
ÎN ZIARUL DE ASTĂZI:
• Noi reglementări privind regimul 

pașapoartelor în România • Spectrul șomajului 
bântuie la Hunedoara • Poliția rutieră 
avertizează • Cosînzeana • Programele săp
tămânale TV * Mică și mare publicitate

\ ÎN EDIȚIA DE MÂINE: 1
•

• Puncte de vedere. Partidul moldovenilor
• Conducători auto, ați achitat taxa pentru 
drumurile publice? • Colindele la români
• Programul pilot româno-german începe să 
prindă viață • Ce pâine mănâncă oamenii de la

^sate • Horoscop • Zodiac • Starea mediului

• Un bețiv, pe stradă, se lovește de o femeie, 
care îi dă o palmă zdravănă:

- Cum, am și ajuns acasă? - întreabă el.
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NAȚIONALUL DIN CLUJ 

LA DEVA
Teatrul Național din 

Cluj-Napoca prezintă în 
perioada următoare în ju
dețul nostru două spec
tacole cu piesa „Regina 
mamă” de Manlio Santa- 
nelli (traducerea - Florian 
Potra, direcția de scenă - 
Mona Chirilă). Zilele în 
care vor avea loc specta
colele sunt: miercuri, 17 
decembrie, ora 18, la Casa 

de cultură din Hune
doara; joi, 18 decembrie 
a.c., ora 17, la Casa de 
cultură din Deva.

în spectacol evoluează 
cunoscuții actori Silvia 
Ghelan și Marius Bo- 
dochi. Biletele se pot 
procura de la casele de 
cultură din Hunedoara și 
Deva. (M.B.)

qș) vțl v/iȘlSl /y/ wr/c,
După un an de guver

nare caracterizată 
prin ezitări, bâlbâieli și 

nesfârșite “negocieri", rema
nierea guvernamentală pă
rea că va aduce un suflu 
nou, mai mult dinamism și o 
eficiență sporită în luarea de 
măsuri pentru accelerarea 
reformei și privatizării. Dar, 
abia instalat în funcție în 
noua componență, guvernul 
în loc să-și îmbunătățească 
imaginea și-o mototolește și 
mai rău.

Prima "bombă” care a 
avut efectul legării unei pie
tre de moară de gâtul și așa 
firav al guvernului Ciorbea a 
fost adeziunea unor miniștri 
la ideea restaurării monar
hiei, punându-și cu ușurință 
și iresponsabilitate semnă
turile pe un document 
vizând întoarcerea regelui 
Mihai în țară, încălcând grav 
Constituția și punând în grea 
cumpănă prestigiul și auto
ritatea președintelui REPU
BLICII. Căci nu trebuie să 
uităm că România este o 
republică și nu este permis 
ca miniștrii dintr-un guvern 
republican să ceară restau
rarea monarhiei.

în consecință, opinia 
publică a așteptat măsuri 
severe împotriva miniștrilor 

l.

respectivi. în loc de acestea, 
însă, demnitarii respectivi au 
fost trimiși la televiziune să-și 
exprime regretul față de cele 
întâmplate. Un fel de “pardon, 
scuzați”...

O a doua piatră de moară 
ce atârnă de gâtul actualei 
puteri și guvernări este mai 
veche și se constituie în repe
tatele cedări și concesii făcute

partenerului de guvernare - 
UDMR, partid ce urmărește 
cu perseverență și agresi
vitate obținerea unor drepturi 
și privilegii pentru populația 
maghiară.

Recentul vot secret din 
Senat privind Legea învă
țământului a stârnit o ade
vărată furtună, miniștrii ude- 
meriști declarând că nu mai 
participă la activitatea politică 
a guvernului. în mod para
doxal, în loc să fie pedepsiți 
miniștrii respectivi pentru in
subordonare în guvern, pre
ședintele PNȚCD Ion 
Diaconescu promite că în Ca
mera Deputaților ordonanța 
va fi votată cu vot deschis 

(ceea ce echivalează cu 
promisiunea unui vot 
favorabil), iar președintele 
Constantinescu, mai pru
dent, promite că nu va pro
mulga o lege care aduce 
atingere drepturilor mino
ritarilor.

Nu intrăm în detalii în 
această problemă, ele fiind 
de altfel‘cunoscute, dar ne 
întrebăm dacă a fost legal 
sau nu votul legislativ din 
Senat.

Cu asemenea pietre de 
moară legate de gâtul său, 
guvernul o duce tot mai 
greu. Dar nu numai din vina 
sa, ci și a coaliției aflate la 
putere care, de dragul pute
rii, face asemenea com
promisuri.

Și, fiindcă s-a vorbit mult 
în legătură cu această temă 
de imaginea externă a 
României, ne întrebăm ce fel 
de imagine oferim străinătății 
câtă vreme demnitari ai 
puterii și guvernului, conform 
proverbului “Casa arde și 
baba se piaptănă", se ocupă 
de restaurarea monarhiei și 
revendicările excesive ude- 
meriste, în loc de marile pro
bleme ale reformei, restruc
turării și privatizării, ale 
ameliorării nivelului de trai al 
populației.

Mei precizări privind
' KEGIMIJIL IPa\$AIPCARTELCIC

- Cu câtva timp în urmă 
Guvernul României a emis 
o ordonanță privind regimul 
pașapoartelor în România. 
Cum se poate obține acum 
un pașaport și ce 
reglementări noi s-au 
introdus?

- Cei care doresc eli
berarea unui pașaport simplu, 
pentru prima dată sau în locul 
celui expirat, trebuie să 
depună personal cerere la 
serviciul nostru. La aceasta 
se vor anexa 2 foto 5/4 color, 
două chitanțe CEC în valoare 
de 21.000 lei și respectiv 
49.000 lei, buletinul de iden
titate valabil ca termen și 
nedeteriorat, actele de stare 
civilă și, eventual, pașaportul 
anterior pentru anulare.

Pașaportul se eliberează 
de asemenea personal, pe 
baza buletinului de identitate 
în termen de cel mult 20 de 
zile, numai de la sediul ser
viciului din Deva.

Pentru situații deosebite 
temeinic motivate, cererile se 
pot depune și prin mandatar, 
cu procură specială auten
tificată de un notar public.

La 29 septembrie 1997 a 
intrat în vigoare Ordonanța 
Guvernului nr. 65/1997 care 
â introdus unele reglementări 
noi, astfel:

• în cazuri temeinic 
justificate, cetățeanului român 
posesor al unui pașaport 
valabil i se poate elibera un al 
doilea pașaport valabil, dar la 
încetarea situației deosebite 
este obligat să-l predea pentru 
păstrare organului emitent;

• la cererea părinților, în 
situații motivate, se poate 
elibera pașaport individual și

'donvorbire cu It. colonel' 
CANDIN BULGĂREA, 
șeful Serviciului de 
străini, probleme de 

imigrări și pașapoarte 
s_____Hunedoara_____ ,
copiilor care nu au împlinit 
vârsta de 14 ani;

• pentru înscrierea în pașa
portul unuia dintre părinți a 
copiilor care nu au împlinit 14 
ani este necesar consim
țământul scris al celuilalt 
părinte;

• pentru contravențiile la 
regimul pașapoartelor s-au 
prevăzut amenzi mai mari: de 
la 200.000 lei la 500.000 lei în 
cazul nepredării pașaportului 
diplomatic, de serviciu ori a 
celui de-al doilea valabil în 
termen de 5 zile de la îna
poierea din misiune ori de la 

încetarea situației care a 
determinat eliberarea pre
cum și reținerea acestui 
document de persoane 
neautorizate sau darea lui 
drept gaj, de la 400.000 lei la 
800.000 lei pentru pierderea, 
deteriorarea sau distrugerea 
pașaportului, și de la 700.000 
lei la 1.500.000 lei pentru 
declararea în mod repetat a 
pierderii, deteriorării ori dis
trugerii sau pentru efectuarea 
de modificări sau adăugiri în 
pașaport;

• în cazul începerii 
urmăririi penale, cetățeanului 
român i se poate refuza 
eliberarea pașaportului sau 
retragerea acestuia numai 
din dispoziția magistratului, 
iar în cazul creanțelor 
exigibile restricția se instituie 
numai dacă acestea sunt mai 
mari de 25.000.000 lei și nu 
sunt garantate.

- Ordonanța nr. 65/97 se 
aplică de peste 2 luni. Se 
constată o reducere a 
numărului celor care pierd, 
li se fură sau sunt distruse 
pașapoartele?

_________Sabin CERBU
(Continuare în pag. 8)

IA GRUPUL ȘCOLAR „TRANSILVANIA" 
S-A ACIUAT ACTIVITATEA

începând de ieri, elevii și 
cadrele didactice de ia Grupul 
Școlar de Transporturi și Tele
comunicații „ Transilvania” din 
Deva au reintrat ia cursuri, după 
două săptămâni de proteste, 
marșuri pe principalele străzi 
ale orașului și pichetări a ie insti
tuțiilor autorității locale.

Motivul acestei atitudini 7/ 
reprezintă „apa
riția unor ele
mente ce pot con
duce ia rezol
varea situației” 
imobilului în care
se aflau internatul și cantina 
școlii, după cum preciza 
directorul Grupului Școlar, 
Marin Avrămică, în cadrul unei 
conferințe de presă organizate 
cu două zi ie în urmă. La 
solicitarea Inspectoratului 
Școlar, Delegația Permanentă a 
Consiliului Județean Hune
doara a verificat legalitatea 
documentației ce a stat ta baza 
emiterii Certificatului de ates
tare a dreptului de proprietate 
asupra terenului pe care s-a 
construit imobilul respectiv. 
Concluzia ia care au ajuns

specialiștii din cadru! aparatului 
propriu ai Delegației Permanente 
a fost că „ia verificare S.C. 
Coratrans S.A. Deva s-a dovedit 
a fi de rea-credință întrucât... nu 
există un titlu de proprietate 
asupra terenului în litigiu, lege, 
decret de expropriere, ordin, 
decizie, contract sau hotărâre 
judecătorească definitivă și 

învestită cu titlu 
executoriu din care 
să rezulte că terenul 
se afla, la data 
respectivă, în folo
sința sau admi

nistrarea societății”.
Deocamdată, protestul Gru

pului Școlar,, Transilvania"a luat 
forma grevei japoneze, spe- 
rându-se că „Inspectoratul 
Școlar, cu sprijinul MEN și al 
Prefecturii, va iniția acțiunile le
gale pentru dobândirea imo
bilului". Totodată, cursurile 
pierdute vor fi recuperate în 
fiecare sâmbătă (până la sfârșitul 
lunii februarie), consiliul pro
fesoral hotărând înghețarea 
acestui trimestru școlar.

