
ÎN ZIARUL DE ASTĂZI:
• Daruri pentru copiii din Hunedoara
• Cosînzeana • Horoscop
• Felicitări de Crăciun și Anul Nou
• Programe săptămânale TV

• ORDONANȚĂ DE GUVERN: 
„încă o reformă și ești ca nou! ”

AȘTEPTĂ PPnATIZÂPEĂ
Surse din F.P.S. au anunțat că 

până la ora actuală a fost priva
tizat 24 la sută din capitalul social 
al firmelor județului Hunedoara. în 
prezent sunt pregătite pentru 
privatizare încă un număr de firme 
până la finele acestui an. Printre 
ele amintim S.C. Realcom SA 
Petroșani, S.C. Marmosim SA 
Simeria, S.C. Sarmismob SA

Deva, S.C. Sapruc SA Deva, 
S.C. Transilvania SA Deva, S.C. 
Herba SA Deva ș.a. Sunt în curs 
de avizare privatizările a încă 8 
AGROMEC - uri din cele 18 ră
mase neprivatizate. La toate 
aceste firme F.P.S. - ul a găsit 
cumpărători siguri, procesul de 
privatizare a lor fiind preconizat 
să se facă “dintr-o bucată”. (A.S.)
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r agazinul general 6 
din Peștișu Mic, 

situat în centrul satului, lângă 
primărie, asigură aprovizio
narea cu cele necesare 
pentru majoritatea locuitorilor. 
Unitatea aparține S.C. „Rete
zatul" S.A (fosta I.C.R.A. 
Deva) și desface cu prepon
derență mărfuri alimentare, 
dar și țigări, detergenți, 
cosmetice prețurile fiind vizibil 
și corect afișate la toate 
produsele. Gestionara Mari-

Mărfuri similare vinde și 
ABC-ul aparținând S.C. 
„Cipri Fior” SRL. în plus, aici 
erau etalate și articole 
vestimentare. Câte dintre 
acestea se vând, greu de 
apreciat. încercarea de a 
dialoga cu vânzătoarea 
Monica Mihăilă a fost mai 
mult un monolog. Ne-a spus 
totuși că zilnic intră aici 30- 
40 de cumpărători și că se 
vând „de toate". Inclusiv

LA S.C. I.C.S. HUNEDOARA
Victor Bucaleț, director general

în ședința Adunării Generale a Acționarilor de 
marți, 16 decembrie a.c., la S.C. Î.C.S.H. SA 
Hunedoara a fost ales Consiliul de administrație 
compus din 5 membri. în prima sa ședință, de 
miercuri, 17 decembrie a.c., a fost ales ca 
președinte și director general ing. Bucaleț Marian 
Victor. (S.C.)
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Sâmbătă (SO decembrie 
a.c., ora 17) și duminică 
(SI decembrie a.c., ora IO) 
se desfășoară ediția a 
XXIX-a. a Festivalului-con- 
curs interjudețean „Călu- 
șerul transilvănean". 
Organiza
torii
decis ca ac
tuala ediție 
a uneia 
dintre cele
mai cunoscute manifestări 
folclorice naționale să se 
desfășoare în două centre 
din două Județe alăturate: 
sâmbătă la Căminul cul
tural din Săliștea, cunos
cut pentru tradiția jocului

aug

călușeresc; duminică la 
Casa de cultură din Oraș- 
tie, municipiu așezat intr- 
o formidabilă zonă folclo
rică - Câmpul Pâinii.

Participă formații de 
călușeri din Județele Alba, 

Arad, Bis
triț a - 
N ă s ă u d, 
Brașov, 
C a r a ș - 
Severin,

Mureș, Sibiu. Invitat 
special - județul Olt. Iar 
din Hunedoara ■ călușerii 
din Balșa, Beriu, Boșorod, 
Bretea Română, Geoagiu, 
Mărtinești, Orăștioara de 
Sus, Romos, Turdaș. (M.B.)

Ediția XXIX
SĂLIȘTEA, ORĂȘTIE

Conform Ordonanței 10 
din august 1997 elevii 
care provin din familii cu 

probleme sociale vor beneficia 
de ajutoare materiale. După 
vârstă, plafoanele pentru elevii 
școlilor generale sunt de 600 
de mii lei pentru cei din ciclul 
primar și de 800 de mii de lei 
pentru cei de gimnaziu. La 
Centrul de Execuție Bugetară 
Deva de la Școla “Andrei 
Șaguna" (fostă nr. 4) sunt 
arondate toate cele 6 școli din 
municipiu, inclusiv cele din

lor). S-au centralizat la nivel 
de CEB cererile, s-au 
contactat producători, s-au 
văzut ofertele și s-au înaintat 
comenzi. Intenția a fost să se 
respecte opțiunile părinților 
dar nu tot ce s-a cerut s-a 
putut și obține, fie pentru că 
fabricile nu aveau acele 
produse în stoc, fie din lipsa 
banilor alocați transportului. 
Munca desfășurată este 
titanică. De mai multe ori 
comisia s-a întrunit pentru a 
revedea costurile, a încerca

COMERȚUL LA SA TE 
ÎN ORICE CONDIȚII?

»

oara Țîț spunea că de două 
ori pe săptămână, respectiv 
lunea și joia, se aduce și 
pâine. „Tot atunci se face 
aprovizionarea și cu alte 
mărfuri, aduse prin filiala din 
Hunedoara a societății 
„Retezatul" - mai afirma dna 
Țîț, considerând că magazinul 
este bine aprovizionat cu 
mărfurile solicitate și că pre
țurile sunt mai mici decât în 
magazinele private care-i fac 
concurență. Câtă vreme am 
zăbovit în prăvălie, nu și-a 
făcut apariția decât un cumpă
rător, care s-a declarat mulțu
mit de servirea practicată aici, 
mai puțin însă de... prețuri. 
„Dar nici în altă parte nu-s mai 
ieftine" - spunea. Vânzări mai 
mari se fac în zilele când se 
iau salariile sau pensiile - mai 
aprecia gestionara maga
zinului.

bere, care se consuma, cum 
am văzut, pe loc.

Cum am constatat, în 
privința asigurării celor 
trebuitoare localnicilor nu li 
se pot aduce reproșuri 
comercianților. Dar condițiile 
în care se face aici comerț 
sunt cam vitrege. ABC-ul de 
care aminteam funcțio
nează într-o clădire veche, 
ai cărei pereți exteriori sunt 
deteriorați. Nici interiorul nu 
atrage prin nimic. Totul este 
sumbru, neprimitor. Se face 
o activitate în virtutea 
inerției, banii să iasă. Dar 
întreținerea, igienizarea, 
crearea ambianței în maga
zine revine celor care 
beneficiază și de avantajele 
acestei îndeletniciri. Nu?

Estera SÎNA^

Ieri, la Casa cărții din 
Deva, cei mici și nu numai ei 
au trăit bucuria lansării unei 
cărți pentru ei, cu câteva zile 
înainte de sărbătoarea Cră
ciunului. Este vorba de 
cartea „Miraculoasa călă
torie” de Zoița Bogdan-Tripa, 
reunind povestiri, frumos 
ilustrate, apărută la Editura 
„Bibliofor”, tiparul fiind 
executat de Grapho Tipex

■MM
Deva. Despre autoare, 
cunoscutul actor Radu 
Beligan spunea: „Vă mul
țumesc, doamna Bogdan, 
pentru clipele de încântare 
pricinuite de lectura cărții 
dumneavoastră... vă felicit 
pentru remarcabilul dv ta
lent de povestitor, pentru 
frumoasa limbă româ
nească, pentru fantezie, 
grație și umor.” (M.B.)

SC PRCGRTCSC RJUTORRCIC 
PCNTRU CLCVI

Viile Noi, Sîntuhalm și Cristur, 
plus cele din comunele Băița, 
Brănișca, Certeju de Sus, 
Cîrjiți, Șoimuș și Vețel.

Inspectoratul Școlar Jude
țean, pe baza situațiilor primi
te de la școli, a aprobat 
acordarea drepturilor sociale 
unui număr de 1163 de elevi, 
dintre care 629 din clasele I- 
IV, restul de gimnaziu. De 
asemenea, inspectoratul a 
virat CEB suma de 
804.600.000 lei pentru achi
ziționarea de îmbrăcăminte și 
alimente. Dl Gelu Minișca, di
rector, și dna Eugenia 
Crișovan, contabil șef la CEB, 
precizând că ordonanța a sosit 
târziu spre aplicare au subliniat 
volumul uriaș de muncă pentru 
a putea acorda elevilor care se 
încadrează în această regle
mentare legislativă ajutoare 
sociale. S-a constituit o 
comisie în care intră toți 
directorii de școli plus personal 
administrativ, s-a gândit o 
cerere tip (care să permită 
părinților să opteze pentru 
ceea ce doresc pentru copiii 

să soluționeze cât mai bine 
cererile.

în ciuda volumului de 
muncă, a greutăților inerente, 
o parte din ceea ce s-a 
comandat a sosit, alte 
produse sunt pe drum. Dl 
Minișca preciza că, dacă nu 
în toate cazurile elevii îndrep
tățiți își vor primi ajutoarele 
până la terminarea acestui 
trimestru, măcar până în 22- 
23 decembrie operațiunea de 
distribuire se va realiza. Elevii 
vor primi, în funcție de ce au 
cerut, încălțăminte variată de 
“Clujana” sau Vest Industrie 
Arad, hanorace, treninguri, 
scurte hanorace, pulovere, 
dulciuri de la fabrica din 
Brașov, conserve de carne 
de la “Decebal" S.A. Deva, 
zahăr. în măsura în care s- 
au putut achiziționa 
pachetele vor cuprinde 
lucrurile solicitate, ceea ce va 
face ca sărbătorile de iarnă 
să constituie o bucurie și 
pentru elevii din familii cu 
probleme.

