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BUN SIMT IN REPAUS— --- »_____________
Mă simt moral dator să 

recurg la acest titlu, după ce, 
spre sfârșitul anului trecut, am 
scris o tabletă intitulată Bun 
simț regal. Apreciam atunci 
eleganța cu care Regele 
Mihai a răspuns fervorilor 
intempestive ale unor monar- 
hiști, declarând că nu e 
iViomentul pentru dispute

să le evite. Dar se vede că 
de data aceasta bunul Său 
simț s-a aflat în repaus. în 
primul rând, toată lumea s-a 
întrebat stupefiată sau doar 
mimând stupefacția: care 
drepturi, care prerogative? 
Aici trebuie spus de îndată 
că într-o familie regală 
există drepturi și prerogative
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PARTIDUL DEMOCRAT
ARUNCA GUVERNUL 

ÎN AER
O decizie - surpriză.

1 Două comunicate 
ireconciliabile. • PD rămâne 
ia guvernare, dar fără Victor 
Ciorbea prim-ministru. 
•Acuzații reciproce, însă 
răspunderea guvernării este 
comună • Dacă a plecat un 
ministru bun, poate pleca și 
un premier slab. • Este căzui 

PUNCTE 
VEDERE

și timpul ca președintele 
țării să intervină. • Se prefi
gurează un guvern mino
ritar, care nu poate avea 
viață lungă. • Reforma, 
întârziată, va mai întârzia. 
•Alegerile anticipate - ultima 
soluție și cea mai păgu
bitoare.

întrunirea Consiliului de 
Coordonare Național ai 
Partidului Democrat a dat 
peste cap toate calculele, 
toate speranțele românilor 
în reconcilierea între PNȚCD 
și PD, menținerea coaliției și 
continuarea cu pași mai 
hotărâri a reformei în Româ
nia. Pentru că hotărârea PD 
este una tranșantă, dură. 
,,Rămânem ia guvernare, 
dar în aite condiții, respectiv 
cu numirea altui prim- 
ministru în locul actualului 
premier". Scurt, concis, 
irevocabil. Decizia PD a 
căzut ca un trăsnet asupra 
PNȚCD, care a replicat 
prompt, tot printr-un comu
nicat și ia fei de tranșant și 
de dur. „Oferta PD este o 
falsă soluție. Schimbarea 
primului ministru nu se 
poate pune ”.

Dacă afirmațiile din ceie 
două comunicate sunt 
bătute în cuie; dacă 
disputele dintre ceie două 

partide nu se atenuează; 
dacă dl Victor Ciorbea nu- 
și dă demisia ori dacă și-o 
dă și nu-i este acceptată, 
trebuie să intervină preșe
dintele Emil Constan- 
tinescu, să dizolve guver
nul, să numească un ait 
premier, care să-și alcă
tuiască un nou cabinet, PD 
rămânând astfel ia 
guvernare. Situație oricum 
neviabilă, deoarece, după 
toate ceie de până acum - 
acuzații grave de o parțe și 
de aita ■, PD nu mai poate 
conviețui cu PNȚCD. Și 
atunci ar apărea varianta 
guvernului minoritar CDR- 
UDMR, eventual cu aite 
mici alianțe, pentru care 
APR și-a dat deja acordul, 
însă nici o asemenea 
situație nu este sănătoasă, 
nu este acceptabilă nici 
pentru PNȚCD, nici pentru 
țară, după cum afirma 
însuși liderul PNȚCD, di 
ion Diaconescu.

Mai sunt și aite variante 
de rezolvare a acestei 
grave crize politice, între 
care cea mai complexă, 
mai gravă și mai costi
sitoare pentru țară, deo
potrivă pe pian intern și 
extern - alegerile anti
cipate. Este greu de 
anticipat acum ce se va 
întâmpla. Mai ales că 
opțiunile politice sunt atât 
de imprevizibile, orgoliile 
atât de mari, lecțiile 
democrației atât de grele, 
unii conducători atât de 
împătimiți de putere și de 
îndrăgostiți de fotoliile ior.