Georgeta BlRLA

ADUNAREA GENERALĂ!/ 
A ACȚIONARILOR DHA ;

ICSH S-A AMÂNATfTV'

Adunarea generală a 
acționarilor de la S.C. 
ICSH S.A. Hunedoara con

vocată pentru miercuri, 10 
decembrie a.c., s-a amânat. 
Motivul principal îl reprezintă 
timpul extrem de scurt pentru 
pregătirea AGA.

Potrivit declarațiilor făcute 
presei de către dl Inginer Ni- 
colae Rămuș, reprezentant al 
FPS, pentru această adunare 
generală societatea nu a fost 
pregătită întrucât mandatele 
reprezentanților FPS au fost 
înmânate numai în dimineața 
dinaintea ședinței. Alegerea 
consiliului de administrație 
trebuie să fie făcută prin vot se
cret, dar neavând ia îndemână 
timpul necesar nu s-au putut 
pregăti documentele necesare 

^votului secret.

Discuții pe un ton mal 
agresiv s-au purtat pe seama 
numirii în consiliul de 
administrație a unor persoane 
din afara societății, care, 
potrivit opiniei mal multor 
acționari, „nu au nimic care 
să-i lege de ICSH. Normal ar 
fi, s-a mal spus, ca în consiliul 
de administrație să fie aleși 
oameni din societate șl 
nicidecum persoane ce sunt 
acționari majoritari ai unor 
firme private ce desfășoară 
activitate concurențială”.

O nouă adunare generală 
a acționarilor se va desfășura 
pe 16 decembrie începând cu 
ora 11.

Corne! POENAR

TINERII POLITICIENI LA SFAT
Biroul de inițiativă al Consiliului Județean al Orga

nizațiilor de Tineret Hunedoara convoacă.reprezentanții 
organizațiilor din teritoriu azi, 12 decembrie, ora 14, la sala 
albastră a Primăriei municipiului Deva .

Potrivit spuselor dlui Liviu Antal, președintele CJOT 
Hunedoara, adunarea de azi are drept scop discutarea 
amendamentelor statutului CTR. (C.P.).
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.^NVESTITI ACUM ÎN CALITATE!
9

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 Iancu, bl. HI, parter, Deva
• QUASAR - Bd. Decebal, bl. R, parter, Deva • SILOG ELECTRONIS - 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 VIEȚII1

VINERI
12 DECEMBRIE

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 Con
viețuiri 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 Jurnalul de 
noapte 23.30 Planeta Ci
nema. Lumea e o scenă, 
oamenii actori: V. Rebengiuc 
0.20 Justițiarul (thriller SUA 

<97> ________________

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 8.00 

Euronews 8.30 Canary Wharf 
(s/r) 8.55 Dr. Quinn (s/r) 10.25 
Cultura 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 Cris
tal (s) 17.40 Tribuna parti
delor parlamentare 19.45 
Jurnal muzical 20.00 Se
cretul (s) 20.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! (r) 21.40 
Vânare de vânt (div.) 22.20 
Lumea sportului. Campio
natele Internaționale de gim
nastică aerobică ale Ro
mâniei 23.00 Berlin 
Alexanderplatz (s, ep. 5)

ANTENA 1
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-conver- 
gențe din lumea sportului 
16.30 Un câine cu ima
ginație (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

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) 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

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 PMPO

rs.c. GRS&mfâ ffaM* 
PR/M47C peva

Vă oferă prin specialiștii ei de înaltă ținută 
următoarea paletă de prestații:

___ A—lucrări montaj parte electronică în 

domeniul C+M;
A rtiparații electrice la utilaje și linii 

. țaluulogice (RC1, RC 2, RK), 
I* A lucrări de reparații metrologice,-

A rtiparații excavatoare (parte electrică); 
A qpblări circuite forță și comandă; 

LA, executarea de tablouri electrice și 
circuite de automatizare.

Informații Deva, telefoane: 054/232264; 218676;
094507628. (40259)^J

MULTI 
SISTEM 

SRL 
DEVA

Vă oferă: 
s calculatoare 
-s imprimante 
|g| consumabile 

accesorii 
rețeleJ

d service
Bd. Decebal, Bl.109 (mag. Romarta, et.1) 

©213280 (9116)

(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)

DS +
17.00 Haideți să ne jucăm 

(s)
17.40 Desene
18.10 Planeta video 
19.00 Bumerang
19.30 Farmacia de gardă 
20.00 Schimbare de 

domiciliu

21.30 Mămici de ocazie
22.40 Radical Power 
23.00 Uphill all the way 
00.30 Erotic

ANTENA LDEVA
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 fără 

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

PRO TV - DEVA
06.10-06.45 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 ușă!?” - talk show cu 
Valentin Boeru

23.15- 23.30 Știri locale
23.30- 23.40 Invitatul săp

tămânii 
 ✓

VINERI, 
12 DECEMBRIE

□BERBEC
(21 III - 20 IV)

Dorința de plecare în că
lătorie se lovește de un 
obstacol; noroc cu aju
torul dat de un prieten. 
Dacă partenerul de viață 
vrea să vă însoțească, 
lăsați-l că vă folosește.
□TAUR
(21 IV - 21 V)

în familie are loc un eve
niment important. Fiți mai 
puțin agitat căci vă poate 
afecta sănătatea, care și 
așa nu e prea bună.
□GEMENI
(22 V - 22 VI)

Dacă apar probleme fi
nanciare nu întreprindeți 
nimic azi căci puteți în
curca lucrurile și mai rău. 
De altfel ar trebui să mani
festați prudență în toate.
CRAC
(23 VI - 23 VII)

Problemele de la ser
viciu vă preocupă și vă 
îngrijorează căci nu vedeți 
o ieșire. în ultima clipa 
aveți o idee salvatoare, 
care va rezolva în mare 
parte problemele.
□ LEU
(24 VII - 23 VIII)

Zadarnic încercați să de
monstrați că aveți drep
tate. Ceilalți s-au săturat 
de ideile dv și ar fi bine să 
ascultați sfatul partene
rului de viață.
O FECIOARĂ
(24 VIII - 22 IX)

Sunteți irascibil din cau
za discuțiilor din familie, a 
unor probleme cu apara
tura casnică. Fiți prudent 
și amânați afacerea pro
pusă.
□BALANȚĂ
(23 IX - 23 X)

Metoda cea mai bună 
pentru aplanarea unui 
conflict cu șefii v-o dă in
tuiția. Drumurile și sem
narea actelor oficiale 
amânați-le.
□ SCORPION 
(24 X - 21 XI)

O discuție inutilă se 
naște cu partenerul de 
viață pentru că vă încă
pățânați în susținerea 
punctelor de vedere. Mal 
multă diplomație ar aduce 
avantaje tuturor.

□SĂGETĂTOR
(22 XI - 20 XII)

Nerăbdarea manifestată 
vă împiedică să vă faceți 
înțeles. Puteți sta de vorba 
cu partenerii de afaceri dar 
nu vă grăbiți în a le cere 
socoteală.
□ CAPRICORN 
(21X11-191)

Prin felul în care vă com
portați treziți semne de 
întrebare prietenilor și co
legilor. Noroc cu inter
venția salvatoare a unui 
prieten care vă apără.
□ VĂRSĂTOR
(20 I - 18 II)

Degeaba aveți inițiativă 
dacă nu e susținuta și de 
dorința de a fi corect. Pot 
să apară neînțelegeri la 
serviciul dv.
□PEȘTI
(19 11-20 III)

Ideile unora pot fi con
siderate strălucitoare. Dar 
nu e valabil pentru toți... 
peștii, așa că e mai bună 
prudența, mai ales în 
treburile casnice.

Ijiegescepj
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12.05 Secretul (s/r) 14.10 Cristal (s/r) 
15.00 Meridianele dansului (r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară 17.35 Casă 
de piatră (s, ep. 39) 18.00 Arhive 
românești 18.30 Interactiv Tele-Joc (cs) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 109) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ed. specială, sport 21.15 
Baywatch (s, ep. 128) 23.15 Jurnalul de 
noapte 23.30 Canary Wharf (s, ep. 81) 
23.55 Scena 0.25 Pop Show - Nocturn 
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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 Em. pentru persoane cu handicap 
16.00 Emisiune în limba maghiară 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră 
(s) 18.00 în flagrant (anchetă) 18.30 
Interactiv Tele-Joc (cs) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 110) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială, sport 21.15 Statia de autobuz 
(co. SUA ’50) 23.00 Reflecții rutiere 23.15 
Jurnalul de noapte 23.30 Canary Wharf 
(s, ep. 82) 23.55 Universul cunoașterii 
(do) 0.45 Petreceți cu noi 
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor 
Moon (d.a/r) 9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 12.05 
Secretul (s/r) 13.00 Dosarele istoriei (do/ 
r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 Tradiții 16.30 
Tribuna partidelor parlamentare 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră (s, 
ep. 46) 18.00 Medicina pentru toți 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 111) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială 21.15 Marguerite 
Volant (s, ep. 10)22.10 Memorialul durerii 
(do): ,,15 nov. 1987 - revolta antico
munistă de la Brașov” 23.20 Jurnalul de 
noapte 23.35 Cultura în lume 
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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 Sensul tranziției 14.10 Cristal 
(s/r) 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. 
112) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ed. specială, sport
21.15 Dr. Quinn (s, ep. 5) 22.15 Cu ochii’n 
4 (anchetă) 23.10 Jurnalul de noapte 
23.25 Canary Wharf (s, ep. 83) 0.20 
Magazin muzical-umoristic

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 
Emisiune în limba germană 17.10 Viața în 
roz: Clody Bertoia 17.35 Casă de piatră 
(s) 18.00 Batman .Looney Tunes (d.a)
18.30 Treptat-treptat (s) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 113) 19.55 Doar o vorbă... 
20.00. Jurnal 21.15 Raiul pe Pământ (co. 
SUA ’97) 23.00 Reflecții rutiere 23.15 
Jurnalul de noapte 23.30 Planeta Cine
ma. Lumea e o scenă, oamenii actori 0.20 
Pericol de moarte (thriller SUA 1996)

7.00 Bună dimineața de la lași! 9.05 
Șapte note fermecate! (em. pt. copii) 
10.00 Viața ca în viață (s, ep. 6) 10.50 
Palace (f. Franța/Germania '85) 12.30 
Mork și Mindy (s) 13.00 Ecranul 13.30 
Mapamond 14.10 Turnul Babei... Aniver
sarea celebrităților Desene animate 17.00 
Start - Rec (mag. științific) 18.00 Poves
tirile lui Donald Rățoiul (d.a) 18.30 
Hollyoaks (s, ep. 38) 19.00 Teleen
ciclopedia 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, săptămâna sportivă 
21.00 Efecte secundare (s, ep. 6) 21.55 
Cum vă place! (div.) 23.40 Dublă expu
nere (s, ep. 7) 0.30 Volei Preliminariile CE 
feminin: România - Polonia (înreg.)

