: germană 
15.35 Prințesa Starla (d.a) 16.00 Micaela (s) 
16.50 Cristal (s, ep. 162) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei-rap! 
19.30 Dreptul la adevăr 20.00 Secretul (s, ep. 
44) 20.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! (r) 21.00 
Avocatul poporului 22.00 Familia Cordier, 
judecător și polițist (f. Franța 1994) 23.30 
Meridianele dansului. Paroles de danse (II)

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Un câine cu 
imaginație (s/r) 9.40 Viitorul începe azi (s/r)
10.30 Kazan (f/r) 12.20 O iubire de neuitat (s, 
ep. 28) 13.15 Millennium (r) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Un străin în oraș (thriller SUA 
1995) 16.00 Dempsey și Makepeace (s) 
17.00 Un câine cu imaginație (s) 18.00 Cafea 
cu parfum de femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 Aventuri în Africa 
(f.a.SUA 1987) 21.30 Legea lui Burke (s, p, 
ep. 13) 22.30 Milionarii de la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 9.45 Seinfeld (s/r) 10.15 M.A.S.H. (s) 10.45 
Sport-la minut 11.00 Rețeaua (f/r) 14.30 Maria (s) 
15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Marimar (s, ep. 2) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Profesiunea mea - 
cultura (talkshow) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Știi și 
câștigi! (cs) 19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Spitalul de urgență (s, ep. 13) 21.15 
De partea legii (s, ep. 9) 22.05 Știrile PRO TV 22.10 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu 22.15 Familia Bundy 
(s, ep. 243) 22.45 Seinfeld (s ep. 8) 23.15 Știrile 
PRO TV 23.40 Chestiunea zilei cu F. Călinescu 
23.45 Subway (dramă Franța ’85)
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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) 15.00 Dialog. Actualitatea editorială 15.30 
Pompierii vă informează! 15.45 Lege și 
fărădelege 16.00 Conviețuiri 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 18.00 
Timpul Europei (mag. politic) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 107) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ed. specială, 
sport 21.15 Dr. Quinn (s, ep. 4) 22.15 Cu 
ochii'n 4 (anchetă) 23.15 Jurnalul de noapte
23.35 Canary Wharf (s, ep. 80)

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 
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 limba germană
17.35 Casă de piatră (s) 18.00 Batman; 
Looney Tunes (d.a) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 108) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ed. specială, sport 21.15 
Sfârșitul drumului (f.a.SUA ’97) 22.55 La 
volan... (reflecții rutiere) 23.15 Jurnaldl de 
noapte 23.30 Planeta Cinema. Lumea e o 
scenă, oamenii actori: V. Rebengiuc 0.20 
Justițiarul (thriller SUA ’97)

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 
Canary Wharf (s/r) 8.55 Universul cunoașterii (r) 
9.55 Medicina pentru toți (r) 11.30 D.a. 12.00 
Sunset Beach (s/r) 13.30 Dreptul la adevăr (r) 
14.00 Em. în limba germană 15.10 Limbi străine: 
spaniolă 15.35 D.a. 16.00 Micaela (s) 16.50 Tri
buna partidelor parlamentare 17.00 Ceaiul de la 
ora 5... (div.) 19.00 S.O.S. Patrimoniul 19.30 
Față în față cu autorul (talkshow) 20.00 Secretul 
(s) 20.50 Telesport 20.55 Handbal CM feminin - 
sferturi de finală (în cazul calificării echipei 
României) 22.30 Jenny Marx (f. biogr. Franța 
1993)

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 
Canary Wharf (s/r) 8.55 Dr. Quinn (s/r) 10.25 
Culture în lume (r) 11.30 D.a. 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Timpul Europei (r) 13.30 SOS 
Patrimoniul! (r) 14.30 TVR Cluj-N. 15.10 Limbi 
străine: italiană & engleză pt. copii 15.35 D.a. 
16.00 Micaela (s) 16.50 Cristal (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 19.45 Jurnal muzical 
20.00 Secretul (s) 20.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 21.40 Vânare de vânt (div.) 22.20 
Lumea sportului. Campionatele Internaționale de 
gimnastică aerobică ale României 23.00 Berlin 
Alexanderplatz (s, ep. 5)

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Un câine cu 
imaginație (s/r) 9.40 Legea lui Burke (s/r)
10.30 Aventuri în Africa (f/r) 12.20 O iubire de 
neuitat (s) 13.10 Printre rânduri (r) 14.00 Știri 
14.20 Tulburări în oraș (dramă SUA 1992) 
16.00 Dempsey și Makepeace (s) 17.00 Un 
câine cu imaginație (s) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor19.45 Ultimele zile ale lui 
Patton (f. biogr. SUA 1996, p. II) 21.30 Doc
tor Bramwell - -o femeie ambițioasă (s, ep. 
14) 22.30 Milionarii de la miezul nopții

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Un câine cu 
imaginație (s) 9.35 Doctor Bramwell - o 
femeie ambițioasă (s/r) 10.25 Ultimele zile 
ale lui Patton (f/r) 12.20 O iubire de neuitat 
(s, ep. 30) 14.00 Știrile amiezii 14.20 Plan de 
atac (thriller SUA ’92) 16.00 Dempsey și 
Makepeace (s) 17.00 Un câine cu imaginație 
(s) 18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 
19.00 Observator/Din lumea afacerilor 19.45 
Dublu impact (f.a.SUA ’91) 21.30 Cronici 
paranormale (s, ep. 14) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 9.45 Seinfeld (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) 12.40 Subway (f/r) 14.30 Maria (s) 
15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Marimar (s, ep. 3) 
17.00 Știri 17.15 Față-n față cu llie Șerbănescu 
(talkshow) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Știi și câștigi! 
(cs) 19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.15 Once Around (dramă SUA 1991) 22.10 Știrile 
PRO TV 22.20 Familia Bundy (s, ep. 244) 22.45 
Seinfeld (s, ep. 9) 23.15 Știrile PRO TV 23.45 Cat 
People (horror SUA ’82) 2.50 Știrile PRO TV

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 9.45 Seinfeld (s/r) 10.15 M.A.S.H. (s) 11.00 
Once Around (f/r) 12.35 Cat People (f/r) 14.30 Maria 
(s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Marimar (s, ep. 
4) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Punctul pe I (talkshow) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Știi și câștigi! (cs) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Melrose Place (s, ep. 55) 21.15 Doctor în Alaska (s, 
ep. 53) 22.05 Știrile PRO TV. Prima pagină 22.15 Fa
milia Bundy (s, ep. 245) 22.45 Seinfeld (s, ep. 10) 
23.15 Știrile PRO TV. Prima pagină 23.45 Run Silent, 
Run Deep (dramă SUA 1958) 2.45 Pulsul financiar 
2.50 Știrile PRO TV
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7.00 Bună Dimineața de la lași! 9.05 Feriți-vă 
de măgăruș! Concurs pentru copii și... părinți 
10.00 Viața ca în viață (s, ep. 5, SUA 
1995)10.50 Vremuri minunate la Spessart 
(Germania, 1967)42.30 Mork și Mindy (s, ep. 
27) 13.00 Ecranul: Pacientul englez; „Les 
soeurs Soleil..."; ,,Hercule”; „Xanadu”; 
Videoghicitoare; Legea seriilor: SF pe marile 
ecrane 13.30 Mapamond 14.10 Turnul Babei: 
Călătoria olimpicilor 16.00 Scena politică 
17.00 Start - Rec 18.00 Desene animate; 
Povestirile lui Donald Rățoiul; 18.30 Hollyoaks 
(s, ep. 37) 19.00 Teleenciclopedia 19.55 Doar 
o vorbă „săț-i” mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
săptămâna sportivă 21.00 Efecte secundare 
(s, ep. 5) 21.55 Cum vă place! 23.40 Dublă 
expunere (s, ep. 6) 0.30 Arena As

8.00 Euronews 8.30 Lupii aerului (s, ep. 78) 
9.25 Filmele săptămânii 9.30 Pas cu pas 10.35 
Mondo-Blitz 10.55 Fotbal: Universitatea Cluj - 
Oțelul Galați, în etapa a 20-a a Diviziei A 12.50 
TVR Cluj-Napoca 13.30 TVR Timișoara 14.00 
Strindberg (s, Suedia, 1983) 15.10 Actualitatea 
culturală 15.35 Desene animate Prințesa Starla 
(SUA, 1994) 16.00 Micaela (s, ep. 70) 16.50 
Cristal (s, ep. 164) 17.35 Cântece de neuitat 
17.45 Clepsidra cu imagini 18.00 Serata 
muzicală TV 20.00 Patru surori (mini-serie, Italia, 
1990, partea a 3-a) 21.40 Stop-Cadru 21.50 
Patru surori (ultima parte) 23.30 Conviețuiri 
24.00 Mari dirijori

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Un câine cu 
imaginație (s/r) 9.40 Cronici paranormale (s/ 
r) 10.30 Dublu impact (f/r) 12.20 O iubire de 
neuitat (s) 13.10 Vise și oglinzi (s, ep. 10) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 Model Academy 
(s) 14.50 Divergențe-convergențe din lumea 

sportului 16.30 Un câine cu imaginație (s) 
17.00 Club Hawaii (s, ep. 60) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 Jandarmul și 
jandarmerițele (co. Franța 1982) 21.30 
Puterea banilor (s, ep. 2) 22.30 Milionarii de 
la miezul nopții