Ceea ce se poate totuși 
spune, fără teama de a 
greși, este că PNȚCD și-a 
pregătit postura incomodă

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)
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ȘEFUL POLIȚIEI MUNICIPIULUI 
PETROȘANI A FOST ELIBERAT 

DIN FUNCȚIE
Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara aduce la 

cunoștință că prin Ordinul d-lul General de Divizie Teodor 
Zaharia, Secretar de Stat, șef al Departamentului Ordinii Publice, 
prim locțiitor al Ministrului de Interne, colonelul David loan a 
fost eliberat din funcția de șef al Poliției municipiului Petroșani 
și pus la dispoziția Inspectoratului Județean.

Coi. loan Dumitru ARSEN/E, 
șeful IPJ Hunedoara

IBATAILIIA IDIEN/IINARIILCR CCNTIINIJaV
Conflictul benzinăriilor 

din Deva, care de mai multă 
vreme a pus față în față, pe 
de o parte interesul cetă
țenilor, reprezentați de 
primarul municipiului, dl 
Mircea Muntean, iar pe de 
altă parte interesele 
benzinarilor autohtoni, 
reprezentați de Consiliul lo
cal, pare că se apropie de 
finalizare. Complexul rutier, 
aparținând firmei maghiare 
MOL, a obținut și ultimele 
aprobări necesare pentru 
demararea activității. în 
cadrul dezbaterii publice 
organizate în data de 14 
ianuarie de către Agenția 
pentru Protecția Mediului 
Deva s-a discutat tocmai 
problema acordării ultimului 
dintre avizele necesare, cel 
al acestei agenții. Au fost 
prezenți, pe lângă cei câțiva

FLASH
a Aveți demisia mea

Miercuri, 14 ianuarie, în 
cadrul dezbaterii publice 
organizate de Agenția pentru 
Protecția Mediului din Deva, 
pe tema autorizării benzinăriei 
MOL, primarul municipiului, dl 
Mircea Muntean, a făcut, o 
declarație surprinzătoare, 
încercând să tranșeze într-un 
fel notoriul conflict dintre 
instituția pe care o conduce și 
Consiliul local, dl primar a 
afirmat: „aveți demisia mea 
dacă nu voi reuși să aduc în 

^Deva, în cel mai scurt timp, 

cetățeni ai Devei și unii 
consilieri (care au votat 
împotriva proiectului - n.n.), 
primarul Mircea Muntean, 
dna dr. Otilia Sfetcu, 
directorul Inspectoratului de 
Sănătate Publică Deva, 
reprezentanți ai firmei MOL, 
iar din partea gazdelor, dna 
ing. Georgeta Barabas, 
directorul APM Deva.

Discuțiile foarte aprinse 
și, adeseori, contradictorii au 
durat mai bine de două ore, 
însă ceea ce era de așteptat 
s-a întâmplat, complexul 
firmei MOL obținând avizul 
favorabil din partea Agenției 
pentru Protecția Mediului. 
Nici unul dintre argumentele 
celor care au susținut că 
respectiva stație nu are 
dreptul să funcționeze în 
orașul nostru nu a putut sta 
în picioare. Ba mai mult, 

firmele SHELL, Amoco și Mc 
Donald's, așa după cum am 
promis când am fost ales în 
această funcție" (A.N.) 

Patru decenii in 
activitatea poștală 
40 de ani de serviciu a 

închis între filele cărții de 
muncă dna Cornelia Davidoni, 
de la Oficiul poștal Cîrnești. 
Toți cei cărora le-a fost un bun 
sfătuitor și îndrumător în 
probleme de oficiu poștal îi 
doresc dnei diriginte de oficiu 
să folosească pensia cel puțin 
atâția ani cât a lucrat, cu 
sănătate. Alăturăm și noi 
urărilor de bine ale colegilor un 

constituționale și că împlinirea 
a 50 de ani de la abdicarea 
Sa forțată trebuie folosită 
pentru reconciliere și nici
decum pentru resuscitarea 
discordiilor. Vedeam aici un 
exemplu de bun simț regal. 
Ceea ce și era.