7.00 Bună dimineața! 8.30 Lumină din 
lumină 9.05 D.a 9.35 Aventurile lui Shirley 
Holmes (s, ep 12) 10.00 Ala-bala, Por
tocala! (em. pt. copii) 11.00 Viața satului
12.30 Tezaur folcloric 13.00 National 
Geographic (do): ,,Ultimul țar al Rusiei”
14.10 Atlas 14.40 Turnul Babei 18.00 
Aladdin (d.a) 18.30 Hollyoaks (s) 19.40 
Duminica sportivă 20.00 Jurnal, meteo, 7 
zile în România 21.00 Recepționerul e de 
vină (co. Anglia 1991) 22.25 Varietăți 
Internaționale 23.35 Portrete în acvaforte

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 Prințesa Starla (d.a) 16.00 Micaela 
(s, ep. 72) 16.50 Cristal (s, ep. 166) 17.40 
Tribuna partidelor parlamentare 18.00 
Hei-Rup! Hei-Rap! Emisiune cu liceeni 
19.00 O altă putere: Cella Delavrancea
19.30 Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! 20.00 Secretul (s, ep. 52) 20.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! (r) 22.00 
Justițiarul (thriller SUA ’96) 23.35 
Ecoturism (mag.) 
7.00 TVM.Telematinal 8.00 Euronews

8.30 Ecclesiast '97 (r) 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 15.10 
Limbi străine: franceză 15.35 Prințesa 
Starla (d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 
Cristal (s, ep. 167) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! (cs) 19.00 Dosarele istoriei: 
,,Revoluția din Decembrie 1989" (I) 20.00 
Secretul (s, ep. 53) 20.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 21.20 Teatru TV: ,,Insula”
23.30 Volei: Preliminariile CE feminin: 
România - Israel (înreg.) 

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 Emisiune în limba 
maghiară 15.10 Limbi străine: germană 
15.35 Prințesa Starla (d.a) 16.00 Micaela
(s) 16.50 Cristal (s, ep. 168) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 18.00 Hei- 
Rup! Hei-Rap! (cs) 19.00 Recviem de W. 
A. Mozart 20.15 Secretul (s, ep. 54) 22.05 
Circumstanțe atenuante (dramă SUA 
1994) 23.40 Meridianele dansului 

7.00 TVM.Telematinal 8.00 Euronews
8.30 Canary Wharf (s/r) 8.55 Marguerite 
Volant (s/r) 9.55 Medicina pentru toți (r)
11.30 D.a 12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Magazin sportiv 13.30 Dreptul la adevăr 
(r) 14.00 Em. în limba germană 15.10 
Limbi străine: spaniolă 15.35 Desene ani
mate 16.00 Micaela (s) 16.50 Tribuna 
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, ep. 55) 20.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 22.00 Villa 
Mauresqu’e (dramă Franța 1992) 23.50 
Time Out Mag. Sportiv
7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews

8.30 Canary Wharf (s/r) 8.55 Dr. Quinn (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 SOS Patrimoniul (r) 15.10 Limbi 
străine pt. copii: italiană & engleză 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. 56) 20.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 21.00 Robingo 2 
(cs) 21.40 Vânare de vânt (div.) 22.20 
Lumea sportului 23.00 Berlin 
Alexanderplatz (s, ep. 6) 

8.00 Euronews 8.30 Lupii aerului (s, 
ultimul ep.) 9.25 Filmele săptămânii 9.30 
Pas cu pas 10.35 Mondo-Blitz 11.30 TVR 
Timișoara 12.50 TVR Cluj-Napoca 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 Strindberg (s, 
ep. 3) 14.50 Cântece de neuitat 15.10 
Tradiții 15.35 Prințesa Starla (d.a) 16.00 
Micaela (s, ep. 77) 16.55 Cristal (s, ep. 
170) 17.45 Clepsidra cu imagini 18.00 
Muzica și Steaua Polară. Dan Grigore și 
prietenii săi (d) 22.10 Toleranță zero 
(thriller SUA ’96) 23.40 Conviețuiri. Din 
muzica romilor 0.10 Poem bizantin 0.30 
TVM. Mesager 

8.00 Euronews 9.25 Filmele săptămânii
9.30 Ferestre deschise 10.35 Lecția de 
muzică (s) 11.30 TVR lași 13.30 Memoria 
exilului românesc 14.00 Strindberg (s, ep. 
4) 15.10 Ofrande muzicale 15.35 Prințesa 
Starla (d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 78) 
16.55 Cristal (s, ep. 171) 18.00 Alo, tu 
alegi! Puteți solicita în direct melodia' 
preferată 18.30 Serata muzicală TV 20.00 
în plină acțiune (s, ep. 10) 20.50 Repriza 
a treia. • Fotbal Campionatul italian 
(21.30) 0.00 Jazz Alive

H
ANTENA 1

6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele- 
Dimineața 9.00 Orășelul fantastic (s/rl 
9.40 Sirenele (s/r) 10.30 Zeița iubirii (f/r) 
12.20 O iubire de neuitat (talkshow/r) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 Agentul 00 - 
Suflet (co. SUA 1995) 16.00 Dempsey și 
Makepeace (s) 17.00 Un câine cu 
imaginație (s) 17.30 Telerebus (joc 
interactiv) 18.02 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Baree, fiul lui Kazan (f.a. 
Canada/Franța 1994) 21.30 Viitorul 
începe azi (s, ep. 14) 22.30 Milionarii de 
la miezul nopții

6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele- 
Dimineața 9.02 Un câine cu imaginație 
(s/r) 9.40 Viitorul începe azi (s/r) 10.30 
Baree, fiul lui Kazan (f/r) 12.20 O iubire 
de neuitat (s, ep. 33) 13.15 Millennium (r) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 Un secret 
teribil (dramă SUA 1993) 16.00 Dempsey 
și Makepeace (s) 17.00 Un câine cu 
imaginație (s) 18.02 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Fântâna tinereții (thriller 
SUA 1989) 21.30 Legea lui Burke (s, ep. 
14) 22.30 Milionarii de la miezul nopții

6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele- 
Dimineața 9.02 Un câine cu imaginație 
(s/r) 9.40 Legea lui Burke (s/r) 10.30 
Fântâna tinereții (f/r) 12.20 O iubire de 
neuitat (s) 13.10 Printre rânduri (r) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Experimentul 
Nightbreaker (f.a. SUA ’90) 16.00 
Dempsey și Makepeace (s) 17.00 Un 
câine cu imaginație (s) 18.02 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 Fermierii (w. 
SUA 1990) 21.30 Doctor Bramwell - o 
femeie ambițioasă (s, ep. 15) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele- 
Dimineața 9.00 Un câine cu imaginație 
(s) 9.35'Doctor Bramwell - o femeie 
ambițioasă (s/r) 10.25 Fermierii (f/r) 
12.20’ O iubire de neuitat (s) 13.10 Vise 
și oglinzi (s) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Victima iubirii (thriller SUA 1993) 16.00 
Dempsey și Makepeace (s) 17.00 Un 
câine cu imaginație (s) 18.00 Aștep- 
tându-l pe Moș Crăciun - 18 decembrie 
18.02 Cafea cu parfum de femeie (s) 
19.00 Observator 19.45 Dublă trădare 
(thriller SUA '95) 21.30 Cronici para
normale (s, ep. 15) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele- 
Dimineața 9.00 Un câine cu imaginație 
(s/r) 9.40 Cronici paranormale (s/r) 10.30 
Dublă trădare (f/r) 12.20 O iubire de 
neuitat (s) 13.10 Vise și oglinzi (s) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Model Academy (s) 
14.50 Cartonașul galben (mag. sportiv)
16.30 Un câine cu imaginație (s) 17.00 
Club Hawaii (s) 18.00 Așteptându-I pe 
Moș Crăciun -19 decembrie 18.02 Cafea 
cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 19.45 
Jandarmul la plimbare (co. Franța 1970)
21.30 Puterea banilor (s, ep. 3) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții 

7.00 Știri/Revista presei 7.10 Puterea 
banilor (s/r) 8.45 Un câine cu imaginație 
(s/r) 9.20 Ultimele 5 minute (s) 10.50 
Cartonașul galben (mag./r) 13.00 Viață 
sălbatică (do) 13.30 Dragoste cu năbădăi 
(s) 14.00 Știri 14.20 Jandarmul la 
plimbare (f/r) 16.10 Poveștile prietenilor 
mei 16.40 între prieteni (em. pt. tineri)
17.30 Club Hawaii (s) 18.00 Tarzan, 
stăpânul junglei (s, ep. 11) 19.00 Ob
servator 19.45 Ruby (dramă SUA 1991)
21.30 A treia planetă de la Soare (s) 
22.00 Arliss (s, ep. 9) 22.30 Beavis & 
Butthead (s) 23.00 Hollywood Top Ten 
(em. muz.) 0.10 Fernand, povară grea 
(co. Franța 1987) 1.35 Muzică
7.00 Știri 7.10 Tarzan, stăpânul junglei 