7.00 Știri/Revista presei 7.10 Film serial: 
Puterea banilor (ep. 2,r) 8.00 Vise și oglinzi 
(ep.10,r.) 8.45 Un câine cu imaginație (r) 9.20 
Ultimele 5 minute (ep. 1, r) 10.50 Cartonașul 
galben (r) 13.00 Viață sălbatică (ep. 21)
13.30 Dragoste cu năbădăi (ep. 18) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Jandarmul și 
jandarmerițele (r) 16.40 între prieteni 17.30 
Club Hawaii (ep. 61) 18.00 Tarzan, stăpânul 
junglei (ep. 10) 19.00 Observator/Sinteză știri 
19.45 Săgeata (f. Canada 1996, partea a II- 
a) 21.30 A treia planetă de la Soare (seria a 
Il-a, ep. 14) 22.00 Arliss (ep. 8) 22.30 Beavis 
și Butthead (ep. 45) 23.00 Hollywood Top Ten 
(ep. 44) 0.10 Tentația unui călugăr (film 
istoric, China) 2.00 Muzică

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 9.45 Seinfeld (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 Run Silent, Run Deep (f/r) 14.30 
Maria (s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Marimar 
(s, ep. 5) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Pro și contra 
cu Octavian Paler 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Dăruiești și câștigi! Emisiune realizată de echipa 
Super Abracadabra (d) 19.00 Roata norocului (cs) 
19.30 Știrile PRO TV 20.15 Dosarele X (s, ep. 91) 
21.15 White Light (f. p. Canada ’91) 23.00 Știrile 
PRO TV 23.30 La limita imposibilului (s) 0.30 Zona 
Crepusculară (s, ep. 61) 1.00 Jezebel (dramă SUA 
1938) 3.00 Baschet NBA (d)

7.00 Pro TV Junior: Desene animate; Povestea 
magică cu Marian Râlea; Superboy (ep. 18); Noile 
aventuri ale lui Flipper (ep. 21) 9.05 Clopoțelul morții 
(r) 11.00 PRO Motor 11.30 Secretele bucătăriei 
12.00 Talk-show: întâlnire cu presa 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Generația PRO: Dragul de Raymond (ep. 
7); Cine este șeful? (ep. 185); Sport și muzică 16.00 
Hercule (ep. 41) 17.00 Xena, Prințesa războinică (ep. 
40) 17.45 PRO Fashion - magazin de modă lifestyle 
și atitudine 18.15 Fete de bani gata (ep. 7) 18.45 Te 
uiți și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 Clientul 
(dramă SUA, 1994) 22.10 Știrile PRO TV 22.15 Mil
lennium (ep. 13) 23.00 Știrile PRO TV. Prima pagină 
23.30 NYPD BLUE - Viață de polițist (ep. 13) 0.15 
EbbTide 1.45 Nopțile albe de jazz
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7.00 Bună Dimineața de la Cluj! 8.30 Lumină 
din lumină! 9.05 Desene animate; Legenda 
Albei ca Zăpada 9.35 Aventurile lui Shirley 
Holmes (s, ep. 11) 10.00 Ala-Baia, Portocala! 
11.00 Viața satului 12.30 Tezaur folcloric 12.55 
Fotbal: F.C. Argeș Pitești - Rapid București 
14.50 Turnul Babei 17.30 Atlas 18.00 Desene 
animate: Aladdin 18.30 Ce vrăji a mai făcut 
nevasta mea Samantha? (ultimul episod)
18.55 Robingo (jc) 19.40 Duminică sportivă
19.55 Doar o vorbă „săț-i” mai spun! 20.00 
Jurnal, Meteo, 7 zile în România 21.00 Din nou 
printre voi (SUA, 1987) 22.45 Whitesnake în 
concert la sala Palatului din București (II)

8.00 Euronews 8.30 Lupii aerului (SUA, ep. 79) 
9.25 Filmele săptămânii 9.30 Ferestre deschise: 
Ozonul - șansa vieții 10.35 Lecția de muzică 
11.30 TVR lași 13.30 Memoria exilului românesc 
14.00 Strindberg (Suedia, 1983, ep. 2)15.10 Din 
albumul celor mai frumoase melodii populare 
15.35 Desene animate: Prințesa Starla (SUA 
1994) 16.00 Micaela (ep. 71)16.50 Cristal (ep. 
165) 18.00 Alo, tu alegi! Puteți solicita în direct 
melodia preferată ! 19.00 Ultimul tren 19.25 
Emisiune de actualitate sportivă: Handbal 
feminin: Finala Campionatului Mondial; Fotbal 
din campionatul italian: Vicenza - Fiorentina 
24.00 Jazz Alive

7.00 Știri 7.10 Tarzan, stăpânul junglei (ep. 
14/r) 8.30 A treia planetă de la Soare (ep. 14/ 
r) 9.00 Desene animate: Connan (ep. 10) 
9.30 Rățoiul Huey (ep. 24) 10.30 Orășelul 
fantastic (ep. 9) 11.10 Controverse istorice 
11.40 Spirit și credință 12.50 Caleidoscop 
14.00 Știrile amiezii 14.10 Extratereștri în 
familie (ep. 5 și 6)14.55 O femeie - un bărbat 
și jumătate 15.20 Hollywood Top Ten (ep. 44/ 
r) 16.30 Dragoste cu năbădăi (ep. 49) 17.00 
Club Hawaii (ep. 62) 18.15 Talk-show: Printre 
rânduri 19.00 Observator 19.45 Zeița iubirii 
(comedie, SUA 1988) 21.30 Burlacul (ep. 14) 
22.00 Cape Canaveral ■ Eroii spațiului (ep. 7) 
22.50 Sirenele (ep. 34) 23.40 Praf de îngeri 
(thriller polițist, Japonia, 1994)

7.00 Desene animate 9.00 Lassie (ep. 6) 9.30 Su
per Abracadabra 11.30 Bingo (SUA, 1991) 12.55 

Știrile PRO TV 13.00 Dragul de Raymond (ep. 8)

13.30 Cine este șeful? (ep. 186) 14.00 Concert MTV 
14.20 Stan și Bran 14.40 Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu - Retrospectiva săptămânii 15.30 Lumea 
filmului 17.00 Efecte speciale (ep. 13) 17.45 Al 
șaptelea cer (ep. 2) 18.30 Beverly Hills (ep. 100)

19.30 Știrile PRO TV 20.00 Formidabilul (comedie, 
SUA, 1991) 21.55 Știrile PRO TV 22.00 Susan (ep. 
14) 22.30 Știrile PRO TV 23.30 Procesul etapei 2.30 
Fotbal: II Calcio 4.20 Știrile PRO TV
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Concluzia documentării 
noastre recente în municipiul 
Hunedoara pe o temă de ma
ximă însemnătate actuală a 
fost exprimată de mai multi 
oameni cu care am stat de 
vorbă printre care s-a numă
rat și dl Alexandru Stan care 
ne-a spus:

- Avem căldură bună în 
case. Vă poftesc la mine să 
vă convingeți.

Am fost în apartamentul 
familiei Stan. Era bine, plăcut, 
puteai sta în maiou.

- De fapt, să știți că nu i- 
am auzit nici pe vecini plân- 
gându-se de frig.

Este adevărat că în ziua 
aceea, marți, 25 noiembrie 
a.c. - în Hunedoara nu era 
prea rece. Aici se cere făcută 
o mențiune. Era cald în blo
curile unde - începând cu 21 
octombrie a.c. - se livrează 
căldură. Dar aceasta nu ajun
ge, în toate cele peste 24.000 
de apartamente ale munici-

-1 - - -

î Se-nsoarâ feciorii, 
: se mărită fetele
■
i Din discuția ce am avut-o
■ cu dna Smaranda Oprean, șefa 
1 Serviciului Stare Civilă și Auto- 
J ritate Tutelară din cadrul Con- 
, siliului municipal, am reținut că, 
i în perioada trecută din acest an, 
i un număr de 376 perechi și-au
> unit destinele rostind „Da" în 
1 fața ofițerului stării civile. Numă- 
j rul este cu 34 mal mare decât 

i cel înregistrat în anul trecut, 
i Ceremonia căsătoriei civile are
> loc într-o sală recent renovată, 
• mobilată sobru, cu pereții aco- 
J periți aproape în întregime cu 
i oglinzi și în acordurile unei mu- 
i zici adecvate momentului. în
■ ziua de 2 decembrie a.c. s-a 
1 căsătorit o pereche nostimă, 
j Mirele este născut în 1933, iar 
, mireasa în 1934. Deci, o dife-
■ rență de numai un an între însu-
■ răței. Tocmai de aceea nu le 
1 dăm numele.

Este titlul unui nou volum 
de poezii semnat de către 
cunoscutul poet hunedorean 
Eugen Evu. Alături de 
poezii, a căror temă princi
pală o reprezintă frânturi din 
anotimpul de iarnă, cartea 
reunește numeroase dese
ne de colorat pentru cei mai 
mici ale doamnei Paulina 
Popa.