Viorica ROMAN ____________ A

Apropiata împlinire a 
jumătate de veac de 
la proclamarea Republicii ne 

prilejuiește câteva reflecții 
clarificatoare în primul rând 
pentru propriile îndoieli. Un 
fapt cert este că această pro
clamare, respectiv abdicarea 
Regelui, s-a făcut prin abuz, 
șantaj, forță. Pe urmă, re
publica o dată instaurată a 
servit consolidării unui regim 
totalitar cu o propensiune 
represivă de o violență și 
cruzime ieșite din comun 
chiar pentru "lagărul socia
list”. în paralel, propaganda a 
deversat tot timpul valuri de 
infamii pe seama monarhiei, 
a Casei Regale și a Regelui 
Mihai. într-o a doua etapă, 
ceaușistă, represiunea s-a 
mai relaxat, s-a profilat pe 
mijloace mai subtile, iar 
republica a dobândit o tentă 
naționaFcomunistă din ce în

BUN SIMT REGAL
I

ce mai țipătoare. Propaganda 
antimonarhică rămânea însă 
neschimbată, cu efecte 
insidioase asupra mentalului 
colectiv. Așa se face că azi 
majoritatea românilor e 
republicană. Opțiune indusă 
printr-o propagandă minci
noasă dar tenace, vreme de 
decenii. Adevărul e că nici 
republica, nici monarhia nu 
sunt bune sau rele prin ele 
însele, fi prin natura regimului 
pe care-l reprezintă. O 
republică democratică, parla
mentară, capabilă să co
recteze ticăloasele aberații ale 
republicii “socialiste”, li s-a 
părut românilor o soluție mai 
la îndemână decât revenirea 
la o monarhie despre care 

“România profundă" nu 
cunoștea decât neadevăruri.

Aparent paradoxal, deși 
republicani, cei mai mulți 
români nu-i sunt ostili Regelui. 
El le este ori indiferent, ori, cel 
mai adesea, e privit cu o 
curiozitate convertită în cele 
din urmă în simpatie. Au 
contribuit la această schim
bare de optică vizitele din 
ultimii ani ale Majestății Sale, 
care - în ciuda deficitului de 
elocință vădit îndeosebi în 
rostirile publice - ne-au 
convins că avem de-a face cu 
un om de onoare, un bătrân 
domn înțelept și de caracter și 
nicidecum cu un monarh 
rapace, resentimentar, pus pe 
revanșă și pe recuperarea 

unei averi de altfel cât se 
poate de aproximative.

Recent, un grup de inte
lectuali și politicieni monar- 
hiști a publicat o declarație 
care a stârnit din nou și 
intempestiv valuri pro și 
contra monarhiste. Printre 
semnatari sunt și trei miniștri 
ai cabinetului Ciorbea re
maniat. Faptul nu trebuie să 
ne mai mire: atâta timp cât 
ezitările, contradicțiile și 
promisiunile neonorate ale 
premierului continuă de nimic 
tulburate, ne putem aștepta 
oricând la asemenea dera
paje. Cel de acum e în nota 
obișnuită a unui guvern care, 
remaniat sau nu, pare regizat 
de Abramburica. Semni

ficativă în schimb este reacția 
regală. Prin Biroul Său de 
Presă și cu o promptitudine 
exemplară, Majestatea Sa a 
ținut să comunice poporului 
căruia îi aparține că "Prima și 
cea mai importantă îndatorire 
pe care Majestatea Sa Regele 
și-o asumă este de a conlucra 
pentru binele și prosperitatea 
poporului român. In acest 
spirit, Majestatea Sa 
consideră că ridicarea unor 
chestiuni constituționale nu ar 
aduce avantaje stabilității 
propriei noastre țări în acest 
moment crucial al existenței 
noastre". Și, mai departe, în 
legătură cu rememorarea 
abdicării din 1947: “Dar orice 
evocare a acestui moment 

trebuie să aibă drept scop 
realizarea reconcilierii 
naționale și nicidecum 
crearea unor noi diviziuni 
sociale”.

Nu știu dacă e nea
părată nevoie să fii rege ca 
să poți rosti cu simplitate și 
în puține cuvinte asemenea 
adevăruri de bun simț. 
Ceea ce vedem cu sporită 
neliniște este că se ivesc 
mereu noi intelectuali, 
ziariști, politicieni care, 
reacționând emoțional și nu 
rațional, ignoră adevărurile 
elementare. Nu poți decât 
să te bucuri atunci, știind că 
mai există totuși un bătrân 
Rege care se simte dator să 
le amintească alor Săi ce se 
cade și ce nu se cade.

Radu CIOBANU
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□BERBEC
(21.III - 20.IV)

Vă tentează speculațiile și 
nu ascultați sfaturile altora, 
încăpățânarea vă poate face 
să pierdeți atât material cât 
și afectiv.

□TAUR
(21.IV - 21.V)

Dacă nu vreți să vă stri
cați sfârșitul de săptămână 
evitați discuțiile în contra
dictoriu la serviciu. în 
schimb între prieteni 
popularitatea vă e la 
maximum.

□GEMENI
(22.V - 22.VI)

Ar fi binevenită o 
schimbare de aspect exte
rior - ținută vestimentară, 
coafură - pentru a vă simți 

bine. Nu sunt exclUse nici 
posibilitățile câștigurilor 
materiale.

CRAC
(23.VI - 23.VII)

Puneți prudența p primul 
loc dacă sunteți atras într-o 
afacere secretă, altfel riscați 
să vă demascați, ceea ce vă 
va aduce supărări.

□LEU
(24.VII - 23.VIII)

într-un grup de prieteni 
calitățile vă sunt apreciate, 
deci vă puteți uita neca
zurile din ultima vreme. N-ar 
fi exclus să fiți solicitat să 
mediați conflicte în familie.

□ FECIOARĂ
(24.VIII - 22.IX)

Vă agitați de teamă că nu 
veți reuși să faceți toate 
drumurile și comisioanele 
ce vă așteaptă. Starea fizică 
e bună, dar odihna v-ar 
prinde bine.

OBALANȚĂ
(23.IX - 23.X)

Ziua e bună colaborării Iar. 
popularitatea vă e în 
creștere, ceea ce este în 
avantajul afacerilor inițiate. 
Doar să nu vă la gura pe 
dinainte.

□ SCORPION 
(24.X - 21.XI)

E mai bine să nu vă 
încredeți în veștile care vă 
trec pe la urechi. Dacă doriți 
să faceți planuri, verificați 
întâi informațiile. 

OSĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Rezultate mai deosebite 
puteți obține în activități 
intelectuale. Prietenii vă 
apreciază capacitățile 
mentale iar colegii vă 
ascultă sfaturile.

□CAPRICORN
(2l.XII -19.1)

Ați putea începe pune
rea în practică a Ini
țiativelor pe care le aveți. 
Sunt posibile și vizitele 
unor prieteni chiar 
nelnvitați.
□VĂRSĂTOR
(20.1 -18.11)

O zi liniștită în familie, 
chiar dacă vl se va părea 
plicticoasă, vă ajută să vă 
odihniți. Abia uitați de 
stres și redeveniți 
echilibrat.

OPEȘTI
(19.11 - 20. III)

Lucrurile încep să 
meargă mai bine, poate 
obțineți chiar un ajutor 
într-o problemă care vă 
frământă. Informațiile de la 
drum sunt deosebite.necesce»

* 9
Un hoț Cirpaci

Lucrătorii Biroului Ordine 
Publică l-au surprins în 
flagrant pe infractorul Cîrpaci 
Dorin, de 24 de ani, din Deva, 
fără ocupație, în timp ce 
sustrăgea r’adiocasetofonul 
din Dacia 1300 a lui Covaci 
loan, de asemenea, din Deva. 
Recidivist în materie, cîrpaci în 
furturi, tânărul hoț s-a ales cu 
un nou dosar penal.

ț' Depus in arest
' în cadrul unei acțiuni de 
| depistare a persoanelor care 
■ se sustrag executării man- 
' datelor, lucrătorii Biroului 
’ Poliției Criminale l-au 
■ identificat și reținut pe Marin 
' Vasile din Deva. El poseda 
| mandat de arestare preventivă
■ emis de către Parchetul de pe 
' lângă Judecătoria Deva

pentru comiterea infracțiunii 
de furt calificat. A fost depus 
în arestul IPJ Hunedoara.

Amatori! de valută
Schimbul ilegal de valută 

se practică lejer. îi mai 
sperie uneori polițiștii pe 
amatori, dar ei revin în forță 
pe piața neagră. Ultimii 
depistați și sancționați cu 
amendă de către lucrătorii 
Biroului Ordine Publică se 
numesc: Mazilu Nistor, din 
Petrila, Iga Nicolae, din 
Deva, fără ocupație, Draia 
Florin, tot din Deva și tot fără 
ocupație. Dar aveau bani 
băieții’. Inclusiv pentru 
achitarea amenzii.

Rubrică realizată 
cu sprijinul 

Poliției Municipiului Deva
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TVR 1
6.00 România: ora 6 fixl

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 Emi
siune 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, 
meteo, ed. specială, sport
21.15 Raiul pe Pământ (co. 
SUA ’97) 23.00 Reflecții ru
tiere 23.15 Jurnalul de 
noapte 23.30 Planeta Ci
nema. Lumea e o scenă, 
oamenii actori 0.20 Pericol 
de moarte (thriller SUA 1996)

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 8.00 

Euronews 8.30 Canary Wharf 
(s/r) 8.55 Dr. Quinn (s/r) 9.55 
In 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 Pa
trimoniul (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 par
lamentare 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)

ANTENA I
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 Aca

demy (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

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimi

neața! 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 Abracadabra 
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 Ches
tiunea 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)

ANTENA 1-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 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)
09.50-10.15 Program co

mercial PRO TV Deva
17.15- 18.25 „Ghici cine 

bate la ușă!?” - talk show cu 
Alin Bena

23.15- 23.30 Știri locale
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8.C. Foricon 8.A.
SC CASIAL SA 

Deva

Lin preajma sfinte

SC MEROPA SA 
Hunedoara

<zk»t/’iî£oic de Crăciun și de Sinul

Sărbătorile de iarnă ale Crăciunului
și Anului Npu 1998 ne oferă deosebita 
ocazie de a adresa și pe această cale 
acționarilor societății} salariaților și 
familiilor acestora, precum și 
colaboratorilor noștri, cele mai sincere 
urări de bine, multă sănătate, fericire și

Director general
. Octavian Mihăilă

<?A(>u 1998, avem bucuria să ac/tziăm 

intreyufui colectiv de salariați al 

societății, acționarilor și familiilor 

acestora, partenerilor di afaceri, 

colaborat orilor uzarea de Sârb ăi DtJ 

jtiicili , multă sănătate și prosperitate, 

alături de un călduros și sincer

ssi snis^u sis^ui

Ung. 1 Idsile !Seac, 

manager general

Cu' prilejul SYașterii Somnului 

Uisus Sfristos și al Sinului SVou 

1998, adresăm sincere urări de sănătate 

și prosperitate, de împliniri în muncă 

și în viața salariaților societății și 

familiilor acestora, colaboratorilor, 

tuturor partenerilor noștri, 

Sărbători fericite și 

Sa mulți ani!