(s/r) 8.00 Poveștile prietenilor mei (r) 8.30 
A treia planeta de la Soare (s/r) 9.00 
Connan (d.a) 9.30 Rătoiul Huey (d.a) 
10.00 Animal Show (s) 11.10 Contro
verse istorice (do) 11.40 Spirit și credință
12.10 Vedeta în papuci 12.50 Calei
doscop (div.) 14.00 Știri 14.55 O femeie 
- un barbat și jumătate 15.20 Hollywood 
Top Ten (r) 16.30 Dragoste cu nabădăi 
(s) 17.00 Club Hawaii (s) 17.30 Millen
nium (talkshow) 18.15 Printre rânduri 
(talkshow) 19.00 Observator 19.45 Casa 
lui Angelo (f. ist. Anglia 1997) 21.30 
Burlacul (s, ep. 15) 22.00 Cape Cana
veral (s, ep. 8) 23.40 Evadarea din Iad 
(thriller SUA 1995)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Lumea filmului ir) 10.15 
M.A.S H.(s) 10.45 Sport la minut Ti.OO Pro
cesul etapei (r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Formidabilul (f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Marimar (s, ep. 6) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Deșteaptă-te române! 
(talkshow) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Știi și 
câștigi! (cs) 19.00 Roata norocului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Bun Venit acasă, Roxy 
Carmichael (dramă SUA 1990) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.10 Chestiunea zilei cu F. Călinescu
22.15 Familia Bundy (s, ep. 246) 22.45 
Seinfeld (s, ep. 11)23.15 Știrile PRO TV 23.40 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu 23.45 Fanny 
(dramă SUA 1961) 2.45 Pulsul financiar 
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 Bun venit acasă, 
Roxy Carmichael (f/r) 12.35 Fanny (f/r) 14.30 
Maria (s) 15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Marimar (s, ep. 7) 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. 14) 21.15 De 
partea legii (s, ep. 10) 22.05 Știrile PRO TV
22.10 Chestiunea zilei cu F. Călinescu 22.15 
Familia Bundy (s, ep. 247) 22.45 Seinfeld (s, 
ep. 12) 23.15 Știrile PRO TV 23.40 Chestiunea 
zilei cu F.Călinescu 23.45 Nikita (thriller Franța/ 
Italia ’90) 
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) 11.45 De partea legii (s/r) 12.30 
Nikita (f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Marimar (s, ep. 8) 17.00 
Știrile PRO TV 18.00 Am întâlnit și români 
fericiți 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Știi și câștigi! 
(cs) 19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Plimbare în noapte (co. Austria/ 
SUA '95) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 Familia 
Bundy (s, ep. 248) 22.45 Seinfeld (s, ep.13)
23.15 Știrile PRO TV 23.45 MacArthur (dramă 
SUA ’77) 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) 10.45 Plimbare în noapte (f/r) 12.25 
MacArthur (f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Marimar (s, ep. 9) 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. 56) 21.15 Doc
tor în Alaska (s, ep. 54) 22.05 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 22.15 Familia Bundy (s, ep. 249) 
22.45 Seinfeld (s, ep. 14) 23.15 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.45 Havana (dramă SUA ’90) 
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) 10.45 Beverly Hills (s/r) 11.30 Melrose Place 
(s/r) 12.15 Havana (f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 
Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Marimar (s, ep. 10) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 PRO și contra cu 
Octavian Paler 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
A-bracadabra Parc (d) 18.55 Chestiunea zilei 
19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Dosarele X (s, ep. 92) 21.15 Mighty 
Quinn (f.p. SUA ’89) 23.15 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.40 Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu 23.45 La limita imposibilului (s) 0.30 
Zona Crepusculară (s, ep. 63) 1.00 Jezebel - 
femeia diabolică (dramă SUA 1938) 

7.00 PRO TV Junior: d.a; Povestea magică; 
Superboy (s); Noile aventuri ale lui Flipper (s, 
ultimul ep.) 9.15 Jezebel - femeia diabolică 
(f/r) 11.30 Secretele bucătăriei 12.00 întâlnire 
cu presa 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Generația 
PRO: Dragul de Raymond (s, ep. 9); Cine este 
șeful? (s); Snow Station; Abracadabra Parc 
16.00 Hercule (s) 17.00 Xena - prințesa 
războinică (s) 17.45 PRO Fashion 18.15 Fete 
de bani gata (s, ep. 8) 18.45 Te uiți și câștigi! 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 Revoluție 
(f. ist. Anglia/SUA/Norvegia 1985) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Millennium (s, ep. 14) 23.15 
Știrile PRO TV. Prima pagină 23.30 NYPD Blue 
(s, ep. 14) 0.15 Ultimul american virgin (co. 
SUA ’82) 1.50 Nopțile albe de jazz

7.00 D.a. 9.00 Lassie (s) 9.30 Super Abraca
dabra 11.00 Salvati-I pe Willy (dramă SUA 
1993) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Dragul de 
Raymond (s, ep. 10) 13.30 Cine este șeful? (s) 
14.00 Detectiv cu greutate: Misiunea Condorul 
(f. SUA/ltalia 1993) 15.30 Chestiunea zilei - 
retrospectiva săptămânii 16.00 Lumea filmului
16.30 Efecte speciale (s, ep. 14) 17.15 Al 
șaptelea cer (s, ep. 3) 18.00 Abracadabra Parc 
(d) 18.30 Beverly Hills (s, ep. 101) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Planeta Condamnatilor (thriller 
SF, SUA 1992) 22.10 Știrile PRO TV 22.15 
Susan (s, ep. 13) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Guvernatoarea (dramă Anglia 1996, p. I) 0.15 
Fotbal II Calcio
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SPECTRUL ȘOMAJULUI 
BÂNTUIE LA HUNEDOARA!

Discuție cu Manueia Mihăiescu, 
șef Birou Forță de Muncă și Șomaj Hunedoara

- Multă lume la dumnea
voastră dnă. Mihăiescu. Ce să 
înțelegem din acest lucru, că 
sunt mulți șomeri la Hunedoara?

- în medie cam 350 de oa
meni trec pe la noi zilnic. Cu 
diferite probleme. Eu vă spun 
că în prezent la Hunedoara sunt 
2200 de șomeri. Dumneavoas
tră trageți concluziile.

- Părerea noastră este că 
sunt destul de mulți. De unde 
provin el?

- în principal de la I.C.S.H., 
Dolomită Zlaști și Termorep.

- Ponderea cine o repre
zintă?

- 70 la sută dintre șomerii 
noștri o reprezintă femeile și vin 
din industria ușoară. Ar fl apoi 
absolvenții care se pare că își 
găsesc mai greu un serviciu.

- Ce vârstă au?
- în general între 18 și 34 de 

ani, deci oameni tineri cu multă 
putere de muncă.

- Instituția dumneavoastră 
ce a făcut pentru acești oa
meni?

- în primul rând am orga
nizat cursuri de calificare. Func
ție de cerințe, i-am calificat în 
meseriile de contabil, lucrător 
social, tâmplar, brutar, insta
lator. Chiar în această săptă
mână am organizat alte două 
cursuri de contabilitate, unul de 
lucrător social, altul de dulgheri, 
o meserie foarte căutată și, în 
sfârșit, unul de operatori calcu
latoare și operatori imagine.

- Se angajează cei pe care 
îi calificați?

- O parte da. Avem însă 
^.destul de multe cazuri în care

se refuză locuri de muncă. O să 
vă dau un exemplu. Recent, 
pentru ocuparea a patru locuri 
de vânzător la un Supermarket, 
am chemat 35 de tinere. Zece 
au fost de acord să primească 
postul, dar 25 dintre ele au refu
zat.

- Care au fost motivele?
- Unele de-a dreptul puerile. 

Ba că vin sărbătorile, că se 
lucrează în trei schimburi, că nu 
există decât o zi liberă pe săptă
mână...

- Cu bărbații aveți probleme 
la angajări?

- Nu. în general, cursurile 
de calificare organizate sunt cu 
convenție de angajare la ter
minare.

- Care meserii sunt cele mai 
căutate dnă. Mihăiescu?

- La ora actuală nu putem 
face față solicitărilor pentru 
meseriile de șofer și brutar.

- Pentru care dintre șomeri 
se întâmpină dificultăți la anga
jare?

- Femeile și bărbații în vâr
stă de peste 47-48 de ani greu 
mai găsesc locuri de muncă.

- Cum apreciați că vor mer
ge lucrurile în. continuare la 
Hunedoara?

- Tot mai rău. Conform Or
donanței Nr. 9, vor veni foarte 
curând disponibilizările de la 
I.C.S.H. Aceasta înseamnă încă 
aproximativ 1000 de oameni 
trecuți în șomaj până la sfârșitul 
lunii decembrie!

Apoi, să nu uităm că la "Si
derurgica’’ încă nu au început 
disponibilizările. Când or începe 
Și la ei...

50 miliarde de lei pentru 
castelul Corvineștilor

A trebuit să treacă destul de mult timp până când Minis
terul Culturii să aprobe fonduri mai substanțiale pentru 
restaurarea castelului Corvineștilor. ,

Estimate la 50 de miliarde de lei, lucrările, cuprinse într- 
un plan etapizat pe durata a șase ani, vizează atât renovarea 
sălilor interioare, cât și exteriorul complexului muzeal.

Reparațiile vor fi efectuate de o echipă de specialiști 
angajați de Ministerul Culturii, care, de fapt, asigură finan
țareav.

Politia rutieră 
avertizează

în ultima perioadă (nu
mai o lună!), pe raza muni
cipiului Hunedoara au avut 
loc trei accidente de cir
culație în care tot atâția 
oameni și-au pierdut viața.

Principala cauză a a- 
cestor nenorociri este tra
versarea neregulamentară

a șoselei de către pietoni, 
înainte de a exemplifica, 
noi nu putem decât să vă 
spunem următoarea trea
bă: aveți grijă oameni buni 
cum și pe unde traversați 
strada. Aveți grijă pentru 
că o clipă de neatenție vă 
poate costa vlațal

ORD/NE
în municipiu sunt nume- 

I roși cei ce beneficiază de 
| ajuțor social. Tocmai de a-
■ ceea în fața biroului care
■ acordă banii se crea, în anu- 
I mite zile, mare aglomerație. 
| Pentru a face ordine în a-
■ cest domeniu, Primăria a 
’hotărât ca ajutorul social să

se acorde eșalonat.
Astfel, la intrarea în clă- I

dire este afișată în fiecare zi 
litera inițială a numelor de 
familie a celor ce se pot 
prezenta în ziua respectivă

I
■
I
I

pentru a primi ajutorul so- | 
cial. în acest fel se evită ■ 
aglomerația și gălăgia.

Valea Seaca va... seca?
în locul numit Valea Seacă de la marginea municipiului, 

mulți oameni și-au amenajat cotețe unde cresc porci, păsări 
ș.a. Consiliul municipal cere, de mai multă vreme, evacuarea 
amenajărilor respective. A amânat însă dărâmarea cotețelor 
până ce oamenii vor tăia porcii de Crăciun. în prima parte a 
lunii ianuarie ce vine însă se va intra în forță pentru curățirea 
zonei.