Prin conținut, design și 
prezentare noul volum de 
poezii, intitulat de altfel su
gestiv "Cartea de sub brad", 
mai adaugă încă o filă de 
prestigiu în arta creației poe
ților hunedoreni.

Pagină realizată de 
Valentin NEAGU, 
Traian BONDOR

piului de pe Cerna. De ce? 
Sunt mai multe motive. Unul 
este acela că unii cetățeni au 
mari datorii față de asociațiile 
de locatari și s-a hotărât șă 
nu li se furnizeze căldură. Altul 
este acela că în unele blocuri 
instalațiile de încălzit au pier
deri foarte mari - fenomenul 
se manifestă în cartierul Micro 
7, mai ales. în fine, al treilea 
este acela că pur și simplu 
unii locatari din blocuri au 
spus că - fiind foarte scumpă 
- nu au nevoie să se dea căl
dură la calorifere, renunțând, 
totodată și la apa caldă.

Căldura se livrează non 
stop. Agentul termic - livrat 
de S.C."Siderurgica” ajunge 
la centralele de distribuție din 
municipiu la circa 90 de gra
de. Este adevărat că atunci 
când se livrează apa caldă, 
adică între orele 6:8 și 14-20, 
căldura din apartamente sca
de puțin, dar în rest este sufi
cientă.

Se distribuie 
cupoanele 

pentru căldură
Marțea trecută au fost dis

tribuite asociațiilor de locatari 
cupoanele pentru căldură. în 
conformitate cu Ordonanța de 
urgență 69/1997 a Guvernului, 
cei ce au un venit lunar pe 
membru de familie sub 275.000 
lei vor primi 70.000 lei, iar cei cu 
venituri situate între 275.001 și 
500.000 lei - 40.000 lei. Pentru 
sporirea de la 1 noiembrie a.c. a 
prețului energiei termice livrate 
populației urmează să mai pri
mească încă 40.000 lei fiecare 
familie.

Cei îndreptățiți să primeas
că cupoane pentru căldură tre
buie să se deplaseze la aso
ciațiile de locatari de care apar-

/>■

Hotărâri ale Consiliului municipal
în ultima sa ședință - ce a 

avut loc în 27 noiembrie a.c. - 
Consiliul municipal a adoptat 
hotărâri cu privire la:

• Aplicarea sistemului de 
blocare a autoturismelor par
cate necorespunzător și taxa 
deblocării acestora;

e Reorganizarea servi
ciului „Salvamont”;

e Stabilirea taxelor pe 
1998 pentru serviciile oferite de 
Casa căsătoriilor;

e Stabilirea criteriilor de 
repartizare a locuințelor sociale.

în ce privește prima dintre 
hotărârile adoptate este, după 
câte știm, premieră în județul 
nostru și n-ar fi rău - opinăm -

Mai bine de SO de cauze civile și penale într-o singură zi!
Tabele afișate la cele două 

săli de judecată ale Judecătoriei 
Hunedoara conțineau în doi 
decembrie curent peste 80 de 
cauze civile și penale. Mai e- 
xact, 86. Dintre acestea - 74 
erau civile.

Deci se poate spune că hu- 
nedorenii se judecă, nu se lasă
- -------- ------ ■

îngrijorarea cea mai mare 
a R.A.I.L. Hunedoara este - 
cum ne spunea dl Adrian Po
pa, șeful secției apă, canal, 
termoficare - cea legată de 
faptul că în municipiu sunt 
foarte marț restanțele aso
ciațiilor de locatari către 
unitatea ce furnizează căl
dură și apă caldă - în jur de 
7,5 miliarde lei. S-a procedat 
la recuperarea silită a cheltu
ielilor comune prin poprirea 
din salariu celor ce au locuri 
de muncă, dar treaba aceasta 
merge încet, iar mulți hune- 
doreni sunt șomeri și nu au de 
unde să plătească, lată o pro
blemă ce ar trebui să preo
cupe în mai mare măsură ad
ministrația locală spre a găsi o 
soluție acestei probleme. Pu
tem concluziona, deci, că în 
marea majoritate a aparta
mentelor Hunedoarei este 
cald. Dacă e și bine - asta nu 
știm , dar așa spune o vorbă 
românească.

țin în vederea ridicării formu- 1 
larului tip cerere care constă, în J 
principal, într-o declarație asu- , 
pra veniturilor realizate, dată pe i 
propria răspundere. 1

I

Groapa
îndrăznim să afirmăm că ■ 

municipiul de pe Cerna are i 
mai puține gropi pe carosabil 1 
decât alte localități urbane ale j 

județului. Se circulă, astfel, , 
destul de comod, fluent ș.a. i 
Tocmai de aceea semnalăm 1 
existența, la întâlnirea stră- * 
zllor Dacia și Republicii, a , 
unei gropi adânci de peste 15 ■ 
cm - se pare că acolo se află ■ 
o gură de canalizare - ce este j 
un grav pericol pentru mașini. , 
Probabil că localnicii cunosc ■ 
existența ei și o ocolesc. Dar ■ 
cei ce vin în ospeție în Hune- 1 
doara? Dacă n-o ocolesc ră- , 
mân precis fără cel puțin un ■ 
telescop. • 

să fie extinsă pentru că și în alte 
localități - în special în cele 
urbane - prea se parchează 
autoturismele care pe unde vor 
stăpânii acestora.

La Hunedoara oficierea unei 
căsătorii va costa anul viitor - 
evident nașii tinerilor însurăței scot 
acești bani din buzunar -13.000 
lei. Aceștia provin din folosirea 
camerei video - 5.000 lei, utili
zarea aparatului de fotografiat - 
3.000 lei, serviciile oferite de Casa 
căsătoriilor - pahare, tăvi etc. și 
punerea la dispoziție - pentru 20 
de minute - a unei săli pentru a 
închina un pahar în cinstea mirilor, 
oferirea de prăjituri însoțitorilor 
acestora etc. - 5.000 lei.

unii la alții.
Majoritatea cauzelor civile 

se referă la majorarea pensiilor, 
transferarea arfienzilor, poprire, 
divorțuri, evacuări, contestații.

în schimb lovirile, insultele, 
calomnia, amenințările și abuzul 
de încredere sunt cele mai mul
te cauze penale.

Parcă altă dată vedeam 
mai multe zâmbete pe fețele 
celor ce-șl purtau pașii prin 
piața municipiului Hunedoa
ra. Parcă mai multă voioșie 
ora prin piață și împrejurimi.

Acum, deși oferta este 
destul de bogată cu produse 
dintre cele mai diverse, pu
ține gospodine le au și în 
plasă. De aici poate și at
mosfera prea sobră. Mulți 
vor să vândă, mulți vor să 
cumpere.

Am văzut bunăoară un 
bătrânel stând o bună bu
cată de vreme lângă doi litri 
de lapte pentru a câștiga 
ceva bani, dar nu a reușit

Atenție 
taximetristi!

f

în conformitate cu regle
mentări legale recente taxi- 
metriștii particulari au obli
gația să se înregistreze în 
vederea autorizării și la Ser
viciul Privatizare și Control 
Comercial din cadrul Pri
măriei. Se apreciază că în 
municipiu există circa 60 de 
taximetriști privați. Dintre 
aceștia însă numai 34 s-au 
prezentat la serviciul amintit. 
Ceilalți sunt invitați să trea
că, în timpul cel mai scurt, 
pe la Primăria municipiului 
pentru a intra în legalitate.

Comisari în acțiune
Arta 

populară 
in 

suferință?

Cooperativa “Arta Po
pulară” Hunedoara a avut de 
dat socoteală nu cu multă 
vreme în urmă pentru că nu 
și-a plătit la timp impozitul pe 
salariu și pe profit. Calculele 
comisarilor Gărzii Financiare 
au fost următoarele: majo
rări de 1,4 milioane de lei 
pentru impozitul pe salarii; 
pentru impozitul pe profit 1,8 
milioane lei, iar întârzieri la 

plata TVA-ului - 8,7 milioane.

Produsele sunt scumpe, 
iar punga românului, deci și a 
hunedoreanului. este tot mai 
goală. Puțini sunt cei ce-și 
permit să dea 12.000 de Ici 
pe un kg de mere. Este ade
vărat, sunt frumoase, dar 
sunt la vânzare mere și la 
1.500-2 000 de lei. Oricum, 
prețul la aceste mere mai 
deosebite esle cu câteva mii 
de lei mai mare decât al ba
nanelor și portocalelor, al 
roșiilor sau al altor produse 
Cineva chiar spunea pe un 
ton amar „Am ajuns s-o văd 
și pe asta!*. De altfel, vorbe 
de duh am mai auzit prin pia
ța Hunedoarei când erau in

Se 
completează 
livretele de 

familie

Se desfășoară acțiunea 
de completare și distribuire 
a actului numit Livretul de 
familie. Până în prezent însă 
solicitările sunt puține - doar 
circa 360. Precizăm că în 
vederea primirii actului res
pectiv cetățenii trebuie să 
depună o cerere simplă, co
pii după buletinul de iden
titate și certificatul de căsă
torie al părinților și după

"Turicom" 
calculează 

eronat
Impozitul pe profit s-a 

calculat greșit la SC “Turi- 
com 2000” SRL Hunedoara, 
încălcându-se Legea 87 din 
1994. Pentru acest lucru s-a 
plătit o amendă de 200.000 
de lei, firma fiind obligată 
totodată să vireze la bugetul 
statului 1.700.000 de lei ca 
majorări de întârziere.