Ung. Sldiriana Sl/laiorescu, 

manager general

x
BORZA IMPEX SRL

Deva
SC Contransimex SA 

- Filiala Deva -

SC "Matex" SA 
Deva

Sfintele sărbători ale 

Crăciunului și Sinului SVou iâ fie 

pentru lucrătorii societății noastre și 

pentru colegii de Ca Un-

texnaticacd, pentru furnizorii, btmficUntl 

și ceilalți colaboratori ai noștri prilejuri 

tie bucurie

'Jutux oi Ce urâm ' Sărbători 

ftried t și Sa mulți ani!

Ung Sfuxel !Bălan, 

director general

BADPS SA
Deva

ocazia Sfintelor 

sărbători ale Crăciunului și Sinului 

A6a 1998, ii felicităm călduros pt 

salariații unității noastre și pe membrii 

Cor de familie, Le adresăm uzări de 

sănătate tuturor acționari Cor și 

colaboratorilor, beneficiar ilor șl 

clinițiior noștri, Săzbăicai fericite 

și -Za mulți ani, 1998!

ic. SVecvtae Somovici, 

director general

Cu

Slvem deosebita plăcere 

să transmitem, cu prilejul 

Sfintelor Sărbători a le SVașt £iii 

[Somnului Uisus Siristos și a le Sinului 

SVou 1998, salariaților firmei, familiilor 

acestora, colaboratorilor și clienților 

noștri, alese gânduri de sănătate, bucurii 

și împLiniri.

Unsoțim gândurile bune de urările 

Sărbători fericite și Sa mulți ani '.

Sternul S oizat 

diiseloi (jE.ns'iat

I
I
I
I
I
I

Sărbătorile Crăciunului și Sinului 

SVou 1998 ne oferă plăcutulpri bej de 

a transmite și he această cale întregului 

colectiv al firmei, familiilor salariaților 

noștri, precum și tuturor partenerilor 

și colaboratorilor, cele mai sincere urări 

de sănătate, succese în muncă și în 

viată, numai bucurii.

Sa multi ani!

Ung. Sțlexandru Uonescu, 

director Siliala S>eva

S.C. DECEBAL SA

Deva
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

(2u prilej u [ Sărbătorilor de 

faină; Clonii liulde administrație al 

SS. SSCHIESIS SS !&eva 

urează tuturor salariaților, bene- 

I ficiariCor, producătorilor agricoli 

| multă sănătate, fericire și tradi- 

| tionaLuL Sa muCti ani!

I 
s____________________

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I 

✓

I 
I
I
I
I
I
I

nou 1998 și aI
I

prileju L £fintzi 

a SVașt £lff 

nostru Usus

SC FLORICOM SRL
LIDO

i coUuiet.i.d.o—

SC MERCUR SA Brad

I fSieJtă, i'u prilejul Sărbătorilor di 

Crăciun și al Sinului SVou 1998, 

zote-dwul de salariați, eofaboraloxii și 

•dduițli, Ce urează "Sărbători fericite și 

tradiționalul Sa multi

’Sixedox,

41aiia

r27u/u“Tcn cLiențiL

u fiilo Dota It u\taia,

In if tied\&MUUuui al

_'*71Ua toi -Za mulți

■

irbători

Somnului 

Siristos, a Sinului

Sabotez ei urez membrilor W

simpatizanților partidului nostru, 

precum și tuturor cetățenilor județului 

S unedoara, multă sănătate, fericire și 

speranță într-o viață mai bună și demnă.

Sa mulți ani!

CPetru Si £O lea, 

deputat S* USVSd de St unedoara

Slpiopiata sărbătoare 

SVașterii bSomnuluiUsus 

Sfristos, și sosirea Snului 

SVou ne oferă jslăcutulprilej de a 

ura locuitorilor comunei noastre, celor ce 

ne-au ajutat în împlinirea dorințelor 

localității și ale oamenilor ei, multă 

sănătate, fericire și tradiționalul Sa 

mulți ani! Să sperăm într-o viață mai 

lună și mai demnă.

Saurențiu SVistor, primar, 

Sorel Sugoj ’an, viaeprimaz, 

comuna cȘoimuș
I
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DARURI PENTRU COPIII 
DIN HUNEDOARA

Se afirmă că numai acele 
națiuni dăinuie prin vremi care 
se îngrijesc de copii, de creș
terea și instruirea tinerelor 
generații. în această perioadă 
țara străbate o etapă grea, 
marcată de fenomenele lega
te de reformă și restructurarea 
ce are loc în toate domeniile 
vieții economico-sociale. în 
acest context este lăudabilă 
inițiativa Consiliului local ce 
constă în organizarea de 
întâlniri între Moș Crăciun și 
copiii din localitate în această 
perioadă premergătoare săr-

iarnă, să uităm și de neca
zuri și de răul din noi și să 
petrecem Crăciunul și Anul 
Nou cu inimile curate și cu 
speranță.

O manifestare de mai 
mare rezonanță a avut loc 
joi, 18 decembrie, la casa 
de cultură din municipiu în 
cadrul căreia au primit da
ruri peste 1000 de copii. 
Cadourile au fost procurate 
din suma de 25 milioane de 
lei oferite de la bugetul local, 
precum și din sumele adu-

bătoririi Nașterii Domnului 
Nostru Isus Hristos și sosirii 
noului an 1998. O astfel de 
întâlnire a avut loc miercuri, 
17 decembrie a.c, la sediul 
Autorității tutelare din muni
cipiu în cadrul căreia au primit 
cadouri un număr de peste 70 
de copii, mai precis cei ce au 
rămas orfani și au fost 
încredințați spre creștere unor 
familii din localitate. în scurta 
alocuțiune rostită cu acest 
prilej, dl Remus Mariș, 
primarul localității, spunea:’

- Parcurgem o perioadă 
grea, dar este bine ca acum, 
în preajma sărbătorilor de

nate de la un număr de circa 
30 de sponsori, cele mai 
importante fiind oferite-de 
S.C. „Siderurgica" S.A., 
ICSH, S.C. „Miraceti”, ,,Mir- 
sal Prod", „Suzana”, „Micro 
Mega", „Aurora Autcom", 
„Hephaistos” etc.

Primind cadourile de la 
Moș Crăciun copiii au recitat 
poezii, au colindat mulțu- 
mindu-i bunului Moș - de 
fapt primăriei și sponsorilor- 
pentru dărnicia - așa puțină 
cât a fost ea.

Nicoiae TÎRCOB 
Foto: Eduard CHIROIU

•s

Cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 37, organizează licitație publică 
deschisă cu strigare conform Legii nr. 58/1991, cu modificările 

și completările ulterioare pentru vânzarea următoarelor active:

Denumirea activului Obiectul de activitate Adresa

Spațiu comercial (Computix) 
Spațiu comercial (Oftanex) 
Spațiu comercial (OJT)

Prestări servicii
Comerț
Prestări servicii

Spațiu comercial (At. brichete) Prestări servicii

Deva, bd. Decebai, bl. R
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 11-13
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 11-13
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 11-13

Preț 
de pornire 
400 mii. lei 
220 mii. lei 
220 mii. lei 
28 mii. lei

La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul suportat de către cumpărător. 
Licitația va avea loc în data de 15.01.1998, ora 12, la sediul societății, 

in caz de neacUudecare la prima ședință, se va organiza cea de a doua 
ședință a licitației pe data de 22.01.1998, ora 12, la sediul societății. 

Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate 
contra cost la sediul societății.

Pentru relații suplimentare sunați la dna Stănilă Dora, tel. 213575 
sau direct la secretariatul societății. Pentru participarea la licitație, 
ofertanții vor depune la sediul societății până în ziua licitației, ora 11, 

documentele prevăzute de legislația în vigoare.
Participanții la licitație vor depune la casieria societății, sau în contul 
nr. 402000296426 deschis la Bankcoop Deva, taxa de participare de 
1.000.000 lei și vor face dovada consemnării la dispoziția societății 

comerciale vânzătoare a garanției de 3% din prețul de pornire a 
licitației. Valoarea terenului aferent activului este inclusă în prețul de 

pornire a licitației.

La Casa de cultură din 
Căian s-a vernisat expoziția 
de artă plastică reunind 
lucrări realizate de Tiberiu 
Baiasz. Artistul - pictor, 
sculptor, grafician, designer 
- s-a născut în municipiul 
Hunedoara. A participat ia 
30 de expoziții de grup și 8

personale. Se remarcă 
prin vigoarea talentului, 
modernismul lucrărilor de 
pictură și sculptură.

Cu prilejul vernisajului, 
a fost lansată și cartea 
pentru copii "Cartea de 
sub brad" semnată de scrii
torul Eugen Evu. (M.B.).

Un meci restanță la fotbal 
GLORIA BISTRIȚA - STEAUA 0 -1

Un meci restanță, din etapa a 17-a din divizia A 
la fotbal, miercuri 17 decembrie a.c., la Bistrița, 
Steaua a învins pe Gloria cu 1-0 și a trecut în 
fruntea clasamentului, la egalitate de puncte cu 
Rapid. Steaua mai are o restanță cu Ceahlăul P.N. 
ce se va disputa în primăvară.(S.C.)

l^gfetBISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ | 
iHiP „SE. TREIME” - DEVA, I 
[ STR. M. KOGĂLNICEANU NR. 14, 1

ORGANIZEAZĂ
| VINERI -19 decembrie, ora 18.00,

[ UN CONCERT DE COLINDE. [
Vă așteptăm! I

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

DIRECȚIA DE
TELECOMUNICAȚII 

HUNEDOARA
ANUNȚĂ

La data de 18.12.1997 In localitățile DOBRA și 
ROȘCANI se vor da in comunicație CENTRALE 
TELEFONICE AUTOMATE DIGITALE conectate la 
rețeaua telefonică automată interurbană și 
internațională.