■o >

> DATORNIC// [
La ora actuală, asocia- 

■ țiile de locatari din municipiu, 
* în număr de 78, au datorii 
I către Regia Autonomă de 
| Interes Local de peste 7,5

miliarde de lei, la care se | 
aplică majorări de 7 miliarde ■ 
de lei. Cu cele mai mari su-.! 
me restante se înscriu aso-1 
ciațiile nr.8, 18, 36, 59 ș.a. |

Ultima duminică din viata lui Nicoiae
Pe Nicoiae Bugnar, toată 

lumea îl știa de Liță. Ajunsese 
la 66 de ani și își ducea bătrâ
nețile de pe o zi pe alta.

Asta însă numai până în 
ultima duminică a lunii no
iembrie. Avea să fie și ultima 
duminică din viața lui 
Nicoiae.

Nenorocirea s-a întâmplat 
la intersecția Străzii Republicii 
cu Bulevardul 22 Decembrie.

Omul s-a angajat să tra
verseze chiar prin mijlocul 
intersecției.

Autobasculanta condusă 
de un alt Nicoiae, pe nume Ni- 
corici, l-a călcat, omorându-l.

lată un caz din care se pot trage o sumedenie de 
învățăminte. Și în primul rând faptul că nici pe trecerea de 
pietoni omul nu este în siguranță. El trebuie să se asigure, 
pentru că există neglijența unor conducători auto, există 
mașini defecte, alte șl alte motive pentru a ne proteja viața.
- ■- ■■ -........  ■

Grupaj realizat de Valentin NEAGU. Traian BON DOR 
!------------------------- . . ,... m 1 .llirillIMfMJMj—

<■' ■ ........

Școala de șoferi profesioniști 
„HOREA” Turda SRL

PREGĂTEȘTE în cele mal bune condiții, LA CELE MAI MICI 
PREȚURI, candidați din toatâ țara pentru obținerea per
misului de conducere, categoriile B, C, E.

PLATA SE FACE ÎN RATE (la înscriere se va aduce un 
avdns) șl NU SE PERCEP alte taxe majorate prin pregătire 
suplimentară, la nevoie se repetă școala GRATUIT până la 
obținerea permisului de conducere.

SE ASIGURĂ cazare gratuită, masă cu posibilități de a- 
șl găti cursanții sau contra cost la preț acceptabil, bar de 
zi șl de noapte.

EXAMENELE se susțin în județul Cluj, Indiferent de 
domiciliu.

Actele la dosar se completează în Turda. Prețurile sunt 
orientative, categoriile B, C, E -1.190.000 lei; categoriile C,E 
- 760.000 lei; B - 600.000 iei.

ÎNSCRIERI?! INFORMAȚII: TURDA, str. Stadionului f.n. (lângă 
stadion), telefon 064-321718.

Wrt or.ayia n'/<t de tdttiit tnăm IrduUH

c/ieiddo't. ji. ae/ria/i/atcrtiAaidi. „(faintdli ani . 

f~S£METMO~TEi(SÂ"DEVÂ~'; 
I
| Organizează luni, 15.12.1997, procedura 
| de selecție a evaluatorului în vederea 
I efectuării rapoartelor de evaluare în 
i conformitate cu H.G. 457/1997. 
j Lista activelor pentru care se solicită 

. rapoartele de evaluare poate fi 
I consultată la sediul S.C. METALOTEX 
I S.A. Deva, str. 22 Decembrie, bl. 4, parter.

___________________________

(-------------------------------------------------------------\
SC „Comfrucț” SA - Deva
Organizează licitație publică pentru închirieri de 

spații de depozitare în ziua de 29.XIl.97, ora 10.00, la 
sediul societății, din str. Depozitelor nr. 17.

t Lista spațiilor ce urmează a se închiria se găsește 
Ia sediul societății.

Licitația se va desfășura în continuare în fiecare zi 
de luni până la închirierea tuturor spațiilor.

Relații suplimentare la telefoanele 054/227783; 
223555.

BANCA AGRICOLĂ 
SA DEVA

Vinde prin licitație publică, ce va avea loc la 
S.C. „ CERESAGRA” SA Deva, str. Hărâului nr. 40, 
tn data de 16 decembrie 1997, ora 10, 
următoarele:

- un tractor U 445,
- autoturism DACIA 1310, an fabricație 1994, 
Informații la telefoanele 213054, 216265,

213596, Banca Agricolă SA Deva.
<............. —--------------------------■------------------

S.C. VITICOLA SA ȘOIMUȘ 

b Vinde vin la sediul său din
Șoimuș, cu prețul de 4130 lei/I 

(inclusiv TVA), zilnic, 
între orele 11-16.

________________________ ___________________ /

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea postului de 
DIRECTOR al Direcției resurse umane, 
secretariat și relații cu publicul din apa
ratul Prefecturii, în ziua de 29 decembrie 
1997, ora IO, la sediul Prefecturii din 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28.

Condiții de concurs:

ț studii superioare juridice, ad
ministrative sau economice;

1 vechime in specialitate de cel puțin 
5 ani.

Nu vor fi admise la concurs persoanele 
care au suferit condamnări penale sau 
care au avut desfăcut contractul de mun
că din vina lor.

Informații și tematica concursului se 
vor primi de la Serviciul resurse umane, 
secretariat și relații cu publicul, unde se 
va depune și dosarul actelor cerute de 
lege, până în ziua de 24 decembrie 1997, 
ora 13.OO.
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Radu
CIOBANU

Este vorba de Ionel Pop, per
sonalitate marcantă a Inteligenței 
transilvane, descendent al unei 
ilustre familii, începând cu Simion 
Bărnuțlu și terminând cu lullu 
Maniu. Născut în 1889, a avut o 
viață fabuloasă, bogată în făptuire 
șl rod, descoperlndu-șl vocația 
literară târziu, la 67 de ani, vârstă 
de la care, vreme de alți 29 de ani, 
lasă posterității o operă sul ge
neris. Este o literatură Inspirată

- = -—-= 
brie 1944, la care a participat 
nemijlocit, rămânând definitiv 
marcat sufletește, și admirația 
pentru personalitatea și opera lui 
Mihail Sadoyeanu. Pe terenul 
vast, magnific, stăpânit de Sa- 
doveanu, s-a produs de fapt și 
fericita conjuncție dintre Ionel Pop 
și monografistul său de azi. Căci, 
subintitulându-și lucrarea, cu mo
destia care-l caracterizează, "re
pere monografice’’, dl Dumitru 
Susan realizează de fapt o mono
grafie în adevărata accepție a 
termenului, întemeiată pe o docu
mentație realizată cu benedictină 
migală și însoțită, în afara textului 
propriu-zls, substanțial și dens, de 
întregul aparat științific de rigoare 
într-o asemenea întreprindere: 
note, bibliografie șl o deosebit de 
bogată Iconografie.

Dumitru
HURUBA

pkcmw

Ce gnom rebel poartă în spate 
mirificul iernii omăt genuin?
Spre golgota cărui lăuntric 
septentrion se îndreaptă senin?

De ce cu răsuflarea gurii-a aburit 
geamul prin care trebuia să-i vedem 
pe cei trei magi de la răsărit 
călătorind spre Betleem?

Lângă alegorica iesle, magii 
ascultă un psalm. Ei știu 
că acolo se va naște speranța, 
în Ierusalim se face târziu.

Poet explicând 
panteismul

Panteismul?
Catedrală cu pereții de aer 
unde sacerdoți 
în odăjdii de frunze 
preamăresc un Demiurg 
al uimirii 
spunând: 
credem în el 
pentru că-l vedem printre noi. 
De pe o creangă, 
un măr rămas necules 
luminează amurgul.

din pasiunea sa de o viață - vână
toarea șl pescuitul - o literatură 
cinegetică deci șl, am zice azi, 
ecQlogistă, asemenea celei a 
contemporanului său Ofta Alscher 
sau (parțial) a marelui său prieten 
Mihail Sadoveanu. Specificitatea 
acestei literaturi face ca ea să fie 
eludată de critică sau, în cel mal 
bun caz, tratată marginal șl cu 
condescendență. Este evident o 
nedreptate, pentru că nu tema 
contează în stabilirea valorii unei 
opere, ci statura artistică și forța 
talentului celui ce încearcă să-l 
confere semnificație șl pregnanță. 
Din fericire, șl pentru opera Iul 
Ionel Pop a sunat un ceas al re
cuperării șl aceasta grație stră
daniei dlul prof. Dumitru Susan 
care ne face surpriza unul sub
stanțial volum Intitulat Ionel Pop 
sau recuperarea timpului trecut 
(Deva, 1997).

Dar dl prof. Dumitru Susan 
este el însuși un scriitor atipic. 
Deși la ceasul Ingrat al senectuții, 
d-sa refuză să se lase excedat de 
servitude vârstei și să-și "omoare 
timpul" plângându-șl de milă, 
asemenea altor congeneri. Dim
potrivă, capabil de surprize chiar 
pentru cei care-l cunosc, domnia 
sa a ales soluția de continuitate, 
ca singura rezonabilă și demnă 
pentru un cărturar, înfruntând 
astfel timpul angajat mereu îritr-o 
nouă lucrare, adăugând volum 
după volum la ceea ce de pe 
acum se conturează ca o operă 
cu identitate distinctă. Două sunt 
preocupările majore, obsesive, 
de o viață ale dlui Dumitre Susan: 
bătălia de la Păuliș, din septem-
................. v

Structurându-și lucrarea me
todic, în două părți, (1) "Referințe 
biografice" șl (2) “Recuperarea 
trecutului", autorul insistă echili
brat, deopotrivă descriptiv și aria- 
lltlc, asupra unei vieți extrem de 
generoase în întâmplări semni
ficative șl asupra unei opere pe 
care o caracterizează printr-o 
fericită sintagmă ca fiind de o 
"clasicitate proaspătă”. Și, de
sigur, șl d-sa remarcă încă din 
“Argument" unicitatea perso
nalității Iul Ionel Pop, de la care șl 
pornește întregul său demers 
recuperator: "Din raportul stabilit 
între aceste date (biografice - 
n.m.) reiese specificitatea șl uni
citatea vieții Iul Ionel Pop, care, 
după ce a trăit 67 de ani, când 
chemările pasiunilor s-au poto
lit șl comoara gândurilor s-a 
sedimentat în plămada înțelep
ciunii fără prihană, s-a așezat la 
masa de scris șl, din tezaurul 
amintirilor cumulate, a realizat 
o operă cu un univers fasci
nant, în care a retrăit șl recupe
rat, doar în 29 de ani, întregul 
farmec al timpului trecut."