Drum nou, 
poveste veche

Deși Cooperativa se nu
mește "Drum nou”, povestea 

discuție prețurile.
Cei mai sârguincioși vân

zători s-au dovedit a fi cei de 
brânzeturi, fiind oricând gata 
cu produsele lor pentru a-i 
imbia pe cliențl: „Gustați 
domnule!*

Telemeaua de oi era 
20 000 de lei kg, dar și aici 
posibilii clicnți erau puțini.

lată și alte prețuri: cartofii 
între 1.500-2.500 lei. roșii - 
10.000 lei kg, fasole boabe - 
4.800-5.800 lei, usturoi - 
1.000 de lei câciulia.

Așadar o piață bogată, 
dar prea scumpă pentru ma
joritatea hunedorenilor șt nu 
numai pentru ci 

certificatele de naștere ale 
copiilor. A doua zi după de
punerea actelor se poate 
ridica livretul de familie.

Privatizarea 
merge înainte

Anul ce urmează a se 
încheia în curând a fost rod
nic în ce privește privati
zarea. Afirmăm aceasta de
oarece au primit autorizație 
pentru a funcționa în spațiu 
un număr de 316 societăți 
comerciale și 16 asociații 
familiale. Deci, la Hunedoa
ra, privatizarea merge 
înainte.

cu neplata impozitului și 
TVA-ului este mai veche.

Spunem acest lucru, în
trucât aici s-au adunat a- 
proape 5.000.000 de lei ca 
majorări la impozitul pe sala
rii, iar la TVA 7.700.000 de 
lei.

------------------ •NOOaa»*--------- ----------

S-a spânzurat 
în baie

După trei tentative ne
reușite, Constantin Gorea- 
nu, om de 49 de ani, din 
Huneddara, a reușit la cea 
de-a patra încercare să-și 
pună capăt zilelor. El s-a 
spânzurat în baia aparta
mentului în care locuia.
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IRSIIIS/V/RSA CLASICILOR
înaintând pe linia unui 

tradiționalism, el însuși în 
formare, scrierile lui I. Al. 
Brătescu-Voinești se con
topesc într-o literatură a- 
proape imposibil de încadrat 
cu exactitate și fidelitate într- 
un curent literar. în acest fel 
nu este greu deloc să-l apro
piem pe autor de reprezen
tanții prozei românești mai 
de la începuturi: C. Negru- 
zzi, I. Ghica, N. Filimon, I. 
Negruzzi .... sau să-l inte
grăm într-o “grupare de ge
nerație” cu Al. Vlahuță, D. 
Zamfirescu, A. Bacalbașa, 
I.A. Bassarabescu, Al. Ca- 
zaban ș.a., care au trăit între 
începutul sec. al XlX-lea 
(câțiva) și prima jumătate a 
sec. XX. însă, cele mai mul
te și mai... flagrante interfe
rențe le are proza sa cu cre
ațiile lui Al. Vlahuță, A. Ba
calbașa și, în mod special, 
cu ale lui I.L.Caragiale. Desi
gur, punctul de referință este 
proza (schița și nuvelistica), 
unde I. Al. Br.- V. a reușit să 
creeze câteva personaje 
memorabile, în Niculăiță 
Minciună, Magheranul, Co- 

I coana Eleonora, Neamul U- 
fcr ■ -------

dreștilor, Moartea lui Castor, 
Două surori etc., etc. Acest 
lucru a fost insuficient, însă, 
pentru ca autorul suculentei 
schițe Metamorfoză (p. 156), 
de ex., să se bucure în pos
teritate de un loc ceva mai în 
față în amfiteatrul literaturii 
române. Și chiar dacă ne-am 
îndoi o clipă citind considera
țiile lui G. Călinescu, creația

amator, scoțându-și subiec
tele schițelor și nuvelelor din 
experiența directă: viața pro
vincială printre magistrați, 
avocați și grefieri, reuniuni 
unde se joacă cărți, vână
toare și pescuit”. Nu-mi dau 
prea bine seama de ce-l in
comoda pe celebrul critic 
"scoaterea" subiectelor din 
"experiența directă", având în

7 ' ----------------------

I. Al. Brătescu-Voinești: OPERE I in lumea 
dreptății - întuneric și lumină. Ed.”Grai și 
Suflet - Cultura Națională”.

k ■ . —J
lui I. Al. Br.- V. ne convinge că 
el rămâne, totuși, un nedrep
tățit: “Cu loan Al. Brătescu- 
Voinești, scrie marele Căli
nescu, intră în literatura ro
mână o întreagă clasă de 
eroi suferind de răul noului 
veac, meditativi și mizantropi, 
purtându-și reveriile poetice 
prin orașele de provincie." 
Această frază pregătește, de 
fapt, asprimea și "punerea la 
punct” conținute în alineatul 
următor: "Lipsa de invenție și 
sterilitatea sunt izbitoare la 
prozator, care e mai mult un

vedere că transferarea lor în 
spațiul creației artistice atin
ge, deseori, nivelul prozei 
caragialiene fără a-și pierde 
din substanța proprie și din 
personalitate. Autorul cultivă 
în schițele sale, mai puțin în 
nuvele, o anecdotică simplă 
(nu simplistă), cuceritoare și 
ușor perceptibilă, atât de citi
torul versat-profesionist, cât 
și de "adresantul” principal, 
imaginat și dorit de el: ama
torul simplu de literatură... 
Acesta va găsi, ca și în cazul 
altor generații - I. Al. Bră-

tescu-Voinești a trăit între 1 
ianuarie 1868 -14 decembrie 
1946 -, farmecul unei litera
turi recreative. Fiind vorba 
despre un autor puțin prezent 
în librării și, ca atare, insufi
cient cunoscut, sunt nece
sare, cred, câteva amănunte 
bibliografice... Debutul său 
publicistic a avut loc la 20 de 
ani în ziarul România, cu 
schița Dolores; a publicat 
volumele: Nuvele și schițe 
(1903); Neamul Udreștilor 
(nuvelă) (1903); în lumea 
dreptății (nuvele și schițe) 
(1906); întuneric și lumină 
(nuvele și schițe) (1912); în 
slujba păcii (articole anti
războinice) (1919). De men
ționat că, în anul 1918, a fost 
ales membru al Academiei 
Române.

într-un fel acest prim vo
lum din seria Opere consti
tuie un început în ideea rea
bilitării - să zicem -, dar și 
redescoperirea unuia dintre 
scriitorii certamente impor
tanți din literatura română 
clasică și care, vom constata, 
ne oferă posibilitatea unei 
lecturi relaxante.

Dumitru HURUBĂ 
—— J
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Cărarea
... și nimeni nu se-ndură 
să meargă pe cărarea sură 
pe unde spinii cresc 
din trandafir ceresc 
unde clipele mute 
le sfâșâi ca tigrii pe ciute 
unde umbre de clopote bat 
încet încet și răspicat 
bing bang, bang bing 
ciuta și tigrul rănile-și ling 
bing bang, bang bing 
luminile rănilor 
una pe alta se sting 
bing bang, bang bing 
petalele trandafirului ning 
linia zborului 
bing bang, bang bing 
...nimeni nu se-ndură 
să meargă pe cărarea sură 
unde clopote bat 
înalt înalt și răspicat 
pe unde spinii cresc 
din sâgele ceresc.

Roxana SiCOE-TiREA

la
Cetatea Devei
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Făina frunzei de arțar 
O macină prin parcuri pașii 
Un luminiș, să mai tresar, 
Adast să uit, trădarea, lașii. 
Trezind cu tușea prin frunzar 
Mierla Cetății, adumbrită - 
Demult în socul dalb amar 
Ne-a stat pe umeri, cu ispita... 
Pietre bătrâne, sacru zvon 
Albind cum pagini lespezite 
Zadarnic le dezmierd zdrelite 
De iama Devei. Lilion 
Al palmei mici care-a zvâcnit 
Speriată-n pumnul care scrie... 
Făina frunzei de arțar 
O spulberă-amintirea vie 
Și uite, mierla a-nghețat 
îmi cade-n urme bruș de lut... 
O, Doamne, veacul s-a schimbat? 
Ori numai noi, dinspre trecut?...

Eugen EVUI
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David RUSU\
________ y

întoarcerea cocorului

Să-mi dai iubite timpul necesar 
Că-s ostenit de-atâta drum pe-afară 
Ca un cocor ce-a fâlfâit hoinar 
Și-au început aripile să-l doară.

M-am dăruit pe piscuri și strâmtori 
De dragul tău, să-ți pot trimite ție 
Un cer curat de dincolo de nori 
Să lumineze veghea ta târzie.

Răcoarea nopții grea când va veni 
îngenunchind troienele de-afară 
Din turnul tău de veghe poți să vii 
Și sub mantia ta mă înfășoară.