Numerele de apel ale posturilor telefonice 
instalate la abonați sunt formate din 6 cifre:

Centrala DOBRA 283XXX
Centrala ROȘCANI 281XXX
Abonați! telefonici din localitățile 

aparținătoare de centralele telefonice din 
Dobra și Roșcani obțin legătura telefonică 
intre el șl cu abonați! din Interiorul Județului 
formând, după venirea tonului, numărul de 
apel al postului chemat (format din 6 cifre).

Pentru realizarea unei convorbiri telefonice 
interurbane automate cu abonați! telefonici 
din alte Județe se formează, după venirea 
tonului, prefixul localității (format din 3 cifre) 
și în continuare, fără pauză, numărul de apel al 
postului chemat.

Pentru obținerea legăturii telefonice 
Internaționale, după venirea tonului, abonații 
vor forma prefixul țării respective, prefixul 
localității și numărul de apel al postului 
format.

Informații privind numerele de apel ale 
abonaților telefonici din localitățile 
aparținătoare de centralele telefonice din 
Dobra și Roșcani se obțin la telefon 054211515 
(In Județ 211515).

SC UZO BALCAN TRANS SRL 
HUNEDOARA

Oferă spre vânzare prin depozitul din Deva, str. 
Ardealului, nr.l (Coincereal):

Făină albă Ungaria bl. 55 1 kg = 2400+TVA
Făină albă Ungaria bl. 80 1 kg = 2220+TVA

> Făină albă tip 505 1 kg = 2150+TVA
>Tărâțe 1 kg - 700+TVA

Informații la telefon 711752. J
SPITALUL C.F. SIMERIA
Organizează în termen de minimum 15 zile 
de la data apariției în ziar concurs pentru 

ocuparea postului de: 
- Muncitor II (Bucătăreasă) 

Informații privind participarea la concurs și 
tematica la sediul unității din SIMERIA, 

str. Avram lancu nr. 26 sau la telefon nr. 660681.”

[ S.C. ASIROM SA I 

| invită posesorii de autovehicule persoane | 
| fizice și juridice să-și achite |
| prima de asigurare obligatorie de j 
| răspundere civilă auto RCA pe anul 1998. | 
| Unitățile ASIROM din Deva, Petroșani, | 
| Lupeni, Hunedoara, Hațeg, Orăștie și Brad |
| vă stau, zilnic, la dispoziție având un | 
| program prelungit inclusiv sâmbăta | 
| și duminica. |
| Persoanele care achită prima de asigurare | 
| până la data de 31. XII. 1997 beneficiază | 
| de o reducere de 10%. |
| Nu uitați numai plătind la timp primele | 
I de asigurare beneficiați de protecția | 
I ASIROM în cazul unor evenimente rutiere. | 
l______________________ _____ ______ l
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Paulina
POPA

DATORIA DE SVFLET "Crucea lancului"
Pentru a clarifica de la înce

put lucrurile, această carte nu 
este una de autor, ci, în cazul 
cel mai corect-acceptabil, una 
de autori. De fapt, este vorba 
despre o antologie alcătuită de 
Mircea Cavadia - spre cinstea și 
onoarea domniei sale -, în care 
întâlnim nume cunoscute, ale 
unor oameni care l-au știut, i-au 
fost apropiați și, cei mai mulți, 
chiar l-au iubit pe Valentin Sil
vestru. Argumentele acestei 
afirmații sunt textele din volum, 
gândurile sincere ale unor: D. R. 
Popescu, Viorel Cacoveanu, 
Ștefan Cazimir, Dumitru Solo
mon, Bogdan Ulmu, Ananie 
Gagniuc, Dan Plăeșu, Rodica 
Mandache, Albert Poch, Mihai 
Pânzaru-Pim, între ei, cu mo
destie, numărându-se și sem
natarul prezentelor rânduri.

'...
Mircea Cavadia: Cine ai fost dumneata, domnule
Valentin 577^//v?Editura Timpul, Reșița, 1997.

------------------------- --- ----------------------- ’ /

La un an de la moartea Ma
estrului, apariția acestei anto
logii sentimentale mi se pare o 
exemplară dovadă de afecțiune, 
dar și un act de firească și 
respectuoasă devoțiune. De 
aceea, consider mai ilustrativă 
prezentarea cărții cu ajutorul 
citatelor. Și încep cu însuși Ma
estrul: "Am scris versuri umo
ristice, proză satirică, come
dioare de teatru, film, radio, 
televiziune, pamflete, scrisori, 
răspunsuri la scrisori (...). Nu 
poți totdeauna ceea ce ai vrea. 
Truism. Și realitate. Poporul 
zice să te ferești de cal din spa
te, de bou din față și de prost 
din toate părțile. Dar parcă 
poți?" (O schiță a vieții mele, p. 
14); D. R. Popescu: "Dacă o să 
numărăm orele petrecute de 
Valentin Silvestru în sălile de 
teatru, la spectacolele oferite de 
actori publicului românesc, o să 
ajungem la niște cifre uriașe, 
cifre care ne spun că Valentin 
Silvestru a stat în sălile de tea
tru săptămâni întregi, luni, ani." 
(Silvestru, p. 16); Viorel Caco
veanu: "Valentin Silvestru (...) a 
fost un fenomen: atrăgea ca un 
magnet oameni și idei, organiza 
ca nimeni altul festivaluri, sim
pozioane, asociații și concur
suri, colocvii și serate." (Inega
labilul Valentin Silvestru, p. 30); 
Dumitru Hurubă: "în 1988, par-

Dl Emil Nelega, de zeci de ani stabilit in Canada, ne roagă să i 
publicăm în ziarul nostru •
COLȚUL HAIDUCULUI ÎNSTRĂINAT J

I
• im k h clin mi im</ j

Mă rog șl pentru viii și pentru morțil mei. '

Totuna-mi sînt acuma părtașii și dușmanii, i
Cu el deopotrivă mi-am sfărâmat anil, J
Șl dragostea șl vrajba le-am împărțit cu ei. i
Pe morți în rugăciunea de seară ml-l culeg. '
Aceștia sînt, Doamne, iar eu printre morminte. i
Au fost în el avânturi șl-au fost pogorăminte. ‘
Puțin în fiecare, în toți am fost întreg. i
De viforele vieții ei sînt acum deșerți, 1
Dar dragostea, dar vrajba, din toate ce rămâne? ■
Zdrobita rugăciune la mila ta, Stăpâne, 1
Sînt și eu printre morții rugându-mă să-i ierți. (
Și aducându-ml viii, la mila ta recurg, 1
Cînd crugul alb al zilei pământul încunună: ,
Tu dă-le, Doamne, dă-le cu toată mîna bună •
Tîrzia-nțelepciune din tristul meu amurg. ,

Nichifor CRAINIC)

ticipând la concursul de satiră și 
umor Mărul de aur, desfășurat 
la Bistrița, mi s-a acordat pre
miul întâi. Am fost invitat acolo, 

însă, neputând da curs invi
tației, anTprimit Diploma acasă 
semnată fiind de președintele 
juriului: Valentin Silvestru. Acea 
semnătură a fost Certificatul 
meu de umorist pe care am 
încercat să-l onorez din toată 
ființa mea." (- Săru' mâna, Dom- 
nu' Valentin, p. 44); Rodica 
Mandache: "Avea pasiunea 
desțelenirilor. Și pentru asta 
folosea arme care uneori pă
reau simple: cenacluri, festiva
luri, șezători. Dădea astfel unui 
oraș și cetățenilor lui șansa de a 
ajunge la comunicare cu arta, la 
sărbătoare spirituală." (Gând la 
plecarea unui om care mi-a 
schimbat viața, p. 47); Dumitru 
Solomon: "Nu avea numai prie
teni. Nici nu e posibil. Voia să fie 
drept și poate că n-a reușit să 
fie mereu. Voia să fie corect și 
poate că pe unii i-a stânjenit 
această corectitudine. Era poa
te prea orgolios ca să accepte 
contrazicerea. Dar iubea teatrul 
ca nimeni altul și va trebui să 
învățăm de la el și o lecție de 
dragoste." (Un paragraf de is
torie, p. 60)

... Carte de aduceri aminte, 
de evocări sentimentale, care 
îmbogățește sufletul cu încă pu
țină cunoaștere a lui Valentin 
Silvestru...

Dumitru HURUBĂ

Parcurgem cu emoție filele 
cărții “Crucea lancului”, o repre
zentativă “crestomație literară, 
memorialistică, istorică, folclo
ristică", editată de Biblioteca 
Centrală Pedagogică București, 
ce poartă semnătura regreta
tului profesor Liviu Lucaciu, 
cunoscut cititorilor noștri ca un 
apreciat condeier.

Ce i-a sugerat autorului acest 
titlu? “Crucea lancului" - mo
numentul înălțat, cu un an în 
urmă, la Baia de Criș, la sugestia 

Z---------------------------------------------------------\
O carte cu multiple simboluri

k______________________________________y
unor moți în sufletul cărora vi
brează adânc duhul tribunului, în
tre care se afla și autorul cărții?

Crucea-destin a Crăișorului 
Avram? Cel care, respingând 
darul împăratului (“Marea Cru
ce"), a refuzat cu demnitate: "Au 
românii cruci pe biserici, pe 
case, pe morminte și pe umeri, 
destule?!"

Ce l-a îndemnat pe autor să 
dea lucrării sale acest titlu? 
Crucea de piatră de la Țebea, 
ce străjuie mormântul lancului 
de 125 de ani, în fața căreia 
nepoții tribunului se pleacă cu 
pioșenie, Craiul Munților fiind 
pentru ei simbolul sfânt al dem
nității și libertății neamului?!

Crucea a fost pentru Avram 
lancu Golgota neamului său. O 
golgotă urcată în elanui tinereții 
și speranței sale de la 1848 și 
coborâtă cu durerea, cu amarul 
neîmplinirii, dar și cu licărul 
nădejdii în triumful visului său.

Liviu Lucaciu a izbutit să 
cuprindă în cele 175 de pagini 
ale cărții sale o viață pilduitoare, 
pornind de la copilul și anii lui de 
școală de la Vidra de Sus, mo
țul care, purtând în suflet marti
riul de la 1785, pe străbunul său 
cu care se fălea: "Eu mi-s nepo
tul lui Horea!" - continuând cu 
strategul de mal târziu, când s- 
a convins că dreptatea se va 
împlini "nu cu argumente filozo
fice, ci cu lancea lui Horea".