în alt loc, dl Dumitru Susan 
mărturisește că n-a urmărit prin 
această lucrare decât să aducă 
un omagiu personalității lui Ionel 
Pop și să deschidă apetitul citi
torului pentru explorarea operei 
acestuia. în realitate a reușit 
mult mâi mult, prilejulndU-ne 
bucuria de a citi o lucrare de 
mare acuratețe profesională, în 
care rigoarea cercetării se echi
librează armonios cu o parti
cipare afectivă pe cât de dis
cretă, pe atât de vibrantă.

I O carte cu titlu și poeme 
J oarecum Insolite, sau poate 
I obișnuite acestor vremuri, pu- 
| blică ex-hunedoreanca Maria 
I Nițu la Editura Eubeea din Timi- 
! șoara. După a mea știință, este 
I primul volum tipărit de poeta din 
| Vulcan, actualmente stabilită în 
I capitala Banatului. Spuneam 
J “Insolite" gândindu-mă inclusiv 
I la dispunerea textelor în inte- 
| riorut cărții, care justifică, de
■ altfel, mal ales subtitlul sim- 
• patlc: "Cioburi de jurnal". în 
I acest fel, însăși abordarea ma- 
| terlalului poetic aflat în stare
■ natural-brută este interesantă și 
I nu de puține ori chiar 
| bizară odată trecut 
| prin filtrul transfigu-
■ rării artistice. Pre- 
I cum în citatul: “Cu 
| frig cânta un greier,/ 
i când orice grindă/ 
! îmi refuză/ gândul de 
I mireasă/ nuntit/ în. 
| pânza de păianjen"/, 
i Și puritatea rezultată 
j din consonanța “porh 
I - cântec”: “Și iar merii/ 
| cu seninătate de doi-
■ nă.’i//. Apoi, urmă- 
' toarele cinci versuri 
I cu tentă antinomică 
| realist-constatativă,
■ neplăcută la urma urmei: "Cât 
I adevăr înfloresc eu/în primăvara 
| asta,// și cât ridicol/ sub riduri pă- 
| gâne//?" Citatul este din ciclul
■ "Stare de zeghe" (p.26). Și, fiind- 
I că veni vorba: volumul este com- 
| pus din 5 cicluri + 1 , adică: Abți- 
I bilduri, Stare de zeghe, Spectacol 
l în aer liber, Scrisori nedevelopa- 
I te, Baronul melc von codobelc, 
| plus o Addenda.
■ La Marla Nițu perceperea 
: poeziei are loc prin contactul 
I nemijlocit cu tot ce o înconjoară 
| șl îi intersectează existența fie și 
| având calitatea ezitantă a clipei, 
j Realului, îndeobște indiferent, 
I ea îi opune adâncimea trăirilor 
| și transfigurarea artistică, însă
■ fără a subestima concretele
■ adevăruri ale vieții: "Punem 
I întrebarea // și trecem,/ lăsând 
| în urmă plopii,// prea grăbiți să-
■ i mai numărăm // fugara 
I constatare,/ fără timp pentru 
| gară,// fără răspuns/ pentru 
I răscumpărare...”// (Spectacol în 
! aer liber, p. 53). împotrivindu-se 
I efemerității, poeta se dorește/

pregătește pentru posteritate | 
notând: "m-am încrustat în prag/ . 
cu gând de rotunjire,...”/, pentru I 
că până “și gândul,/ însetat de | 
drumul lung,/ s-a rezemat de | 
prag să mai respire...”// (Spec- . 
tacol în aer liber, p.37). Sau, I 
iată o legătură și mal concretă | 
cu realitatea, un fel de schiță ■ 
dincolo de care sesizăm hiper- ! 
sensibilitatea poetel în prezența I 
prozaicului: “S-a oprit curentul | 
electric,// undeva a căzut o stea ■ 
/ și nu mai este clorofilă...//. O * 
lăcustă a stricat trambulina,//1 
siguranța e tot arsă/ și nu știu s- | 
o schimb...// Cărțile și greierii/ nu ■

m-au învățat/ decât/1 
cum se dă la rindea | 
o noapte..."//. (Baro- | 
nul melc von codo-.• I

I

Ionel AMĂRIUȚEI

POȘTA 
REDACȚIEI

MANUELA RUSU, elevă, 
Brad. Ideea este generoasă, 
intenția este lăudabilă, dar se 
simte prea clar influența lectu
rilor. Gândiți frumos, însă e bine 
să gândiți... singură. Dar fără a 
neglija școala și lectura...

VIOREL POP, Petroșani. 
Caligrafie elegantă, dar fără 
respectarea regulilor de circu
lație prin gramatică este imposi
bilă publicarea.

IOANA GRAUR, lila. Publi
căm ce este publicabil. Dar frag
ment de roman nul Din lipsă de 
spațiu, evident.

ADAM EUGEN, Brad. Citiți 
multă poezie. Și clasică, mai 
ales, pentru că ea obligă la

rigurozitate, la... încorsetare, 
dar garantez că vă va ajuta; 
peste un timp, mai trlmiteți-ne 
câte ceva.

IONEL DELEANU, Lupenl. 
Dactilografiați textele, fiindcă 
altfel nu reușim să ne înțele
gem... După aceea vorbim și 
despre conținutul textelor.

VIORICA DĂIONI, Hațeg. 
Vă propun să vă abonați la o 
revistă literară pentru a lua cu
noștință despre ce se mal pu
blică...

DANIELA SĂVESCU, Deva. 
Vom încerca să publicăm ceva, 
dar fie-vă milă: câte 20-25 de 
poezii într-un pilc e cam mult, 
nu? Culmea e că nu scrieți rău, 
însă posibilitățile noastre de 
publicare sunt limitate, după 
cum singură v-ati dat seama.

D. VARVIGEANU

I 
I 
I
I 
I

bele, p. 82); aceasta, 
pe de o parte, fiindcă 
în pagina următoare ■ 
(83) apare un detaliu ! 
în plus, care certifică, ■ 
de fapt, singurătatea | 
și teama artistului vis i 
-a-vis de universal: ! 
“Mamă, dă-mi o car-1 
te,/ ori vino de-mi | 
descântă/ de deochi 
de noapte,/ zvâcnind 
într-o parte/ a gân
dului rănit de șoapte,/

/ să pot afla// unde-și are/ 
Dumnezeu altare,// când/ de pa
sul departe/ nu mă desparte/ 
decât o moarte/ poate..."// (din | 
același ciclu). în majoritatea po- . 
eziilor, însă, autoarea bravează, 1 
sau cel puțin își ascunde după | 
aparente Indiferențe un senti- I 
mentalism reușind să se “stre- . 
coare" spre cititor, ca în ver- I 
șurile: “Nu mai îmbrac/ Iarna în | 
muzică de Bach.// Nu mă mal i 
uit/ răstignită pe araci de viță,/ : 
netrăită de vreun anotimp;// știu I 
să zac filozofic,/ burghezo-satis- | 
făcută,/ într-o muțenie de gol ■ 
intercostal,/ pe drumul pustiu de * 
lung/ dintre retină și imaginație"/1 
/ (Stop cadru matinal, p. 25). | 
Cititorul este bine să știe, însă, 
că Maria Nițu scrie o poezie în 
mesajul căreia se pătrunde ceva 
mal dificil, dar, odată găsit codul, 
comunicarea cu eul poetei la 
valențe surprinzător de plăcute. 
Iar imaginile, simbolurile și me
taforele nu sunt altceva decât 
porți spre un destin poetic ajuns 
la maturitate...

Definitiva 

iama 

ilcaiir EV1J
Auzi cum cad, femeie, în noapte peste noi, 
Din viscolite raiuri, zăpezi de altădată 
cu clinchete de chei zvârlite în noroi
De-un zeu ce-a-nchis în urmă o poartă înghețată.

Că ne-am trezit deodată în iarnă fără strai, 
Desculți prin mari troiene în aspra.elegie, 
Cu amintirea caldă a soarelui din grai 
Să ne-agățăm de păsări ca în copilărie...

Am fost, pe rând, și viermii și fluturii de soi 
Vânați din crisalide cu plase de ninsoare, 
Scoși la mezat în piețe să pună preț pe noi 
braconieri cu cerul ascuns prin buzunare.

1 
l 
l 
l
I 
I 
I

y

Definitiv decembre. Pe boltă norii scriu, 
Elegiac, aceleași tânguitoare rânduri.
Ne hărăzi ninsoarea imaculat sicriu
Cioplit din trunchiul iernii, cel pustiit de vânturi.

înzăpezit lințoliu, oh, diafan mormânt 
Al veacului în care-am trăit cândva în pripă, 
Să nu știm niciodată cât zbor și cât pământ 
Vom duce mâine-n ceruri sub veștedă aripă...

PoeziA
----------------------------------------------------- %

văzută de Petru CRETIA

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

Personalitate de prikhS PhârikHe a culturii roru^nești
“Poezia este, în cel mai strict înțeles, minune eternă, singura, da, 

singura dată vieților noastre, transgresie și împlinire, înflorire și 
paradox, beție și puritate, minune care durează veșnic minune fiind, 
câștig nemuncit și zănatic, prisos risipit sub cerul de piatră și raze, 
perpetuu flux de uimire devenind bucurie și sens”.

“Poezie, ce mult și ciudat te asemeni, în ceasurile tale cele mai 
pure, cu un mut, un mut uriaș, greu muncit de vedenii și vorbe, dg 
sintagme augurale și de oarbe tânguiri, mut amintitor, mut prevestitor, 
mut chinuit, fericit, visător, fără gesturi și lacrimi".

“O, poezie, imemorială pădure, pădure nobil zănatică plină de 
pânda visătoare a umbrei^nemăsurată cădere în gol, moarte 
devenită spațiul viu în care urcă sunete, vorbe, conspirații și 
constelații de cuvinte mereu atuncea născute din veșnica moarte a 
nerostitului, din substanța absolutei, divinei tăceri”.

“Poezie, arhaic șl umed Olimp, lume de zei anteriori și năuci, care 
treceți prin vorbe, le îmbrăcați și ie azvârliți, lăsând în ele urme sărate, 
amestec de zăpadă șl de durere, de foc și de vis, de lună și umbră, 
himere androgine ale tot ce simt simțirea și simțul, uitarea și gândul, 
amintirea și visul, cohorte de zei străvezii cu ochi sclipitori și părelnici... ”

Selecție de Iile LEAHU

Sfârșitul de an a adus în a- 
tenția principalelor Instituții de 
știință și cultură românești come
morarea savantului Tudor Vianu 
de la a cărui naștere se împlinesc 
o sută de ani. Cea mai de seamă 
instituție care i-a aniversat cente
narul a fost Academia Română al 
cărei membre a fost. Tudor Vianu 
s-a dovedit o personalitate ex
trem de complexă conturată de 
activitatea sa de estetician, critic 
și'istoric literar.