în huiet lung de amintiri apoi 
La focul viu ce trupul ți-l încinge 
Șă tragi perdeaua vremii dintre noi 
Și să privim cum peste lume ninge.

La sfârșitul săptămânii tre
cute, Casa de cultură din Deva 
a fost gazda întâlnirii cu Pavel 
Coruț, “cel mai prolific scriitor 
român în viață", după cum apre
cia prof. Gligor l-lașa, unul 
dintre reprezentanții gazdelor. 
Deși cărțile sale au fost și conti
nuă să fie supuse controver
selor (de la a fi citite cu nerăb
dare, până la a fi respinse), la 
Deva, Pavel Coruț pare destul 
de citit, sau oricum, în vogă, 
judecând după numărul mare 
al celor care au participat la 
acest moment.

A fost o întâlnire ce s-a pre
lungit pe durata câtorva ore, 
după prezentarea autobiografiei 
și a principalelor serii de cărți, 
autorul fiind “asaltat" cu nenu
mărate întrebări de către cei 
prezenți în sală. întrebări provo
catoare, chiar incomode, dar și 
incitante în același timp, ur
mate de răspunsuri pe măsură,•—

A apărut recent o nouă car
te a profesorului Dumitru Su
san. Ea se numește: “IONEL 
POP sau RECUPERAREA 
TIMPULUI TRECUT’. Reluând 
mărturisirea autorului, este lim
pede că acesta și-a propus să 
prezinte cititorilor câteva mo
mente esențiale din viața și 
opera scriitorului Ionel Pop. Se 
cuvine să reținem că Dumitru 
Susan este preocupat de mai 
multă vreme de statutul, poate 
unic, al creației acestui om de 
litere, care, deși a lăsat poste
rității 31 de volume, dintre care 
doar 21 au văzut lumina tipa
rului, nu s-a bucurat de o aten
ție suficientă din partea criticilor 
și istoricilor literari.

Omul de o vastă cultură, 
^lonel Pop, s-a născut la Gher-

Foto Anton SOC AC!A consemnat
Georgeta BÎRLA

din partea celui care are abili
tatea de a "decodifica un sistem 
politic și social cu cele mai tai
nice mecanisme ale lui" 
(G.Hașa), și care, în virtutea 
funcției și a situațiilor în care s-a 
aflat, a avut acces la un "alt fel” 
de informații.

Născut la 17 iunie 1949, în 
comuna Andrășeni (jud. lași) și 
lăsând în urmă o copilărie nu 
prea fericită, Pavel Coruț a ales 
cariera militară. Având drept 
principiu călăuzitor cuvintele 
tatălui său - “Să nu pierzi nici
odată războiul, mai bine să mori 
luptând” - , a absolvit liceul 
militar și Școala Superioară de 
Ofițeri de Marină. în 1972 este 
selecționat pentru Serviciul de 
contrainformații al marinei, acti
vând apoi la Direcția de spionaj 
militar, pentru ca în 1985 să 
devină șef al contraspionajului 
din cadrul acesteia ( până în 
ianuarie 1990). Studiile de

DUMITRU SUSAN - din nou între cititori
la. A fost puternic ancorat în 
viața satului nostru și s-a for
mat în ambianța școlară a Bla
jului și apoi în mari centre uni
versitare europene de presti
giu. Este autor a nenumărate 
articole publicate în presa vre
mii. A realizat și condus mulți 
ani cunoscuta revistă “Car- 
pații”, în care au semnat nume
roase personalități ale literaturii 
noastre. Face parte din “gene
rația de aur”, care a înfăptuit 
Marea Unire din 1918. Ionel 
Pop a fost în toată viața lui, de 
aproape un secol, un mare în
drăgostit de minunățiile naturii 
patriei.

Drept și Psihologie l-au ajutat 
să poată pătrunde în esența 
lucrurilor și să imprime cărților 
sale un caracter și un scop mai 
ales pragmatic. De altfel, au
torul celor 35 de cărți scrise în 
cinci ani de zile (vândute în 3,5 
milioane de exemplare) recu
noaște că “visul meu este să vă 
învăț cum trebuie să supravie- 
țuiți în condiții de maximă secu
ritate și cum să câștigați cât mai 
mult din avuția națională; dum
neavoastră, și nu diversele trus
turi financiare”, în condițiile în 
care “vă îndoctrinez cu dra
gostea de patrie și respect pen
tru străbuni". Așa încât, mai 
preciza autorul, “eu nu susțin că 
am scris ceva genial, ci că am 
scris ceva folositor neamului 
românesc, într-o anumită pe
rioadă”.

Pe Ionel Pop, profesorul 
Dumitru Susan l-a cunoscut 
cu mulți ani în urmă și a avut 
legături apropiate cu el. L-au 
cucerit, după cum mărturi
sește: noblețea, modestia și 
demnitatea acestuia, ca și 
discreția cumpănită ce o păs
tra despre descendența lui din 
înaintași iluștri, mari luptători 
pentru drepturile românilor 
ardeleni, din rândul cărora se 
detașează figura iui luliu Ma- 
niu, despre care amintește 
fără ostentație: “frate al mamei 
și părinte crescător al meu".

într-o bună parte din cele 
aproape 180 de pagini autorul 

ne ajută să pătrundem în tai
nele viețuitoarelor naturii cu 
ajutorul unor texte reproduse 
din Ionel Pop, din care se des
prinde o documentare migă
loasă a acestuia și o povestire 
cuceritoare, lată, bunăoară, ce 
se spune despre gaiță, poreclită 
“gura’ satului": "Nu se întâmplă 
în taina pădurii nimic fără să nu 
afle îndată gaița. Unde-i rost de 
ciupeală sau scandal nu lip
sește, ferit-a domnul".

Un loc aparte ocupă în 
creația lui Ionel Pop, ne spune 
autorul, întâmplările de la "O 
palmă de râu” din Munții Se
beșului. Sunt elegii închinate 

râului Frumoasa și locurilor 
unde au poposit de multe ori, 
ca pe “un petic de rai”, cei doi 
scriitori: Mihail Sadoveanu și 
Ionel Pop, aflați într-o stator
nică și frumoasă prietenie.

Citind cartea, m-am întors 
pentru o clipă la momentele 
plăcute din anii tinereții, când 
am avut prilejul să mă aflu în 
locurile acelea de la valea Fru
moasei, unde s-a început și s- 
a cimentat o mare prietenie, cu 
urmări benefice pentru litera
tura noastră, între cei doi scri
itori, pasionați vânători și pes
cari. Imaginile multe, din aces
te locuri, reoroduse în lucrarea 

prezentată, mă poartă în lu
mea frumuseților naturale de 
altădată de la Oașa Mică, un 
adevărat “rai” pământean. As
tăzi năvalnica civilizație le-a 
strivit în bună parte, născând 
altele, lată de ce mă alătur 
întru totul invitației autorului la 
lectura operei lui Ionel Pop, un 
scriitor de autentică valoare.

Invit cu toată căldura pe 
toți cei care cunosc activitatea 
scriitoricească a lui Dumitru 
Susan și pe alți iubitori de fru
mos să pătrundă în lumea a- 
cestei cărți, de unde vor cule
ge date și informații despre 
Ionel Pop, înfățișate de autor 
într-o limbă plăcută și curată, 
care-l recomandă și pe profe
sorul de vocație.

Prof. Corne! CISMAȘ)
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• ALBACOMP - importator copia
toare la mâna a doua, caută distri
buitor pentru județul Hunedoara. Tel. 
058/811430, 094-506800.

DECESE

VÂNZĂRI 
CVMPÂRAR1
• Vând teren arabil, Simeria Veche. 

Tel. 660185, după ora 19. (9492)
• Vindem și cumpărăm garsoniere, 

apartamente, case, terenuri. Tel. 
211290, 225920, int. 158. (9434)

• Vând casă, sat Țebea, nr 68. 
Informații la adresă.

• Vând casă, Peștișu Mare, 
grădină cu pomi fructiferi, garaj, anexe 
gospodărești. Posibilități imediate de 
racordare gaz metan și apă. Infor
mații, tel. 227536, 714982.

• Vând apartament 3 camere, 
decomandate. Tel. 216827 (9458)

• Vând apartament 3 camere, 
decomandate, parter, excelent 
privatizare, zona Dorobanți. Tel. 
223280 (9459)

•Vând apartament 2 camere, etaj 
II, Deva, Liliacului, 232131, 222187 
(9454)

• Vând casă, trei camere, grădină, 
gaz, sat Pestișu Mare, preț nego
ciabil. Tel. 627007. (9485)

• Vând construcție acoperită, 
interior neterminată, cu grădină, preț 
25.000.000, negociabil. Certej, 
nr.120 (9477)

•Vând apartament 4 camere, confort 
unu, telefon, TV cablu, încălzire și apă 
caldă contorizată, în Micro 15, cu sau 
fără garaj, sau schimb cu apartament 
două camere, plus diferență. Exclus zonă 
centrală. Accept și alte variante serioase. 
Tel. 627011, după ora 16.