CAM/L PETRE3GU
- despre poezie

"Poezia nu este deasupra 
realului ca un nor, este o depă
șire a realului, pornește de la 
real, ca de la un prag.., Nu a- 
burii adunați în hlamide de nori 
sprijineau cerul ci Atlas care era 
proptit cu picioarele pe pământ".

“Poezia e in funcție de real 
care poate fi el însuși vag, ne
bulos, Inefabil, imaterial, greu 
de pătruns, dar trebuie exprimat 
totdeauna în mod adecvat..."

"Esența poeziei este ima
ginea și aura ei. Idei văzute și 
traduse în Imagini. Adică tâl
curile lumii în imagini adecvate, 
neapărat șl numai adecvate".

POȘTA 
REDACT®*

VAS/LE ROȘU, Vălișoara. 
Mulțumim pentru urări. Eseul vă 
sugerăm să-l trimiteți la o re
vistă de specialitate, pentru că e 
bine scris.

NINA GREAVU, Bănița. Am 
primit scrisoarea, am primit poe
ziile, am primit propunerea de 
colaborare, dar lipsesc semnele

Un capitol impresionant al 
cărții este "Testamentul lui lan
cu" - impresionant nu numai 
prin conținut (“unicul dor al vieții 
mele este să-mi văd națiunea 
fericită"), ci și prin faptul că a 
fost întocmit la vârsta când A- 
vram lancu avea doar 26 de ani! 
“Sfârșitul lui lancu" este capito
lul pe care autorul îl conturează 
nu numai cu informații livrești, ci 
mai ales cu ceea ce a cules de 
la străbunicii și bunicii săi de la 
Țebea și Baia de Criș, cei care 

și-au crescut nepoții - nu cu 
basme, ci cu legendele vii ale lui 
Horea și lancu.

Un spațiu amplu este rezer
vat de autor prezenței lui A. 
lancu în creația folclorică, scri
sori, memorialistică, în istoria 
națională și în literatura noastră 
cultă: "Trăi-va scris în stele 
etern numele lui" - mărturisea 
Octavian Goga la mormântul 
lancului, "Și după mari izbânzi 
și zile-amare.../ S-a stins, pus
tie, viața lui pribeagă" (Șt.O. 
Iosif); răsunător este omagiul 
adus de Nicolae lorga în “Ardeal 
robit".

Autorul Liviu Lucaciu reu
nește o autentică și valoroasă 
crestomație din toate genurile 
literare - de la Mihai Eminescu, 
Lucian Blaga - la Titus Popovici, 
Paul Everac, care l-au imorta
lizat pe Avram lancu în opere 
nemuritoare.

Apărută în condiții grafice 
deosebite, cu sprijinul nemijlocit 
al prof.dr. George Anca și al 
scriitorului Mircea Sîntimbrea- 
nu, - cartea “Crucea lancului” 
reprezintă nu doar o lectură 
.pentru ceasuri de seară. Ea 
este pentru cititor un zguduitor 
periplu prin frământările, lupta, 
zbuciumul unui Om, devenit 
simbol al unui Neam.

Marioara LUPULESCU,
Lucia LICIU

“Poezia însăși nu poate fi 
decât cunoașterea plastică a 
zonelor mai înalte".

“O imagine fericită arată 
uneori mai mult decăt un peticit 
și laborios poem, mai mult decăt 
un volum de «tocătură» 
lirică”.

"Poezia nu poate fi decât 
organicitate de imagini, cu pute
rea ei de radiație".

"Poezia populară autentică 
are un gust amar și o tărie de 
vin, care exclud și naturalismul 
și idilismul".

Selecție de Iile LEAHU--------... ... 
de punctuație și sunt în plus câte
va dezacorduri gramaticale, deci...

GAVRILĂ D, Călan. Nu spu
nem că e imposibil, dar a sem
na versuri scrise de alții plagiat 
se numește, așa că imposibilul 
devine posibil când textele sunt 
ale dvs fără dubii.

GABRIELA FURDUI, Vața. 
Mai trimiteți și vă promitem că, 
în măsura posibilităților, vă vom 
publica.

D. VARVIGEANU__________ >

“Frica Domnului este începutul științei”
[Pilde 1, 7]

îmi este teamă a mă apropia de Tine, 
Dumnezeul meu.
Tu ai dat ținutului meu bogății fără seamăn 
și prin lanțurile mele nu au trecut 
furtuni de pietre.
Spicele mele sunt grele de rod
Și secară nicicând nici neghină amară.
Dropii de aur cuibărit-au aici 
și hrană puilor lor pe răzoare. 
Binecuvântat-Ai, Doamne, câmpiile mele 
și nu grindină ci păsări eterice Ai poruncit 
peste ele.

Dar cine poate cuprinde într-o strigare 
minunile chipului tău, și cine a Te vedea 
cu ochii din lume?

Ai dat ținutului meu spice grele, 
iarbă pe munte, 
auroră în calea înțeleptului. 
Respir prin umbra ce o lasă urma Ta 
peste lucruri 
și asemeni oglinzii ce pare fulger 
îmi este teamă a mă învecina 
cu umbra Ta, 
Dumnezeul meu!

Iertare înseamnă
Stau pe marginea lumii-n picioare, 
un cuvânt se zbate în laț, fără trup, 
mi-acopăr privirea făcând-o să vadă 
acolo-ntru sine, tăceri ce din tăceri se

O umbră cade de pe ziduri, 
se sparge-n dreapta mea și plânge, 
o mângâi și o port pe brațe, 
o fac regină fără a o atinge.

Din primăvara mea-nghețată, 
din când in când, ca pentru nuntă, 
scot la lumină rochia-nflorată 
și uneori din sacrele ninsori 
cuvintele răsar 
și mă sărută.

CC Căderea * zbor amețitor
Ultimul volum de versuri al 

poetei Paulina Popa este, de 
fapt, o antologie, apărută la 
Editura "Helicon", din Timișoa
ra, reunind cele mai frumoase 
creații, selecție realizată de 
Paula Romanescu. Și tot Pau
lei Romanescu i se datorează 
și traducerea celor 114 poezii în 
limba franceză, căci trebuie să 
mai amintim cititorului că ediția 
este bilingvă. Formatul cărții 
este unul liliput, posesorul ei 
purtănd-o cu discreție asupra 
sa și, sau mai ales, în clipe de 
totală deschidere spre vers, în 
momente de melancolie, de 
dăruire sufletească, atunci 
cănd comunică cu Divinitatea.

Semnificativ ni se pare în 
acest sens poemul "Jocul ce
lest": "A stat drept / în fața 
zeilor/și a înfruntat verbele/la 
zidul cetății./ S-a luptat / cu 
păsările spaimei/și a îmblânzit 
/ dorința / cu biciul: / - începuse 
/ Nunta Cuvintelor - / Cine-i va 
consacra / jocul, cănd, va iz
băvi / noaptea de tânguire / și 
va-ncerca s-arate lumii / că un 
vers / este mai mult / decât un 
strigăt?"

Căutarea este una aspră și 
dificilă de care doar creatorul 
își dă seama: "Aș vrea să pot / 
să deschid / cele mai albe porți

Pulberi
Dă-mi,Doamne, iar semnul de taină 
ce ridica din neant castele.
Măcar în somn, o aripă să-mi crească, 
să nu mai fiu proscrisul care cere.

Mai lasă-mă, din când în când, 
din pulberi să mă-nalț spre stele, 
cărând pe zidul ros de carii 
povara cântecelor mele.

De ce i-aș cere-acestei clipe 
să mai aștepte, să nu prindă 
cu dinții roși de timp, pământul, 
când doar o umbră mai perindă

și-și trece-ncet prin părul umed 
o mână fără frunze, albă, 
până-i devine fața vie 
ca ochii unui corb ce pradă.
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/ și să-n(eleg / interiorul / Cu
vântului”. ("Interiorul cuvântu
lui”).

Antologia de față este una 
echilibrată, în măsură să evi
dențieze creația adevărată, nu 
numai cea cu tentă religioasă, 
așa cum în general este recep
tată poeta Paulina Popa. Ex: 
"Lacuna”, "Fântânile", "Țipătul", 
"Poem astral" ș.a. Constatăm cu 
satisfacție că poezia sa câștigă 
în profunzime, poeta se mișcă 
cu dezinvoltură, urmând o "un
dă" încărcată de sensibilitate și 
luminozitate: Universul său poe
tic se dezvoltă cu trecerea tim
pului, dovada unor acumulări 
reale și durabile, amplificate de 
lecturi, de un contact direct cu 
poezia bună. ("Fiorul”, "Sacri
ficiu", "Ție”). Iubirea, la rândul 
său, revine tainic, ridicând 
semne de întrebare, îmbogățind 
tematica creației: "Ascultă / - 
Dacă iubirea este Lumină / de 
unde ceata / de unde umbra? / 
Dacă iubirea este Ochiul plin /, 
de unde golul/de unde pustiul? 
("Dacă").

Și, totuși, gestul de rugă 
către Dumnezeu revine și revine 
mereu: "Dar cine să îndrăzneas
că să spulbere ruga? / Poate 
numai pietrele vorbitoare"!