A urmat concomitent două 
facultăți - de filosofie și dreptul. 
Debutează cu creație literară în 
revista Flacăra. își continuă stu
diile la Viena și Tubingen, unde 
își susține și teza de doctorat cu 
o temă din Schiller. Reîntors în 
țară susține la Universitatea din

București cursul de "Istoria doc
trinelor estetice”. Publică ex
trem de repede volumul "Dualis- 

,mul artei” (1925). Exceptând o 
scurtă perioadă de întrerupere 
(1945 - director al Teatrului Na
țional din București; 1946 - am
basador al României la Bel

"Arta prozatorilor români" 
(1941), "Estetica", o lucrare 
monumentală în două volume 
(1934 - 1936), exegezele la 
creația poetică a lui Eminescu, 
Barbu și Macedonski, precum și 
la operele Ijji Cervantes, 
Schiller, Goethe.

[ CE1WTE1WAR TUDOR VA1WU j

grad), Tudor Vianu va rămâne 
permanent la catedra de este
tică a universității bucureștene. 
Elaborează excepționale studii 
și volume de literatură română 
și universală comparată.

Studiile sale fundamentale 
rămân: "Influența lui Hegel în 
cultura românească” (1933),

Atitudinea și gândirea sa, 
exprimate de studii, au fost de
cisive în câteva probleme esen
țiale: elucidarea maiorescia- 
nismului, repunerea în drepturi 
a creației lui Al. Macedonski; 
primul comentariu critic al liricii 
lui Ion Barbu; interpretarea sti
listică a evoluției prozei noastre

- "Arta prozatorilor români" 
(1941); cercetările de stilistică 
din volumul "Problemele meta
forei și alte studii de stilistică” 
(1957).

Studiile, munca de ansam
blu a savantului Tudor Vianu au 
la baza lor rigoarea științifică 
despre care într-unul din artico
lele publicate în "Studii de litera
tură română" (1965)spune: "A- 
șază amănuntul în ansamblul 
lui, cuvântul în text, pe autor în 
epoca sa, opera lui în totalitatea 
literaturii naționale și compa
rate, înțelege-o pe aceasta ca 
pe un rezultat al întregii activități 
spirituale a omenirii. Este princi
piul cel mai înalt al cercetării în 
istoria literară".

B. CĂTĂLIN
—
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VÂNZĂRI 
rVMPĂRĂR1
• Vând teren arabil, Simeria 

Veche. Tel. 660185, după ora 
19. (9492)

• Vând 2800 mp teren intra
vilan, Deva, Ceangăi, acces 
facilități. Tel. 217192 (9542)

• Cumpăr aproximativ 1000 
mp teren intravilan în stațiunea 
Geoagiu Băi. Tel. 054/217508 
(9702)

• Vând teren 0,5, zona indus
trială, Deva, deschidere șosea 
27 m, facilități, livadă, constru- 
ibil, acces gaz, Simeria Veche. 
Cabană Parâng, zonă superbă, 
pârtie schi, apă curentă, elec
tricitate. 217167.(9536)

• Vând apartament 2 camere, 
parter, ultracentral. Tel. 615814 
(9494)

• Vindem și cumpărăm 
garsoniere, apartamente, ca
se, terenuri. Tel. 211290, 
225920, int. 158. (9506)

• Vând (schimb) două case 
pe curte, grajd, șură, cu apar
tament Deva, plus diferență, vie, 
fântână, alte anexe gospodărești. 
Informații satTeiu, corn. Lăpugiu, 
nr. 90, un hectar teren. (9696)

• Vând apartament 3 camere, 
zona Bălcescu, bun și pentru 
privatizare. Tel. 224176, după 
ora 16. (9693)

• Vând apartament 4 camere 
Brad, str. Republicii, bloc 1, 
650650 (0366)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, în Hunedoara, 
str. Eroilor nr.7, bl. 30. Informații 
zilnic între orele 17,30 - 19,30. 
Tel. 213323 (9543)

• Cumpăr sau închiriez gar
sonieră, zona Gojdu. Informații 
zilnic între orele 17,30-19,30 la 
tel. 213323. (9543)

• Vând apartament 2 camere, 
ultracentral,Deva, bdul De- 
cebal, bloc 14, et. 3, ap. 21, sc. 
C, lângă tutungerie. (9701)

• Vând casă nouă, cu apă 
curentă și caldă, sat Banpotoc, 
nr. 172. (9697)

• Vând garsonieră, Deva, 
Dacia, bl. G2, et.ll, 30.000.000. 
Tel. 218791 (9539)

• Vând tractor U 650, înma
triculat, Chitid, nr 132, Boșorod. 
(9517)

• Vând Oltcit Club, stare 
excepțională, zilnic între orele 
18-20.'Tel. 058/731536 (9689)

• Vând urgent pianină vie- 
neză "Barthol”. Tel. 214499 
(9703)

• Vând VW Golf, neînma
triculat, 4 uși, stare perfectă, 
850 DM 054/647641 (9274)

• Vând urgent microbuz 
Mitsubishi, satul Săliște, corn. 
Băița, nr. 10, familia Bedea. 
(9546)

• Vând garsonieră, Mărăști, 
confort I, et. IV, gresie, faianță. 
Tel. 623777, 621061. (9860)’

• Vând Dacia 1300, an fabri
cație 1997, preț negociabil, Ilia. 
Tel. 310. (9854)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90.000 lei), 
video, satelit. 092/368868.(OP).

• Vând motocultor Diesel 
10 CP, plug mare, freză. Tel. 
212463. (9686)

• Vând cameră video "Hi- 
tachi"(nouă), casetofon cu căști 
"Sony", nou, casete ''TDK". Tel. 
229278 sau 224592(9535)

• Vând canapea extensibilă 
și două fotolii. Tel. 217310, 
după-masa. (9532)

• Vând tractor U 650. Tel. 
661178, 661138 (9544)

• Vând urgent cazan țuică, 
220 litri, fabricat 1991. Informații 
715298, după ora 15. (9533)

• Vând piese Skoda 1000 
MB. Tel. 232583.(9537)

• Vând o scurtă de blană 
pentru bărbați, nr. 52-54 și una 
de damă, nr.48-50, stare foarte 
bună. Deva, tel. 214848 (9121)

• Vând centrală termică gaz, 
4500000 lei. Tel. 622365 (39700)

• Vând mașină spălat Alba 
Lux 11, cărucior sport copil. Tel. 
617694 (9699)

• Societate comercială vinde 
monitor PC 20 INCH, Hewlett 
Packard, preț 1200 DM (lei). Tel. 
092/281882 (9538)

• Vând vaci Holstein, prima 
fătare, tăurași plus vițele Hol
stein, tăurași plusjuninci Bălțata 
Românească. Tel. 718856 sau 
230702 între orele 18-21 (9198)

• Vând urgent dozator suc, 
preț 5.000 000 lei și ladă 
frigorifică, preț 2.000.000. Tel. 
721940 după 20. (9199)

• Doriți reducerea consu
mului de gaz și siguranță mărită 
în exploatare? Folosiți la sobe 
teracotă și cazane încălzire 
arzătoare automatizate Corizza. 
Tel. 216968 (9508)

ÎNCHIRIERI
• închiriez spațiu comercial, 

pentru depozit en gros. Orăștie, 
str. Morii, nr.6, tel. 641697 (9272)

PIERDERI
• Pierdut carnet de student 

pe numele Albert Attila, eliberat 
de Facultatea "Lucian Blaga" 
din Sibiu. îl declar nul.(9540)

OFERTE DE 
SERVICII

• Tineri, doriți să câștigați 
bani de sărbători? Dacă da, 
sunați acum la 612605! Studii 
medii, aspect fizic plăcut! (9506)

• Cabinetul de înfrumu
sețare " NELIA ” ANGAJEAZA 
COAFEZE. Tel. 231250 SAU 
220936 (40282)

• Efectuez transport 2 tone, 
12 mc. Tel. 227839, între orele 
8-19. (9695)

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent 
dulgheri și fierari betoniști. 
Relații la tel. 616795, între orele 
7-15.’ (9690)

• ALBACOMP - importator 
copiatoare la mâna a doua, 
caută distribuitor pentru județul

Hunedoara. Tel. 058/811430, 
094-506800.

DIVERSE
• Fundația Hermes anunță 

deschiderea cursului de gim
nastică psiho-somatică și yoga 
prin conferința ce se va ține în 
data de 12 decembrie 1997, ora 
17, la Liceul Pedagogic Deva. 
Intrarea gratuită. (9549)

• Grupul Școlar Industrial 
Călan, Centrul de Execuție 
Bugetară Călan anunță: Se 
solicită executarea lucrării pen
tru branșarea gazului metan la 
Școala Generală OV Călan. 
Licitația va avea loc în data de 
22 decembrie 1997, ora 10.

• Colectivul Poiliției Muni
cipiului Deva aduce un ultim 
pios omagiu fostului coleg

col (r) CONSTANTIN 
COHÎLTIR

trecut prematur în lumea veș
niciei și este alături de familia 
îndurerată, transmițându-i 
sincere condoleanțe. (9861)

• Fiul Marin, nora Elia, nepoții 
Laura și Marian, cu adâncă 
durere anunță încetarea din 
viață a celui care a fost un bun 
tată, socru și bunic

OLARIU IOAN (IENĂȘEL)

în vârstă de 80 ani. înmor
mântarea în satul Leșnic. 
(9857)

COMEMORĂRI

• Se împlinesc 4 ani de la 
trecerea în eternitate a 
scumpei noastre soție, mamă, 
bunică

FILIPESCU DOMNICA

Vei rămâne veșnic în amin
tirea noastră. Parastasul de 
pomenire duminică, 14 de
cembrie 1997, la .Biserica 
Ortodoxă din Orăștioara de 
Jos. (9544)

• Se împlinesc șase luni de 
când ne-am despărțit de 
scumpa noastră

FRÂȚILĂ MARINELA

Comemorarea la Cimitirul 
din Petreni. Nu te vom uita 
niciodată. Giuliana, Cosmin, 
Aurel, cumnati și cumnate. 
(9698)

In contact cu viitorul...
Acum poți alege telefonul care 
ti se potrivește cel mai bine!

Conecteaza-te la cel mai bun 
sistem de telefonie mobila GSM!

hti beneficia si de noul pachet 
CONNEXGO!