lată însă că, la 30 
decembrie, invitând la masă 
toată elita noastră politică, 
Majestatea Sa a folosit prilejul 
pentru a anunța ca succe
soare a drepturilor și 
prerogativelor Sale pe 
Principesa Margareta. Gestul 
a produs reacții dispro
porționate pe care Măria Sa 
ar fi fost dator să le prevadă și 

enervat de insistența 
aberantă a dlui consilier 
Dorin Costa, primarul Devei 
a ținut să precizeze la un mo
ment dat: „Atâtea falsuri ați 
spus aici, încât mi-e jenă mie 
ca primar”.

Așadar, de acum lucrurile 
sunt clare. Proprietara 
terenului pe care s-a 
construit benzinăria își va 
intra în curând în drepturi, 
datorită noilor reglementări 
ale Legii 18. în acest caz, 
pământul respectiv este 
definitiv pierdut din 
proprietate de către 
primărie. în același timp, 
cetățenii Devei vor beneficia 
de o stație de benzină 
ecologică, unde calitatea va 
fi la ea acasă. De altfel, acest 
lucru nu poate fi decât bene
fic și pentru celelalte 
benzinării, obligându-le să 

gând sincer de bucurie și viață 
fără griji. (E.S.)

•. Expoziție cu vânzare
Sâmbătă dimineața, la ora 

9, la sediul său din Deva, 
Aleea Viitorului, nr. 4, Filiala 
Județeană de Cruce Roșie 
organizează o expoziție cu 
vânzare. Expoziția cuprinde 
articole pentru copii (îm
brăcăminte și încălțăminte), 
care vor fi vândute la prețuri 
umanitare. (V.R.)

: Ofertă de 
îngrășăminte chimice

Dl ing. Romulus Timaru ne- 
a informat despre faptul că SC

care țin de nobilitate, de 
titluri, de protocol, de 
succesiune, cu totul altele, 
mai complicate și mai rigide, 
decât în lumea noastră, a 
muritorilor de rând. 
Dispoziția fostului suveran 
este dreptul său, ca a 
oricărui cetățean, fiindcă 
este o dispoziție testa
mentară, firească în situația 
unui om de 77 de ani care 
se gândește la ce va urma 
după ce el nu va mai fi. Dar 
este totodată o chestiune de 
familie care șe cerea adusă 

________ Radu CIOBANU 
(Continuare în pag. 8)

reziste concurenței și să 
ofere servicii cel puțin la 
fel de performante.

S-ar putea spune că 
primarul Mircea Muntean a 
obținut o victorie în dis
puta cu consilierii locali, 
însă bătălia benzinăriilor 
continuă, în discuție fiind 
acum asocierea dorită de 
către primărie cu firma 
SHELL. Concluzia este 
una singură și anume că 
trebuie lăsată liberă 
concurența, astfel de 
asocieri între primării și 
firme de un asemenea 
gabarit devenind pe 
deasupra importante 
surse pentru bugetele lo
cale. în caz contrar, ele pot 
cumpăra oricând terenul 
unor persoane particulare, 
după modelul MOL.

Andrei NiSTOR

Aprotera Simeria, în 
înțelegere cu fabricantul - 
Azomureș, va distribui îngră
șăminte chimice pentru agri
cultorii din județul nostru și 
din alte județe limitrofe, pe 
baza cupoanelor ce le vor 
primi agricultorii sau contra- 
cost. în acest scop s-a înce

put constituirea stocului ne
cesar de azotat și de îngră
șăminte complexe - circa 
3000 de tone. (N.T.)