Mine! BODEA
-
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• Vând teren arabil, Simeria 
Veche. Tel. 660185, după ora 
19. (9492)

• Vindem și cumpărăm apar
tamente, garsoniere, case, 
terenuri. Tel. 211290, int. 158. 
(9871)

• Vând casă nouă, satul 
Banpotoc 172, apă curentă, 
caldă, Plopan (9718)

• Vând apartament 2 camere, 
Dacia, 27.000.000 lei, parter. 
Tel. 230852 (9721)

• Cumpărăm vilă, 5 camere, 
garaj, încălzire centrală. Tel. 
216899 (9915)

Pierdut facturi seriile 
1405701-1405750, 1405851 - 
1405900, chitanțe fiscale 
1637551- 1637650 aparținând 
SC Paula Excom SRL Deva.Se 
declară nule (9914)

• Pierdut ștampilă apar
ținând SC Mini Mode Circo 
SNC. Se declară nulă. (9207)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriat spațiu 
ultracentral (în clădirea SC. 
"Condor", amenajat pentru 
birouri, suprafață 50 mp. Tel. 
215729, 056/201616 (9883)

• Ofer de închiriat apar
tament 2 camere, Deva, zona 
Lido. Informații tel. 225002, 
orele 17-22. (9901)

• Vând ARO 10, carosat, 
fabricație 1982, CI plus revizie. 
Informații Sereca, nr.2, comuna 
Beriu. (9281)

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

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

• Vând porci, greutatea cu
prinsă între 85-100 kg, sat Teiu, 
nr.50, corn Lăpugiu. (9900)

• Vând piese auto pentru 
camioane: Scania, Daf, Mann, 
discuri ambreiaje, cutii de viteză,

OFERTE DE 
SERVICII

• Tineri, doriți să câștigați 
bani de sărbători? Dacă da, 
sunați acum la 612605. Studii 
medii, aspect fizic plăcut. 
(1212)

• Agențiile de impresariat 
artistic "Orbis Impres" și “D & B 
Trading CO" selecționează 
tinere cu aptitudini artistice 
(soliste vocale, dansatoare ) 
pentru contracte externe. Relații 
la tel. 228325. (9908)

• S.C. "Coturnix" S.R.L. Deva, 
cu depozit în Deva, str. Depozitelor 
nr.11, distribuitor pentru produse: 
cosmetice, chimico-casnice, 
angajează agenți comerciali 
pentru Deva, Hunedoara și Valea 
Jiului. Condiții: absolvent liceu, 
experiență în domeniu minim I 
(un) an. Cei interesați vor depune 
un CV la adresa firmei. Informații 
tel. 212838 (9916)

DIVERSE
• Mulțumiri pentru compe

tența, bunătatea și înțelegerea 
de care a dat dovadă întreg 
colectivul secției urologie din 
cadrul Spitalului Județean 
Deva. "La mulți ani! și sărbători 
fericite”. Cu considerație, Ana 
Ioana. (0508)

• SC Rusca SA Hunedoara, 
cu sediul în Hunedoara, bdul 
Dacia, nr.10, convoacă adunarea 
generală ordinară a acționarilor 
societății, cu următoarea ordine 
de zi: încetarea contractului de 
manager, alegerea consiliului de 
administrație, alegerea comisiei 
de cenzori, raportul managerului 
la 30.11.1997. Prima adunare se 
convoacă pentru data de 
09.01.1998, ora 11, în sala 
restaurantului Rusca din Hune
doara, bdul Dacia, nr.10.în caz de 
neîntrunire a condițiilor legale 
necesare ținerii primei adu
nări,se convoacă în același loc și 
oră cea de a doua adunare 
generală pentru data de 
16.01.1998. Informații supli
mentare la sediul societății, zilnic 
între orele 10-14 sau la tel. 054/ 
717575. (9208)

COMEMORĂRI

• Se împlinesc 4 ani de la 
trecerea în eternitate a celui 
care a fost de o deosebită 
omenie

col.(r) LIVIU MOISÂ

Timpul nu va așterne uita
rea niciodată în sufletele 
noastre. Comemorarea sâm
bătă, 20 decembrie, ora 12, la 
Biserica Ortodoxă din str. 
M.Eminescu. Familia. (40511)

• Au trecut 6 săptămâni și 
amintirile ne poartă pașii la 
mormântul dragului nostru 
soț, tată, socru, bunic

STANCA IONEL

Așa cum nimeni nu-ți va 
putea lua locul în sufletele 
noastre, nimic nu poate șterge 
tristețea și singurătatea, dorul 
nestins pe care le-ai lăsat în 
urma ta. Parastasul de po
menire duminică, 21.12.1997 
la Biserica Ortodoxă din Câm
puri Surduc. (9919)

• întreaga familie amintește 
cu profundă durere că la data 
de 22 decembrie se împlinesc 
doi ani de la nedreapta des
părțire de omul minunat și 
deosebit, cel care a fost

CZETENI ERNEST

din Orăștie. Pios și îndurerat 
omagiu celui pe care-l vom 
păstra veșnic în sufletele și 
gândurile noastre. (9279)

• A trecut un an de când ne- 
ai lăsat cu inimile zdrobite, 
scumpa noastră

ANA FORTE

soție, mamă, bunică și soacră 
devotată. Comemorarea va 
avea loc la Catedrala Ortodoxă 
din Ghelar în 21 decembrie 
1997. Dumnezeu să-i dăruiască 
odihnă veșnică. Familia.' (9206)

• Au trecut șase luni de 
când iubitul nostru tată și 
bunic

PETRU IACOB

a plecat pe drumul fără 
întoarcere. Slujba de po
menire va avea loc la Ca
tedrala Sf.Nicolae, din Deva, 
în 20 decembrie, ora 12. 
Familia. (9906)

X----------------------- ---------------------------------------------

Societate comercială
VINDE EN GROS 

ȘI
EN DETAIL

BERErg?
J SILVA 1/2^ 
R^GLN 1/2

1 ROM 30
VODCĂ 30*

RACHIU ALB 2

/

Apă minerală BIBORȚENI1,5 L

ftlârtie igienică
Relații la depozitul-magazin din 
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257 

(în incinta S.C. Polidava S.A.), 
tel: 225904, între orele 10-14. Â

F "LI T " ""SâoKwoL
18 DECEMBRIE

motoare, caroserii, porți de 
aluminiu etc.și Toyota Corolla 
1985, neînmatriculată. Tel. 
094527697, 218814. (9903)

• Vând calculator PC 486 
plus Soft instalat. Tel. 217479 
(9904)

• Vând instalație recepție 
satelit Funai, stereo, teleco
mandă. Tel. 242912 (9278)

• Vând combină Samsung: 
pick-up, radio, dublu cas. CD, 
boxe, telecomandă. Tel. 
231399, după 18.(9716)

• Vând jocuri distractive Flip
per, videojoc, avantajos și rate. 
Tel. 651077 (0371)

• Vând pian vienez Wolf, 
coadă scurtă, relații Brad,tel. 
650822 (0372)

• Cumpăr motor VW Diesel 
1600, în stare bună, fără cutie 
viteze. Tel. 230852 (9719)

• Vând SRL producție, fără 
activitate din decembrie 1994. 
Tel. 213238, după 20. (1997)

• Vând avantajos covor per
san, mochetă în stare foarte 
bună (2 scaune - piele și mă
suță sticlă), masă bucătărie plus 
un corp, pat o persoană cu 
saltea relaxa, televizor alb- 
negru. Vând picturi tablouri, 
pânze vechi. Tel. 626966 
(40513)

• Vând SRL, înființat 1995, 
fără activitate. Informații tel. 
242384 (9280)

• Vând Dacia papuc, berlină, 
TV, Mercedes, pavilion apicol. 
Tel. 218245 (9905)

• Vând armă de vânătoare, 
marca IJ, calibru 12, preț nego
ciabil. Informații Geoagiu Sat, 
tel. 296 (9282)’

PIERDERI
• Pierdut carnet de să

nătate pe numele Muntean 
Cornelia, din Criscior. îl de
clar nul.(9909)

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

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

feti beneficia ci de noul pachet 
CONNEXGO!

TOP TECH 
Deva

Str. Andrei Muresanu nr.1

Tel./Fax.: 213.871

GSM: 092-216.600

DEALER

■ GlobalNET ES“
www.globalnet.ro

DEALER AUTORIZAT

CONN

1
li

I 
I
I
I

5531 lei 
1342 lei
459 lei 

cotații ale 
| societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața |
■ valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării' ■
■ cursurilor în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări. •

1 franc elvețian
1 franc francez 
100 lire italiene

Cursurile incluse în această listă au la bază

| 1 dolar SUA
■ 1 marcă germană

1 liră sterlină

7957 lei
4496 lei

13045 lei

QUASAR DEVA
Bd. Decebal bl.R parter

Oferta lunii 
DECEMBRIE!!!

Cumpârînd 
un calculator

PGA Pentium 150 MHZ 
echipat cu placa de sunet 

primiți GRATUIT 
un set de

BOXE de 80 W PMPO

Sunați acum la tel. 211261y

Pentru asociații, colaboratorii dvs.! 
Pentru părinți și Copii!

mesajul dvs. îi poate găsi 
ORICÂND Șl ORIUNDE!

""“j - S.C. Transilvania nulii nedia S.R.L.
Tel. 217860 • 219204

Deva.Se
http://www.globalnet.ro
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IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!
în calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

■
■PHILIPS NEI DAEWOO GOLDSTAR ARCTIC

GĂEȘTI

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

FRIGORIFICE» MAȘINI DE SPĂLAT»ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI 
• BOILERE ELECTRICE» VIDEO PLAYERE ȘI VIDEO RECORDERE 

•ASPIRATOARE «MIXERE ȘI ROBOȚI DE BUCĂTĂRIE» STORCĂTOARE 
DE FRUCTE» COVOARE ȘI MOCHETE...» ȘI MULTE ALTELE!!!

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

♦ ORĂSTIE, str. N. Bălcescu, nr.11 • tel. 247496

MULTI 
SISTEM 

SRL 
DEVA

Vă oferă: 
calculatoare 
imprimante 
consumabile 
accesorii

Bd. Decebal, Bl.109 (mag. Romarta, et.1)
S 213280 (9116)

—----------
IN ORICE
OCAZIE,

PUBLICITATE
PRIN

5CARCTIC SA Găiești 
Prin magazinul său din Hațeg, 

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

congelatoare

9fCUVÂNTUL
LIBER”!

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

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 
vitrină 110 litri 
vitrină 210 litri

-1.900.000 lei;
- 1.153.000 lei;
-1.289.000 lei;
-1.533.000 lei;
-1.357.000 lei;
-1.560.000 lei;
- 2.035.000 lei;
- 1.239.000 lei;
-2.106.000 lei;
- 2.292.000 lei;
- 3.530.000 lei;
- 3.902.000 lei;
-1.499.000 lei; 
-2.171.000 lei.

Prețurile includ TVA.

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

V... -..... ..........- - —

Deva, Bdul Decebal, bl. P
8 212726; 218205

Relaxare 
nu înseamnă 
deconectare 
Relaxare, 
înseamn ă 
conectare
Magazinul FREMAR
Str. Avram lancu 9
Tel: 092216347, 054/723406,
Fax: 054/723406

Lotus
GSM COMMUNICATORS

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

S.C. VITICOLA SA. ' 
ȘOIMUȘ 

vă garantează 
în fiecare cusă 
Un vin binffie 

ninsă!
Vinele zilnic, între orele 
ll-lti, la sediul său din 
Șoiniuș, cu prețul de 

4130 lei/l (inclusiv TVA). 
k_______ La multi ani!______ ,

cannn
PRJM.EX deva.