DEALER

■■■

TOP TECH 

Deva

Str. Andrei Muresanu nr.1

Tel./Fax.: 213.871

GSM: 092-216.600

Bistro "Lido" Simeria or
ganizează pentru un grup de 
aproximativ 20-25 persoane 
petrecerea unui Revelion de 
neuitat într-un cadru plăcut și 
intim, savurând un meniu 
delicios.

Informații la telefon 
, 227536.

z

GlobalNET ESEn
www.globalnet.ro

I

DEALER AUTORIZAT

CONNE
.... .....  IX..,

Pizzeria "Lido " De
va stă la dispoziția ți
nui grup de 20-30 per
soane pentru petre
cerea Revelionului 
într-o atmosferă de
osebită.

Informații la telefon 
227536

X

Achiziționează fier vechi, zilnic, la sediul societății, începând - 
cu luna decembrie 1997, în condiții deosebit de avantajoase.

Pentru furnizorii externi care aprovizionează societatea cu 
cantități lunare care depășesc 300 t se aplică un nou sistem 
stimulativ de plată, acordându-se bonificații la prețul de bază, 
cuprinse între 2-1.5%, funcție de cantitatea lunară asigurată.

De asemenea, societatea achiziționează de la furnizorii externi 
și cantități mai mici, aduse numai cu mijloace de transport auto, 
plata contravalorii fierului vechi intrat făcându-se a doua zi cu 
filă CEC.

Primirea fierului vechi se face zilnic, în zilele lucrătoare, de 
luni până vineri, între orele 7-1.5, la secția Alimentarea 
Oțelăriilor, cu intrare pe Poarta nr. 3 (Poarta Zgurii).

Informații suplimentare se obțin la:
Biroul Aprovizionare Fier Vechi, telefoane: 0.54/716121, 

.716131 - int. 2420, 2378, 2412.
_

http://www.globalnet.ro
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hrj COMFANI SRI 

cu sediul în Hunedoara 
vinde la cele mai avantajoase prețuri:

azBANANE------ .
PORTOCALE-4
MANDARINE-!

LĂMÂI-----—f
GRAPEFRUIT-I

[ KIWI------------

import GRECIA

CEAPĂ RO$IE - impS GRECIA

CEAPĂ ALBĂ- import UNGARIA 
USTUROI
ULEI
OUĂ

Prin depozitele sale situate în:
t - Hunedoara, B-dui Dacia, nr. 39, bl. 47, parter (Micro V)

- Hunedoara, str. C-tin Bursan, nr.l (centru vechi) . A
- Sîntuhalm, stand l, complex Eurovenus

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

ABONAMENTUL IA "CTONTUL LIBER1
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de dum
neavoastră,
IAR ABONAMENTUL este calea cea mai avantajoasă de a 
intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA IANUARIE 
ESTE DE 8000 DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘTALE. 
NU UITATI! REÎNNOITI-VĂ ABONAMENTUL LA* r

"CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți abonament, solicitați 
factorilor poștali să vă facă.
FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la ghișeele 
oficiilor poștale din județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, 
în numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

SC ARCTIC SA
Prin magazinul său din Hațeg, 

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

șl congelatoare 11 DECEMBRIE
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

frigider cu 2 uși 
frigider 140 litri 
frigider 180 litri 
frigider 240 (SOFT) 
congelator 120 litri 
congelator 160 litri 
congelator 210 (SOFT) 
congelator orizontal 110 litri 
congelator orizontal 170 litri 
congelator orizontal 240 litri 
congelator orizontal 360 litri 
congelator orizontal 400 litri 
vitrlnâ 110 litri 
vitrină 210 litri

Prețurile includ TVA.

1 dolar SUA , 7935 lei

1 marcă germană 4430 lei

1 liră sterlină

1 franc elvețian

1 franc francez

100 lire italiene

13090 lei

5446 lei

1323 lei

453 lei

Cursurile incluse în 
această listă au la bază 
cotațli ale societăților 
bancare autorizate să 
efectueze operațiuni pe 
piața valutară. Prezenta 
listă nu implică obligati
vitatea utilizării cursurilor 
în tranzacții efective de 
schimb valutar și înre
gistrări.

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

S.€. „SIRIUS
6ARNSIMEX” SRL

cu sediul în Deva, strada Victor Babeș, nr. 22 
vinde en gros și en detail alimente preambalate și mărfuri 

industriale la cele mai avantajoase prețuri.

aiSlAOOHVl -vs VIHOJOIA 3S V VXVMXS1D3HMI VDMVUI H1S3 SV3IA

Relaxare 
nu înseamnă 
deconectare 
Relaxare, 
înseamnă
conectare

HUNEDOARA
Magazinul FREMAR
Str. Avram lancu 9
Tel: 092216347, 054/723406,
Fax: 054/723406

Lotus
GSM COMMONOOAITTONB

Distribuitor autorizai: ERICSSON, NEC, SONY 
Service autorizat: ERICSSON, BOSCH

bJCiRLU

DEALER AUTORIZAT

TELEFONIE MOBILĂ DIGITALĂ

"LUMEA
Rfecep Pluș

s • • •
IC11

Noua vopsea
de Victoria Targoviste *

Acum poți avea încredere in ea! Deva, Bdul Decebal, bl. P 
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Nci precizări priviră 
Kt GI.HIJII PAȘĂPCAICTIELCC

(Urmare din pag. 1)

- Sigur că da. Pentru redu
cerea numărului de cauze 
enumerate mai sus, s-a mărit 
cuantumul amenzilor (așa cum 
se arăta mai înainte) și s-a 
introdus regula declarării 
pierderii, furtului ori distrugerii 
pașaportului, publicării la 
Monitorul Oficial, dovada publi
cării făcându-se numai cu 
„Monitorul". De reținut că 
cererea cu datele personale 
ale solicitantului de la serviciul 
de pașapoarte și un bilet cu nr. 
pașaportului se depun per
sonal (direct) la Monitorul 
Oficial din București, str. 
Blanduziei nr. 1, sect. 2, sau 
prin oficiul poștal local. în 
aceste situații, cererile pentru 
noi pașapoarte nu se rezolvă 
la urgență, iar dacă eve
nimentele se repetă în ultimii 
5 ani, termenul se poate pre
lungi până la 6 luni.

întrucât se menține la nivel 
ridicat numărul cetățenilor 
români care încearcă să 
ajungă în Occident pe căi 
ilegale, prin trecerea frau
duloasă a frontierelor Austriei 
și Germaniei, ceea ce rezultă 
din înregistrarea unui însem
nat număr de returnați în țară, 
în baza acordurilor de read
misie pe care România le are 
încheiate cu majoritatea 
acestor țări, dorim să precizăm

LA ÎNCHIDEREA

că în conformitate cu O.G. 
65/97 (art. 14), cetățenilor 
români care apar în situația 
de returnați și care de obicei 
au încălcat unele norme le
gale ale statelor unde au 
călătorit, li se suspendă 
pașaportul și deci dreptul la 
liberă circulație pe o perioadă 
de la 3 luni la 12 luni. Această 
măsură se ia și în cazul celor 
care au săvârșit în țară sau 
străinătate fapte de natură să 
aducă atingere siguranței 
naționale, menținerii ordinii 
publice, protecției sănătății 
ori moralei sau drepturilor și 
libertăților fundamentale ale 
altei persoane.

- Acum, în final, vă 
rugăm să faceți cunoscut 
programul de lucru al Ser
viciului pașapoarte.

- La Deva, de marți până 
vineri inclusiv, orarul este de 
la 8,30 la 15,30, iar luni de la 
9 la 15,30, precum și după- 
amiază în zilele de marți și joi, 
de la orele 17 la 20. Pentru 
cetățenii din Valea Jiului, 
programul de primire a cere
rilor de pașapoarte de la 
sediul Poliției municipiului 
Petroșani este în zilele de 
miercuri (orele 10-18) și joi 
(orele 8-14).

- Vă mulțumim.

CRITICI
f

ROMANIA SI 
GEORGIA 

PE „DRUMUL 
MĂTĂSII”

Președintele României, 
Emil Constantinescu, 
și Georgiei, Eduard Șevar- 

nadze, au apreciat ieri, într-o 
conferință de presă comună, 
că poziția geopolitică a celor 
două țări le permite să joace 
un rol important în coo
perarea regională prin con
struirea unei arhitecturi de 
securitate în această parte a 
Europei și prin dezvoltarea 
cooperării economice.

Cei doi au ținut să pre
cizeze că în Declarația 
Comună semnată ieri la Bu
curești se arată că inte
gritatea teritorială a statelor 
este o condiție esențială 
pentru menținerea stabilității 
pe plan regional și sub
regional.

Președintele Georgiei a 
subliniat printre altele că 
finalizarea proiectului axei de 
transport (fostul „drum al 
mătăsii”) între Asia Centrală 
și Europa Centrală este im
posibilă fără cooperarea din
tre România și Georgia. (T.I.).

IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!
în calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

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!!!

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

& PLATA ÎN 24 RATE

MAGAZINELE NOASTRE:
♦ DEVA, str. 1 Decembrie, nr.11A 
(la parterul Primăriei) • tel. 213222

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

The Mobile Phone Network of the future: GSM

Mobil Rom provides innovative services that are simple to use, affordable, accessibile. 
If you wish to be involved with a project at a national level, if you thrive on challenges and teamwork, if you can prove are pragmatic and creative, 

if you are convinced that the development of the mobile phone system is an important step i the develppment of Romania, join the Mobil Rom adventure!

NOW HIRING FOR TECHNICAL DEPARTMENT

Excellent opportunity for jobs. If you desire to 
gain invaluable experience with a fast 
growing company working with the latest in 
telecommunications technology, we would 
like to hear of you.

We want to hire the very best professionals for our new 
organization. All candidates should be reliable, 

enthusiastic, dynamic, well organized, team workers with 
good computer and English language skills. 
Any knowledge of French is an added bonus.

Mobil Rom now has the following opening:
Please send a CV and a cover letter indicating the

NSS O&M ENGINEER In Deva - Ref. DT. 1040
Reporting to Regional O&M Group Manager, this person will be

position - Ref. No. - to Mobil Rom,

responsible to perform O&M tasks related to Network Switching
Human Resources Department,

Sub-System and NSS technical equipment. Candidates must have
fax: 203 35 55.

a Computer Science or Telecommunication University Degree, We would like to mention that only the CVs we
experience In telecommunication field, good communication skills take into consideration will be receiving an

and must be residents in Timisoara. answer.
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