• Vând apartament 2 camere, 
Dacia, parter, preț 30.000.000, 
privatizare, 623365.(9667)

• Vând casă, curte, grădină, 
anexe gospodărești, Deva, 
E.Văcărescu, nr. 42.(9266)

• Vând casă, curte, grădină, 
posibilități spații comerciale. Hune
doara, tel. 212471 (9665)

• Vând casă, Simeria, A.VIaicu 
nr. 53, condiții avantajoase. Tel. 
660969.(9664)

• Cumpăr apartament 3 camere, 
decomandate, central. Tel. 219325 
(9488)

• Vând apartament 3 camere, 
parter, decomandate, central, Brad . 
Tel. 651744 (035(1)

• Vând casă și teren arabil în 
Hațeg. Relații la 570547. (9801)

• Vând societate comercială. Tel.
621581 (9500)__________________

• Vând tractor 650, cu remorcă 
auto și plug, preț negociabil. 
Informații tel. 160 A, Baru. (2695)

• Vând W.G. Passat, preț nego
ciabil. Tel. 661992 (9481)

• Vând ARO 320 Diesel, camio
netă cu motor Cîmpulung, 16000 km, 
stare excepțională. Tel. 227582, după 
ora 18. (9658)

• Vând autocamion SRD, cu mo
tor de Saviem. Informații tel. 218773. 
(9666)

CI. după ora 20 Tel 620289.(9490)
• Vând pianină vicncză ț» partitun 

între orele 14-18. Tel. 711838 (9185)
• Vând convenabil circular 220/2,2

KW, preț negociabil. Tel. 651584 (361)

PIERDERI
• Pierdut carnet șomaj pe numele 

Varda Ludovic, Deva.îl declar nul. 
(9669)

• Pierdut buletin identitate pe 
numele Dălîndă losif. îl declar nul. 
(9186)

Închirieri
• în vederea închirierii de spațiu

de producție, Primăria comunei Baru 
organizează licitație publică în data 
de 7.1.1998, ora 11, la sediul său 
din comuna Baru. (40259)_______

• închiriez garsonieră, confort I 
(mobilată, cablu, telefon, televizor). 
Tel. 624943. (9670)

• Ofer spre închiriat garsonieră, 
ultracentrală, mobilată. Tel. 219422, 
611572. (9460)

• Ofer de închiriat garsonieră, tel. 
621134, sâmbătă, orele 18-20. 
(9674)

• Regia Autonomă a Apelor 
Minerale din România - RAMIN R.A. 
caută, în condițiile legii, să închirieze 
un spațiu de 40-50 mp (3-4 camere), 
spațiu necesar instalării unui sediu 
pentru Sucursala regiei din Deva. 
Informații suplimentare la tel. 6507711, 
compartimentul administrativ.

OFERTE PE 
SERVICII

• Agenție de marketing și publi
citate angajează 20 de tineri dinamici, 
cu posibilitate de promovare și 
câștiguri de 50-100.000 lei/zi, studii 
medii sau superioare, aspect fizic 
plăcut.Tel. 612605 (9445)

• Firmă de marketing și publicitate 
angajează 20 de tineri cu studii medii 
sau superioare, cu posibilitate de 
câștig între 30-60 mii/zi și promovare 
rapidă. Informații la tel. 215390 
(9469)

• SC EFY STYLE SRL Deva, cu 
sediul în str. Gh.Barițiu, nr.1A, 
angajează agenți (agente) comerciali 
în următoarele condiții: cel puțin studii 
medii, recomandare de la ultimul loc de 
muncă, autoturism propriu, vârsta între 
18-35 ani. Experiența în domeniu 
constituie un avantaj. Salarizare 
deosebită. Interviul va avea loc luni, 
08.12.1997, ora 18, la sediul firmei. 
Informații la tel. 230957 (9470)

• Execut confecții, reparații co
joace, haine piele, geci rockeri, Deva, 
str.Livezilor, nr.4, tel. 215825 (9480)

• S.C. angajează în regim de ur
gență, sudori electrici cu experiență. 
Informații zilnic la tel. 233266.

LICITAȚII
• S.C. Transmin SA Brad vinde 

prin licitație publică următoarele 
mijloace auto: autocisternă 10 tone, 
autobasculantă 16 tone și ARO Die
sel. Licitația va avea loc în data de 
19 decembrie 1997,ora 10, la sediul 
societății din Brad. Informații la 
telefon, interior 14. (0359)

COMEMORĂRI
• Victoria, soție, mulțumește 

tuturor celor ce i-au fost alături la 
despărțirea de bunul ei soț,

prof. PAVEL LUDUȘAN

și anunță pomenirea de 6 săptămâni, 
duminică, 7 decembrie, la cimitirul din 
str. Eminescu.(3635)

• Se împlinesc șase săptămâni 
de când a plecat dintre noi scumpa 
noastră soție, mamă și bunică

BĂȘTEAN MARIA, de 64 ani

Parastasul și slujba de pomenire 
va avea loc în ziua de 7 decembrie 
1997, ora 13,1a Biserica Ortodoxă 
din satul Tisa.Familia îndoliată.

• Cu nemărginită durere în suflet 
anunțăm împlinirea a 6 săptămâni 
de când a plecat pentru totdeauna 
dintre noi - în urma unui stupid ac
cident de circulație - draga noastră

MACAVEI VIORICA

suflet nobil și minunată mamă. 
Parastasul de pomenire se va ține 
în ziua de 6 decembrie 1997, ora 
12,00, la Biserica din str. Libertății, 
Deva. Nu te vom uita niciodată! 
Sanda, Vlada și Costică. (40261)

• Triste sunt sufletele noastre 
acum când se împlinește un an de 
la dispariția fulgerătoare a scum
pului nostru

• Soția Rusu Doina cu copiii 
Cosmin, Anca și Simona anunță cu 
profundă durere trecerea în neființă 
a celui care a fost un minunat soț și 
tată,

ing. RUSU NICOLAE

Corpul neînsuflețit se află depus 
la sediul Asociației Vânătorilor din 
parcul orașului Orăștie. înmor
mântarea va avea loc vineri, 5 
decembrie 1997, ora 13.

• Conducerea S.C. Rochim SA 
Orăștie regretă trecerea fulge
rătoare în neființă a celui care a 
fost un bun coleg și prieten,

ing. RUSU NICOLAE

Condoleanțe familiei îndoliate. 
(9675)

• Asociația Județeană a Vână
torilor și Pescarilor Sportivi Hune
doara anunță cu profundă durere 
dispariția prematură din viață a dlui

NICOLAE RUSU

om de aleasă noblețe sufletească. 
Transmitem sincere condoleanțe 
familiei îndoliate.

• Regretăm profund dispariția 
fulgerătoare a celui care a fost

IOSIF BULBUC

om de aleasă sensibilitate sufle
tească, mare omenie, nespus de 
sociabil. Dumnezeu să-l odih
nească! Familia Nelu Ivan, din Deva, 
originară din Grind. (9488)

• Aducem un ultim pios omagiu 
regretatei noastre nașe

FELICIA CEPĂLÂU

iar familiei îndurerate îi transmitem 
sincere condoleanțe. Finii Jeni și 
Vasile Morariu.

S.C. HfNG SUING
COMMfXIM SGLtlKIlNGȘTI

a deschis un magazin 
de prezentare și desfacere 

en detail și en gros, 
str. Libertății, în incinta 
fostei cofetării Scala - 

pentru produse de îmbrăcăminte, 
încălțăminte, tricotaje etc., 

de bună calitate și 
la cele mai mici prețuri. 

Vă așteptăm cu multă plăcere 
și solicitudine să ne vizitați 

magazinul nostru chinezesc!

RUSU PETRU

Parastasul 6.12.1997. 
Dumnezeu să te ierte! Farfiilia.

• Un pios omagiu, la un an de la 
trecerea în veșnicie a profesorilor

TELEFONIA ANULUI 
2000

PRIN REȚEAUA ADISAN TELECOM

• Vând Dacia 1310, Orăștie, D. 
Gherea, 18, tel. 642960, familia 
Duma. (9265)

• Vând urgent autoturism Renault 
4 F6, an fabricație 1976/1100 cmc,
C. l. 5 locuri, 0,5001. Tel. 092287393 
- 213487 (9673)

• Vând tractor marca Porche, cu 
cositoare, 33 CP, Hunedoara. Tel. 
723123 (9184)

• Vând convenabil Mercedes 220
D, negociabil. Tel. 650189 (360)

• Vând tractor chinezesc, în două 
pistoane (rodaj). Informații Nucșoara, 
nr.102. (9802)

• Vând pătuț pentru copii și hotă 
electrică, cu filtru de carbon. Deva, 
tel. 230592

• Vând matriță faguri Germania, 
500 mărci și mașină de pufuleți, 800 
mărci. Tel. 714864, după ora 19. (9181)

• Vând pui pechinezi, Brad, tel
054/651676.____________________

• S.C. Ionică SRL Hațeg vinde 
convertizor sudură CS 350. Tel. 
770369, între orele 8-16. (2688)

• Cumpăr lemn nuc, de la 2 m și 
20 cm grosime. Tel. 214418 (9460)

• Vând armă vânătoare, tip Bok, cal 
16, Lada 1500. Tel. 054/667170 (9657)

• Vând porumb, 450 lei/kg, pă
mânt, 1,3 ha, Lăpușnic. Moise 
Adrian, tel. 633295. (9466)

• Vând aragaz, 3 ochiuri, folosit, stare 
bună. Informații tel. 224176. (9663)

• Vând mobilă veche, stare bună. 
Tel. 212116 (9491)

• Angajez șofer Tir Raba - intern 
cu garanții. Vând tir Raba, motor set 
nou, garanție, TVA recuperabil, taxă 
drum achitată, numere noi, 30.000 DM. 
Tel. 232716, după ora 21. (9672)

LUCIA Și NICOLAE TÂRLEA

Colegii de clasă: Dumitrescu
Alexandru, Ciorani,Prahova, Tebieș 
loan, Băița. (3701)

INSTALEAZĂ
Sisteme automate de supraveghere și alarmare 
la efracție și incendiu;

Gr Sisteme de televiziune cu circuit închis;
'V' Sisteme de control al accesului prin cartele;
Gr Sisteme de interfonie și videointerfonie; 

Alarme auto;
-ir Geamuri termoizolatoare și securizante;

& Echipamentele folosite sunt de proveniență CANADA $i SUA.