Vă afară prin specialiștii ei de inaltă ținută 
următoarea paletă de prestații:

A lucrări montaj parte electronică în 
domeniul C+M,-
A reparații electrice la utilaje și linii 
tehnologice (RC 1, RC 2, RK), 
A lucrări de reparații metrologice,- 
A reparații excavatoare (parte electrică),- 
A cablări circuite forță și comandă,- 
A executarea de tablouri electrice și 
circuite de automatizare.

Informații Deva, telefoane: 054/2322B4,- 218676,- 
094507628. (40259)J

* BRICSSON $

DEALER AUTORIZAT

CONNEX
TELEFONIE MOBILA DIGITALĂ Gam'

CTgCOMPPIL SXDevu2>
Achiziționează piei brute ovine, 

caprine, porcine, cabaline, bovine, și 
lână la prețurile cele mai mari din Județ și 
din țață.

De asemenea, scoate la vânzare sau 
-îr?chiriază active (clădiri) din Orăștie, 
Hunedoara, Hațeg, Petroșani și Deva, 

^nformații la telefon 213117; 214305.

In perioada 1 dec.-30 dec. acniziționând echipament 
complet (centrale termice și materiale) pentru o 

instalație de încălzire de la magazinul

ECONOMIC al S.C. UNIVERSAL Imp-Exp. S.A. 
firma vă asigură proiectarea și execuția 

instalației gratuit fiind un c'adou pentru luna 
decembrie.

Beretta, Vaillant, Junkers, Wolf, Riello, 
Omnitech, Ferolli, Lambourghini, Veissmann.

Primele locuri la capitolul calitate
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I Cuvântul liber

12.05 Secretul (s/r) 13.00 Avocatul 
poporului (do/r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 
Meridianele dansului (r) 15.30 Din 
studiourile televiziunii (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.00 Gala fotbalului 
românesc (d) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
114) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ed. specială, sport
21.15 Stare de fapt (dramă România 1995)
23.15 Jurnalul de noapte 23.30 Canary 
Wharf (s, ep. 84) 23.55 Scena 0.25 Pop 
Show -Nocturn

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 
Emisiune pentru persoane cu handicap 
15.30 Ecclesiast ’97 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.10 Sailor Moon (d.a) 
17.35 Casă de piatră (s, ep. 49) 18.00 în fla
grant (anchetă) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
115) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție specială 21.15 
Biblia - Geneza (f.Germania/ltalia ’94) 23.00 
La volan 23.15 Jurnalul de noapte 23.30 
Canary Wharf (s, ep. 85) 23.55 Universul 
cunoașțenijdo2^^

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 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 în Ajun (d.a) 16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Casă de piatră (s) 18.00 în așteptarea lui 
Moș Crăciun (Studiouri teritoriale) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 116) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport 20.45 Seara porților deschise 22.45 
Marguerite Volant (s, ep. 11) 23.30 Jurnalul 
de noapte 23.40 Colinde 0.10 în seara de 
Crăciun

7.00 Matinal 9.30 Lumină din lumină 12.30 
Deschide ușa creștine! (colinde și urări)
12.55 Urbi et Orbi. Mesajul Sanctității Sale 
Papa loan Paul al ll-lea (d, Piața Sf. Petru- 
Vatican) 14.10 Celălalt Mag (d.a) 15.00 
Telefon 18.00 Sport '97 Retrospectiva anului 
sportiv (I) 19.00 Spectacol Disney pe gheață
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport 20.45 Teleton 21.00 Dr. 
Quinn (s, ep. 6) 22.00 Teleton 23.00 Echipa 
de salvare (co. SUA 1976)

6.00 Matinal. Studiourile teritoriale 8.30 
Lumină din lumină. Ediție specială. 9.30 D.a 
10.00 Dragoste la prima vedere (co. SUA 
’90) 11.30 Maramureș, țara colindelor (do)
12.30 Planeta Cinema 13.20 Camera 
ascunsă 13.30 Crăciun cu Madeline (d.a)
14.30 Lângă cetină de brad 16.00 Stan și 
Bran toreadori (co. SUA 1945) 17.00 Sport 
’97 Retrospectiva anului sportiv (II) 19.00 
Spectacol Disney pe gheață 20.00 Jurnal, 
meteo, sport 21.00 Craii de la Răsărit (f. 
Italia 1992) 22.30 Moș Divertis e pe drum 
23.00 Viața e minunată (dramă SUA 1946)

7.00 BUNÂ DIMINEAȚA DE LA IAȘI! 9.05 
TIP-TOP, MINI-TOP! 11.00 Miercurea 
trăsnită (f. SUA 1947) 12.30 Mork și Mindy 
(SUA ep. 29) 13.00 Ecranul: Moș Crăciun în 
direct pentru dv.13.30 MAPAMOND 14.10 
Camera ascunsă: Farse cu vedete14.30 
Sailor Moon (d.a., Japonia) 15.00 Sport '97 
(III) 16.00 Concert de colinde și Folk 17.10 
Spectacol Disney pe gheață: Frumoasa și 
Bestia 18.00 Desene animate: Povestirile lui 
Donald Rățoiul 18.30 Hollyoaks (s, Anglia, 
1995, ep. 40) 19.00 Teleenciclopedia 19.55 
Doar o vorbă ,,săț-i” mai spun! 20.00 Jurnal 
Meteo Săptămâna sportivă 20.45 Un 
megastar european de televiziune 22.15 
Unchiul meu, extraterestrul (f. SUA, 1996) 
0.05 Dublă expunere (s, Franța/ltalia, 1990, 
ultimul episod)

7.00 Bună dimineața de la Cluj! 8.30 Lumi
nă din Lumină 9.05 Legenda Albei ca Zăpa
da (d.a - Japonia) 9.35 Aventurile lui Shirley 
Holmes (s, Anglia, Canada, 1996, ultimul 
episod) 10.00 Ala-Bala, Portocala! 10.45 
Biserica satului 13.00 Serial de călătorii 
14.40 Farse cu vedete 15.00 Concert 
extraordinar Gheorghe Zamfir 16.10 Fotbal 
'97 17.10 Spectacol Disney pe gheață 18.00 
Desene animate: Aladdin 18.30 Hollyoaks 
(s, ep. 41) 19.40 Duminica sportivă 19.55 
Doar o vorbă ,,săț-i” mai spun! 20.00 Jurnal, 
7 zile în România 20.45 Cu copiii după tine 
(f. SUA, 1987) 22.25 Concert extraordinar 
desfășurat la Royal Albert Hall, Londra.

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Ecranul 
(r) 13.30 Club 2020 (r) 14.00 Conviețuiri- 
magazin 15.10 Prințesa Starla (d.a) 16.00 
Micaela (s) 16.50 Cristal (s, ep. 172) 17.40 
Tribuna partidelor 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! 20.00 
Secretul (s, ep. 57) 20.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! (r) 22.00 Pericol de moarte 
(thriller SUA 1996) 23.35 Ecoturism (mag.)

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews
8.55 Documentar Magdeburg 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 Prințesa Starla 
(d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 Cristal (s) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 19.00 
Dosarele istoriei (do) 20.00 Secretul (s)
20.55 Doar o vorbă... 22.00 Teatru TV 
prezintă „Hangița” de Carlo Goldoni 23.30 
Pelerinaje

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews
8.30 Canary Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii'n 4 
(r) 10.10 Teleenciclopedia (r) 11.30 D.a. (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 13.30 Portret în 
oglindă (r) 14.00 Em. în limba maghiară 
15.10 Crăciunul d-lui Krueger (do. SUA 
’80) 15.35 Prințesa Starla (d.a) 16.00 
Micaela (s) 16.50 Cristal (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! (cs) 19.00 în seara de Ajun. 
Cartea de Crăciun, o poveste retrăită 
mereu 20.00 Secretul (s, ep. 59) 21.00 
Când înflorește liliacul alb (melodramă 
Germania 1953) 22.35 Meridianele 
dansului 23.00 Colinde

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 
8.30 Desene animate (r) 9.00 Pas cu pas 
9.55 Moș Crăciun (f. SUA 1982) 11.30 
TVR Cluj-Napoca 12.10 TVR lași 12.50 
TVR Timișoara 13.30 Conviețuiri 14.00 
Em. în limba germană 14.30 Sunset 
Beach (s/r) 15.30 în jurul Soarelui ce se 
naște... Obiceiuri de Crăciun 15.35 D.a. 
16.00 Micaela (s) 17.00 Ceaiul de la ora 
5... (div.) 19.50 Obiceiuri de Crăciun (II) 
21.00 Teatru TV: ,.Visul unei nopți de 
iarnă” 22.40 Noaptea Magilor 23.15 
Obiceiuri de Crăciun (III)

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews
8.30 Leul și Mielul (d.a) 9.00 Dr. Quinn (s/ 
r) 10.00 TVR Cluj-Napoca 11.00 TVR lași 
12.00 TVR Timișoara 13.00 Documentar
13.30 Emisiune în limba germană 14.30 
Marguerite Volant (s/r) 15.30 Desene ani
mate 16.00 Micaela (s) 17.00 Cristal (s, 
ep. 175) 19.00 Documentar 20.00 Pasiuni 
(s. Italia '93, ep. 1) 20.50 „Frumoasa din 
pădurea adormită" 23.00 Noi umblăm și 
colindăm!

8.00 Euronews 8.30 Mondo-Blitz 9.15 
PAS CU PAS: Marea fierbere-n... cuptor 
10.00 ACOLO UNDE TRĂIESC 
„DRASONII" (II) 10.35 Spectacol Disney 
pe gheață (r); 11.30 TVR Cluj-Napoca 
13.30 Actualitatea culturală 14.00 
Strindberg (s, Suedia 1983, ep. 5) 15.10 
Tradiții de Crăciun din Bucovina 15.35 
Prințesa Starla (d.a, SUA, 1994) 16.00 
Micaela (Italia, 1992, ep. 83) 16.45 
Clepsidra cu imagini 17.00 în jurul pomului 
de Crăciun 18.00 Serata muzicală 20.00 
Nunta regală (f, SUA, 1951)21.35 STOP- 
CADRU 21.45 TVR Rock Concert 23.15 
Conviețuiri 23.45 TVM Mesager

8.00 Euronews 9.30 Lecția de muzică 
10.25 Camera ascunsă (r) 10.45 
Spectacol Disney pe gheață: Frumoasa și 
Bestia 11.30 TVR lași 13.30 Memoria 
exilului românesc 14.00 Strindberg (s, 
SUEDIA 1983) 15.35 Prințesa Starla ( d.a. 
SUA, 1994) 16.00 Micaela (Italia, ep. 84)
16.50 Cristal (s, Venezuela, 1986, ep. 175) 
18.00 Alo, tu alegi! 19..00 Ultimul tren: totul 
despre intreprinderile mici și mijlocii 20.00 
în plină acțiune (s, SUA, 1996, ep. 11)
20.50 Repriza a treia. Emisiune de actua
litate sportivă: Volei: România - Olanda în 
Liga Europeană și preliminariile 
Campionatului European feminin.