CU PYROSTOP VEȚI FI MAI ÎN SIGURANȚĂ!
L___________ I I

DEVA
COMSER S.R.L.

Bd. 1 Decembrie nr. 14
Tel: 054/233606, Fax: 054/233606

FLAMINGO
Bd. 1 Decembrie 1918, bl. 2, parter
Tel: 054/213189, Fax: 054/214456

TOP INTERSERV 2000
Str. Mihai Viteazu, bl. 9, parter 

Tel: 054/218901, Fax: 054/233300

L4DIS4N TELECOM

DEALER AUTORIZAT

CONNE
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„ARDELEANA”

SA Deva

cu sediul în 
Deva, str.
Nîcolaîe 

Grigorescu, 
nr. 45, 
județul 

Hunedoara

convoacă Aduna
rea Generală Extra
ordinară a Acționa
rilor la sediul so
cietății, In data de 
22 decembrie 1997, 
ora 9,00, cu urmă
toarea ordine de zi:

7. Modificarea 
structurii acționa- 
riatuiui ca urmare 
a încheierii actului 
de cesiune intre 
FPSșiSiF.

2. Diverse.

în cazul in care 
prima adunare nu 
este legal consti
tuită, a doua adu
nare se convoacă 
în data de 12 ianu
arie 1998 ora 9.00. 

< J

QUASAR DEVA
Bd. Decebal bl.R parter

Oferta lunii 
DECEMBRIE!!! 

Cumpârînd 
un calculator

PGA Pentium 150 MHZ 
echipat cu placă de sunet 

primiți GRATUIT 
un set de

BOXE de 80 W PMP0

Sunați acum la tel. 211261 ._________ _ __________)
—

I 5C ARCTIC SA GâîeșrttT I 
Prin magazinul său din Hațeg, 

str. Progresului nr 2, telefon 770369, oferă 
populației și societăților comerciale frigidere 

și congelatoare

> frigider cu 2 uși -1.900.000 lei;
> frigider 140 litri - 1.153.000 lei;
> frigider 180 litri - 1.289.000 lei;
> frigider 240 (SOFT) -1.533.000 lei;
> congelator 120 litri - 1.357.000 lei;
> congelator 160 litri - 1.560.000 lei;
> congelator 210 (SOFT) - 2.035.000 lei;
> congelator orizontal 110 litri - 1.239.000 lei;
> congelator orizontal 170 litri -2.106.000 lei;
> congelator orizontal 240 litri - 2.292.000 lei;
> congelator orizontal 360 litri - 3.530.000 lei;
> congelator orizontal 400 litri - 3.902.000 lei;
> vitrinâ 110 litri -1.499.000 lei;
> vitrină 210 litri -2.171.000 lei.

Prețurile includ TVA.

Programul de funcționare 8-16, sâmbăta 9-13. 
Deservirea la domiciliu cu transportul contra 
cost. (2689)

V . ...... ...... ......... -

«^VESTIȚI ACUM ÎN CALITATE!

Vizitați magazinele WHIRLPOOL și profitați de

OFERTA SPECIALĂ!

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:

• DEVA-SAT - Str. Avram lancu, bl. HI, parter, Deva
• QUASAR - Bd. Decebal, bl. R, parter, Deva • SILOG ELECTRON1S - Bd. Decebal, 

bl. S, parter, Deva • SIMAL EXIM - Bd. Decebal, Complex Comercial Central, Deva
• 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 • S.C. INCOMEX - Str. N. Bălcescu nr. 11, Orăștie

• QUASAR - Piața Aurel Vlaicu, bl. B, zona Muzeu, Orăștie
• ELECTROSTAR - Str. Mihai Viteazu nr. 44, Vulcan

ADUCE CALITATE VIEȚII

IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!
Consiliul de Administrație dl S.C. APOL O S.A. DeVă convoacă

În calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

PHILIPS NEI DAEWOO GOLDSTAR ARCTIC
GĂEȘTI

Vă oferă la cele mai mici prețuri:

Adunarea Generală ordinară a acționarilor la data de 22.12.1997, ora 12.00, la sediul 
societății din Deva, str. 1 Decembrie nr. 37 A, pentru acționarii înregistrați în Registrul 
acționarilor la sfârșitul zilei de 19.12.1997, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea cererilor de vânzare de active.
2. Diverse.

Informații suplimentare, la sediul S.C. APOLLO S.A. Deva, telefon 054-214296 între 
orele 8.00-14.00.

• 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!!!

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

PLATA ÎN 24 RATE
RR R /F R R R R

MAGAZINELE NOASTRE:
♦ DEVA, str. 1 Decembrie, nr.llA
(la parterul Primâriei) • tel. 213222 

♦ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 647496

MCfflWEM
APARTAMENT AMENAJAT CA SEDIU DE FIRMĂ

situat în Deva, pe DN 7 - Calea Zarandului, la parterul 
unui bloc de locuințe.»

> mobilat
> grilaje metalice la ferestre
> instalație alarmare electronică
> linii tel/fax

Relații la tel.: 211275
f
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CENTRU PILOT 
OMĂNO - CANADIAN

Cu ocazia inaugurării, .în 
cursul săptămânii trecute, a se
diului reamenajat și modernizat 
al Inspectoratului de Stat 
Teritorial pentru Protecția Muncii 
Hunedoara - Deva, a fost pre
zent scurt timp în județul nostru 
dl ing. Constantin Mihai, 
inspector de stat șef pentru acti
vitatea de protecție a muncii din 
România.

Entuziasmat de această 
superbă lucrare, dl Constantin 
Mihai ne-a spus în exclusivitate:

- Știam că la Deva, în județul

manevreze programe, ceea ce 
îi ajută enorm în activitate.

Am înțeles, die 
Inspector de stat șef, că 
sediul ISTPM Hunedoara - 
Deva este acum unul de 
performanță europeană.

- Fără nici un dubiu, așa 
este. Și dorim să avem cât mai 
multe sedii de acest nivel, cu 
asemenea dotări și condiții de 
muncă. Deocamdată, acesta 
din Deva este primul și singurul 
care are un astfel de standard. 
Sunt convins că salariații de

> Scanda! ta barul
"Muzicanților”

Un serviciu accesibil 
pentru oameni accesibili

ISTPM HUNEDOARA - DEM
Hunedoara lucrează oameni 
deosebit de valoroși în domeniul 
protecției muncii și mi-am pro
pus să-i ajut pentru a avea și 
condiții corespunzătoare. N-au 
costat puțin multele și compli
catele lucrări de recomparti- 
mentare, mobilare, iluminare, 
înzestrare cu rețea performantă 
de calculatoare, însă a meritat 
efortul.

- Acum este, într-adevăr, o 
autentică șl necesară schim
bare.

- Da, după schimbarea la 
vârful acestei instituții din județul 
Hunedoara, în trimestrul I a.c., 
un suflu nou a cuprins acest 
colectiv. Noul inspector șef, 
inginerul Alexandru Radu, un om 
dinamic, bun profesionist și cu 
un spirit de inițiativă profund și 
novator, i-a scos din letargie pe 
cei care se complăceau într-o 
asemenea stare, a perseverat 
pe linia ridicării nivelului de cu
noștințe de specialitate al sala- 
riaților și azi toți știu să lucreze 
pe calculator, de exemplu, să

\_____________________________

aici vor aprecia eforturile făcute 
pentru ca ei să lucreze mai 
bine, mai ușor, mai repede, își 
vor perfecționa în continuare 
pregătirea și vor obține 
rezultate pe măsura condițiilor 
de muncă pe care le au.

- Și am auzit că le-ați mai 
făcut un cadou.

- Era normal ca în zona în 
care avem oamenii cei mai ca
pabili, ca în sediul cel mai mo
dern, cu cea mai performantă 
dotare în birotică să organizăm 
un centru pilot de colaborare cu 
specialiști străini. Așa că aici, 
la ISTPM Hunedoara - Deva, 
va ființa, începând chiar cu 
prima decadă a acestei iuni, 
centrul pilot de materializare a 
Programului de colaborare 
româno - canadian pe sisteme 
informaționale în domeniul 
protecției muncii. Sper să fie și 
acesta un câștig pentru colegii 
mei din județul Hunedoara, 
unde voi reveni întotdeauna cu 
plăcere.

■ Vă mulțumim.
Dumitru GHEONEA J

NEMULȚUMIRILE DIN SIDERURGIE 
RISCĂ DECLANȘAREA UNUI 

CONFLICT DE MARI PROPORȚII

La Clubul Siderurgistul din 
Hunedoara s-a desfă
șurat o conferință de presă al 

cărei subiect incandescent l-a 
reprezentat hotărârea Guver
nului de a liberaliza exportul de 
fier vechi de la 1 ianuarie 1998. 

în cuvântul liderilor de sin
dicat de la centrele siderurgice 
din Hunedoara, Câmpia Turzii, 
Reșița și Oțelul Roșu s-a scos în 
evidență situația foarte gravă în 
care se află metalurgia și 
siderurgia românească datorită

J e wsaisyi

dezinteresului promovat de către 
guvernanți și în mod special 
implicațiile negative ce pot 
deriva din liberalizarea exportului 
la fier vechi. Deși au trecut ani 
buni, timp în care, la diverse 
niveluri, s-a promis sprijin 
unităților siderurgice, în realitate 
lucrurile sunt departe de adevăr. 
Alinierea prețurilor la energia 
electrică și combustibil a avut un 
impact deosebit asupra prețurilor 
produselor românești care vor fi 
eliminate treptat de pe piața 
externă și chiar internă, fapt ce, 
cu bună știință, duce la 
falimentarea acestei ramuri.

La ultima întâlnire de la 
sediul Ministerului Industriilor și 
Comerțului, unde au participat și 
directorii generali, s-a văzut clar 
că programul prezentat de către 
minister nu ține cont de propu
nerile societăților comerciale, de 
punctul de vedere al organizației 
patronale din metalurgie și side
rurgie, de realitățile economico- 
sociale, lucru ce va duce la un 
deznodământ fără precedent.

Liderii de sindicat prezenți 
la întâlnirea cu ziariștii și-au 
mai exprimat nemulțumirea 
față de politica discriminatorie 
promovată de Executiv față de 
centrele metalurgice din Ardeal 
în dauna Galațiului, care este 
tratat preferențial de către ac
tuala putere, deși există mari 
disponibilități naturale și uma
ne.

Deși economia româneas
că se află în plin proces de 
restructurare, nu există un spri
jin din partea Guvernului, 
comparabil cu alte țări unde 
s-au alocat fonduri pentru in
vestiții pe tone de oțel între 17- 
45 de dolari, pe când la noi în 
ultimii 7- 8 ani nivelul acestora 
a fost sub doi dolari.

în cadrul conferinței s-a 
mai subliniat că nimeni nu știe 
încotro se îndreaptă siderurgia 
și metalurgia românească, nu 
există un program riguros de 
restructurare, fapt ce nu ex
clude apariția unor mari con
vulsii sociale în această ra
mură.

Cei prezenți la discuțiile de 
vineri au mai opinat că dacă nu 
se va ține seama de proble
mele extreme care există în 
aceste sectoare - metalurgie, 
siderurgie - și dacă Guvernul 
României nu va trata cu res
ponsabilitate soarta combina
telor metalurgice, există riscul 
declanșării unor conflicte de 
muncă încă din prima parte a 
lunii_decembrie.

în finalul întâlnirii s-a dat un 
comunicat prin care se Solicită 
o revedere a situației existente 
de către Președinția, Guvernul 
României și de către pre
fecturile județelor Hunedoara, 
Cluj și Caraș-Severin.

Corne! POENAR

Are doar 20 de ani, pe 
nume Constantin Lingurar 
și era pus pe fapte mari. 
Vrem să spunem scanda
luri. Ultima lui ispravă s-a 
petrecut la barpl 
"Muzicanților" unde, în urma 
scandalului provocat de el, 
au fost distruse bunuri în 
valoare de 250.000 de lei. I 
s-a întocmit dosar penal 
pentru comiterea infrac
țiunilor de ultraj contra 
bunelor moravuri și 
distrugere. Constantin este 
recidivist.

^Furturile nu mai sunt 
cu autori necunoscuți

Inițial, două furturi din lo
cuințe din municipiul Deva 
au fost apreciate ca fiind cu 
autori necunoscuți. Hoții 
plecaseră din casele 
oamenilor cu bunuri valo
rând mai bine de 3.000.000 
de lei. Lucrători ai Poliției 
Criminale din Deva i-au 
depistat însă la scurt timp. 
Ei se numesc Corneliu 
Stoica și Valerică Sandu. 
Cei doi sunt recidiviști și 
aveau domiciliul, primul la 
Lupeni, celălalt la Petrila. în 
bună parte prejudiciul a fost 
recuperat.

^Agresorul are 5 copii 
minori

Deși are 42 de ani și 
cinci'copii minori, Victor 
Ponta din Deva nu a avut 
altceva mai bun de făcut 
decât să o agreseze într-o 
seară pe Ana Grosu, tot din 
Deva. Leziunile pe care i le- 
a provocat femeii au nece
sitat 31 de zile de îngrijiri 
medicale. Ceea ce Victor a 
făcut se numește vătămare 
corporală.

>Lui Manoie i-a fost 
foame ?

Tare foame i-o fi fost lui 
Dumitru Manoie, un reci
divist de prin județul Călă
rași aciuat la Petroșani. 
Spunem acest lucru întrucât 
el a fost surprins de poliție 
în timp ce ieșea dintr-'un 
magazin cu mărfuri 
alimentare furate în valoare 
de mai bine de 900.000 de 
lei.

M Autoturisme cu nu
mere false

Cu prilejul unor acțiuni 
desfășurate în teren de lu
crători ai Poliției Rutiere 
Deva au fost depistați mai 
mulți cetățeni care circulau 
cu autoturisme neînma
triculate și cu numere false, 
lată câțiva: loan Ciobanu, 
Victor Amorăresei, Adrian 
Nati, Marian Lăpădat.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

E suficient să vorbești 
cu noi ca să poți vorbi 
cu toată lumea.’ 
Contactează-ne. 
Vei fi bine venit 
si bine auzit.
9

DEVA
MOBILCOM - R.C. Team
Str. George Coșbuc nr. 1. bl. 21
Tel: 054/218655. fax: 054/218655
MOBILCOM - Mobilfon Telecom
Str. Zarandului, bl. 43, parter, CP 2700
Tel: 054/235678, fax: 054/234567
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TELEFONIE MOBILĂ DIGITALĂ GSIÎTT

LIBER

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ 

Șl EDITURĂ 
CUVÂNTUL LIBER -

DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată 
la Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991. 
Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

Reamintim că S*C* CHIMICA S*A* Orăștie
vinde la licitație publică în ziua de 1742*1997 și în 

fiecare zi de miercuri, până la epuizare, următoarele:
1. TRACTOR U 650 -1985
2. REMORCĂ CISTERNĂ -1983
3. FREZĂ UNIVERSALĂ TOSS -1963
4. FERĂSTRĂU ALTERNATIV -1969
5. MAȘINĂ ASCUTIT L.A.M. -1973
6. MORTEZĂ -1987
7. FREZĂ MENIX -1983
8. FREZĂ UWF 3 BUC -1983
9. MAȘINĂ ASCUȚIT AS 4280 -1987

- 7.000.000 LEI

- 44.000.000 LEI
-15.000.000 LEI
-15.000.000 LEI/BUC
-15.000.000 LEI

10. MAȘINA ASCUȚIT CU PLĂCUȚE -1985 -13.000.000 LEI
11. PRESA HIDRAULICA PH 100 -1983 -15.000.000 LEI
12. REMORCĂ -1987
13. MOTOSTIVUITOR 3 BUC
14. AUTOCISTERNĂ -1987
15. ALTE MIJLOACE FIXE

3 000.000 LEI 
500.000 I r.l/B

- ÎO.OOO.OOOW

Relații suplimentare la telefon 641250/228*

p.C. FRESH ALIM CARN SRL

str. 22 Decembrie, bl. 20, ap. 54 I
A MG A JXAiA-------- i

| _— -     -    ............._ |
i 1 (fochist medie presiune. | i 
i i
I Relații la telefoane; 231109, 230692. I

ANGAJEAZĂ
pe durată determinata 

traducător de limba poloneză. 
Informații suplimentare la sediul unității 

din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, 
telefon 660402 int. 112.

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA - președinte (redactor șef) • TIBERIUiSTRATE- 
vicepreședinte (redactor șef adjunct) • SABIN CERBU, M1NEL BODEA, NICOLAE TÎRCOB- membri.

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara
Telefoane: 211275,212157,225904 (depozit magazin); Fax 218061* E-mall:cuvlib@recep.roknet.ro 
Program de lucru cu publicul: zilnic de luni până vineri, între orele 8-18, la sediul redacției și la 

telefonul 211275.
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde 

material sau moral pentru articolele necontractate trimise ziarului din propria inițiativă a 
colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tehnoredactare 
computerizată 

‘‘CUVÂNTUL LIBER”
Tiparul executat la 

IMPRIMERIILE “UNIREA PREȘ” 
ALBAIULIA

Tel. 058-812126
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