6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 Tele-Dimineața 
9.00 Orășelul fantastic (s/r) 9.40 Sirenele (s/ 
r) 10.30 Casa lui Angelo (f/r) 12.20 O iubire 
de neuitat (s, ep. 37) 13.10 între prieteni 
(talkshow/r) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Nebunie dincolo de orice terapie (co. SUA 
1987) 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 
Crăciunul unui rătăcitor (dramă SUA ’87) 
21.30 Viitorul începe azi (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 
Viitorul începe azi (s/r) 10.30 Crăciunul unui 
rătăcitor (f/r) 12.20 O iubire de neuitat (s) 
13.15 Millennium (r) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Un trecut dureros (dramă 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 Cel mai frumos 
cadou (dramă SUA 1992) 21.30 Legea lui 
Burke (s.p, 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 
Legea lui Burke (s/r) 10.30 Cel mai frumos 
cadou (f/r) 12.20 O iubire de neuitat (s) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 Femeia Termina
tor (f.a. SUA ’95) 16.00 Colindul speranței 
(d, Palatul Copiilor) 18.02 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 19.00 Observator 19.45 
Concertul de Crăciun al Antenei 1 21.28 
Așteptându-I pe Moș Crăciun... 21.30 
Bradul Domnului Willowby (f. pentru copii 
SUA 1995) 22.00 Legendele Nordului (f.a. 
Canada/Franța 1994) 23.30 World Music 
Awards (p.l) 1.00 Colinde de Crăciun 
interpretate de Royal College of Music

6.30 Legendele Nordului (f/r) 8.00 Tele- 
Dimineața de Crăciun 9.45 Slujba de Cră
ciun 11.00 Moș Crăciun cel magic (teatru pt. 
copii) 11.30 Bradul domnului Willowby (f/r) 
12.10 Spiridușul care a salvat Crăciunul 
(d.a) 13.00 Colinde de Crăciun (colinde, 
scenete, muzică) 14.10 Emisiune magazin 
de Crăciun (colinde, scenete, muzică) 16.30 
Săgeata albastră (da. Italia ’96) 18.02 
Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 Ob
servator/Din lumea afacerilor 19.45 Cră
ciunul la Viena 1996 21.13 Așteptându-I pe 
Moș Crăciun - 25 dec. 21.15 Muntele cura
jului (dramă SUA ’89) 22.45 Cronici para- 
jȚormale^ș^ȘAȘ^Worl^MușicAwardș^gJț^

6.30 Muntele curajului (f/r) 8.00 Tele- 
Dimineața de Crăciun 10.00 Pirații îl răpesc 
pe Moș Crăciun (d.a/r) 10.30 Săaeata 
albastră (f/r) 12.10 Noel (d.a) 12.35 
Crăciunul la Viena 1996 (r) 17.30 Primul 
Crăciun al extratereștrilor (d.a) 18.00 Cafea 
cu parfum de femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 Crăciunul la 
Viena 1997. Spectacol de Crăciun 21.15 
Jandarmul și extratereștrii (co. Franța ’78) 
23.45 Concert extraordinar Gloria Estefan

7.00 Știri/Revista presei 7.10 Spectacol: 
Crăciunul la Viena 1997 (r) 8.45 Primul 
Crăciun al extratereștrilor (r) 9.20 Noel (r)
9.45 Un colțișor de rai (f.a, SUA 1992) 11.25 
Colinde de Crăciun (r) 13.00 Viață sălbatică 
(ep. 23) 13.30 Dragoste cu năbădăi (f.s, ep. 
21) 14.00 Știrile amiezii 14.20 Model Aca
demy (ep. 65) 16.30 între prieteni 17.30 
Club Hawaii (f.s ep. 65) 18.02 Tarzan, 
stăpânul junglei (s, ep. 12) 19.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 Dublu impact 
(f. SUA 1991) 21.30 A treia planetă de la 
soare (seria a ll-a, ep. 16) 22»00 Arliss (ep. 
11) 22.30 Beavis și Butthead (ep. 48)23.00 
Hollywood Top Ten (ep. 47) 0.10 Proiectul 
Shadowchaser IV - Elixirul (SF SUA, 1996)
1.45 Muzică

7.00 Știri 7.10 Tarzan, stăpânul junglei (s, 
ep. 12,r) 8.30 A treia planetă de la Soare (s, 
ep. 16, r) 9.00 Desene animate: Rățoiul 
Huey (ultimul episod) 10.00 Animal Show 
(f.s, ep. 30) 10.30 Orășelul fantastic (ep. 11) 
11.40 Spirit și credință 14.10 Extratereștri în 
familie (f, ep. 5 și 6) 14.55 O femeie - un 
bărbat și jumătate 15.20 Onyx Music - voci 
de legendă 16.30 Club Hawaii (ep. 66) 
18.15 Talk-Show: Printre rânduri 19.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 O familie de 
împrumut (film de familie, SUA 1997) 21.30 
Burlacul (ep. 16) 22.00 Eroii spațiului (ep. 9) 
22.50 Un cuplu de pomină (SUA 1991)

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) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Formidabilul (f/r) 14.30 Maria (s) 
15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Marimar (s, ep. 11)
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Deșteaptă-te române! 
(talkshow) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Știi și câștigil 
(cs) 19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.15 Singur acasă I (co. SUA 1990) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Familia Bundy (s, ep. 250) 22.45 
Seinfeld (s, ep. 15) 23.15 Știrile PRO TV 23.40 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu 23.45 Pentru cine 
bat clopotele (f.SUA 1943)

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 Singur acasă I (f/r) 12.35 Pentru 
cine bat clopotele (f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Marimar (s, ep. 12) 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. 15) 21.15 De partea legii 
(s, ep. 11) 22.05 Știrile PRO TV 22.10 Chestiunea 
zilei cu F. Călinescu 22.15 Familia Bundy (s, ep. 251) 
22.45 Seinfeld (s, ep. 16) 23.15 Știrile PRO TV 23.40 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu 23.45 Splendor 
(dramă Franța/ltalia ’88)

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 Splendor (f/r) 14.30 Maria 
15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Marimar (s, ep. 13) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Povestea lui Moș Crăciun 
(f. SUA 1996) 19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Singur acasă II: Pierdut în New York 
(co. SUA ’92) 22.25 Știrile PRO TV 22.50 Crăciunul 
în Connecticut (f. SUA 1992) cu Dyan Cannon 0.15 
Știrile PRO TV 0.30 Emisiune specială de Crăciun 
2.50 Știrile PRO TV

7.00 Ora 7, bună dimineața! Ediție specială 9.00 
Noaptea în care au salvat Crăciunul (f. SUA 1984) 
10.30 Superabracadabra. Ediție specială 11.30 Andre 
(f. pt copii SUA ’94) 13.05 Știrile PRO TV 13.10 
Emisiune specială de Crăciun (f SUA 1994) 16.45 
Poveste de Crăciun (f. SUA 1994) 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Emisiune specială de Crăciun 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Hook (co. SUA 1991) 22.25 Știrile 
PRO TV 22.45 Emisiune specială de Crăciun 23.15 
Știrile PRO TV 0.00 Metropolitan (f. SUA ’90) 2.5 
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) 10.4 
Beverly Hills (s/r) 11.30 Melrose Place (s/r) 14.40 
Annie (f. pt. copii SUA 1982) 16.15 Marimar (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Pro și contra cu Octavian Paler 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Abracadabra Parc (d) 
19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.15 Dosarele X (s, ep. 93) 21.15 Nemuritorul II - 
Momentul întâlnirii (f.SUA 1991) 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. 64) 1.00 De aici în eternitate (f. 
răzb. SUA 1953) 3.00 Baschet NBA (d)

7.00 PRO TV Junior: Agenția pentru distrugerea 
extratereștrilor; Superboy (ep. 19) 9.20 De aici în 
eternitate (r) 11.20 Pro Motor 11.50 Secretele 
bucătăriei 12.25 Luciano Pavarotti (II) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Generația PRO: Dragul de Raymond 
(s, ep. 11); Cine este șeful? (s, ep. 189) 16.00 
Hercule (s, ep. 43) 17.00 Xena, prințesa războinică 
(s, ep. 42) 17.45 Pro Fashion - magazin de modă, 
lifestyle și atitudine. 18.15 Fete de bani gata (s, ep. 
9) 18.45 Te uiți și câștigi! 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
J.F.K . (J.F.K. - dramă SUA, 1991) 23.20 Știrile PRO 
TV 23.50 Millennium (f.s, ep. 15) 0.45 Adunarea II 
(SUA 1979) 2.30 Nopțile albe de jazz

7.00 Desene animate 8.00 G.l. JOE (d.a) 8.30 
Conan, aventurierul (s.a) 9.00 Lassie (s, ep. 7) 9.30 
Superabracadabra 11.00 Salvați-I pe Willy II (f.s, SUA 
1995) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Dragul de 
Raymond (ep. 12) 13.30 Cine este șeful? (ep. 190) 
14.00 Detectiv cu greutate - Umbra Ninja (SUA/ltalia, 
1993) 15.30 Chestiunea zilei cu Fiorin Călinescu - 
retrospectivă 16.00 Lumea filmului 16.30 Efecte 
speciale (ep. 15) 17.15 Al șaptelea cer (ep. 4) 18.00 
Beverly Hills (ep. 102) 19.00 Prețul e corect (concurs) 
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Predator 2 (SF/thriller/ 
polițist, SUA, 1990) 22.10 Știrile PRO TV 22.15 Su
san (ep, 15) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 Guver- 
natoarea II (f.a) 1.15 Muzică 1.45 Știrile PRO TV