FLASH
4
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Nu există greșeală pe 
care politicienii noștri să nu o 
fi făcut în anul care a trecut 
de la începutul guvernării 
noii coaliții, aflate (încă) la 
putere. Șirul acestora a 
început cu cele două luni 
pierdute pentru formarea 
guvernului. Prin contrast 
putem prezenta cazul engle
zesc, când a doua zi anun
țării rezultatelor alegerii, 
Tony Blair, în calitate de nou 
prim - ministru, a prezentat 
guvernul în fața reginei și a 
parlamentului. în continuare, 
guvernul - desigur, al nostru 
- a promis timp de luni de zile 
pachetul de legi ale reformei. 
Bineînțeles, pachetul de legi 
nu a apărut sub această 
formă, ci s-a dat drumul la 
șirul de ordonanțe, care mai 
urgente, care mai puțin 
urgente, dar toate scoase 
fără o analiză profundă, și 
care au făcut ca “ceața 
legislativă" care domnește 
de 8 ani în țară să devină și 
mai deasă. In timpul campa
niei electorale, s-a uitat cu 
desăvârșire “amănuntul" că 
s-ar putea ca CDR chiar să 
câștige alegerile, ca atare s- 
a neglijat total pregătirea 
programului de reformă și a

> Doar IOD. OOO de lei
Atât s-a recuperat dintr-o sumă de 

900.000 de lei pe care Marin Nicolae Gavrilă, 
de 22 de ani, din Brad, a furatzO din casa unui 
pensionar ce locuia la Valea Brad.

Cunoscut cu antecedente penale, fără o 
ocupație stabilă - Marin a forțat ușa locuinței 
bătrânului într-o noapte, a intrat și a plecat 
plin de bani. Acum polițiștii din Brad l-au luat 
la întrebări.

> Un recidivist șl un elev
Era noaptea pe la ora 2,30 când polițiști 

din Simeria au prins în flagrant doi tineri în 
timp ce spărgeau un autoturism. Ei 
sustrăseseră bunuri în valoare de 300.000 de 
lei. Pe treabă erau puși la acea oră din 
noapte Darius Adrian Bălan, un recidivist de 
22 de ani și un elev din Călan pe nume 
Adrian Bălan.

> Cercetările s-au extins
S-au extins cercetările privindu-i pe 

Samson Varga, Tudor Varga și alți infractori, 
despre care se știa că sunt autorii mai multor 
spargeri pe raza municipiului Hunedoara. S- 
a constatat astfel că tot ei sunt autorii a două 
spargeri de autoturisme în Hunedoara și 
săvârșite în 1997.

Prejudiciul total s-a ridicat la 2.200.000 de 
lei.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

-xTn municipiul Hunedoara,în 
luna decembrie 1997 au fost 
înregistrate la Centrul 
Teritorial ROMTELECOM un 
număr de 1400 reclamații 
privind funcționarea apara
telor telefonice din partea
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TVR I
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 Sailor Moon (d.a/r) 9.00 
TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 
Pasiuni (s/r) 13.00 Conviețuiri
13.30 Sănătate, că-i mai bună 
decât toatei (r) 14.10 Patinaj 
artistic CE, proba de dans - 
programul original (r) 15.00 De 
la lume adunate... 15.30 Em. în 
limba germană 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.00 Ora Warner: 
Batman, Looney Tunes (d.a); 
Treptat-treptat (s) 19.00 Sun
set Beach (s) 19.50 Agenda 
Muzelor 20.00 Jurnal, ed. 
specială 21.15 Patinaj artistic 
CE: proba de dans - programul

^liber ales (d) 23.45 Jurnalul de 

proiectelor de legi aferente. 
Situația normală a fost tot în 
Anglia, unde a doua zi după 
prezentarea guvernului, 
același Tony Blair a depus pe 
masa parlamentului pachetul 
de 27 de legi ale reformei.

în continuare, s-au 
neglijat reformele economice, 
deoarece a apărut "campania 
NATO” apoi “campania 
integrării europene”, și cum 
noi tot aveam în sânge 
exercițiul campaniilor “de 
strângere a recoltei", “de 

DIN GREȘEALĂ ÎN GREȘEALĂ, 
PÂNĂ LA VICTORIA FINALĂ***

sticle și borcane” sau 
“daciade" și “cântarea Româ
niei", guvernul a investit tot ce 
avea - bani, timp și energie în 
acestea, uitând “amănuntul" 
că integrarea se face pe bază 
de rezultate și nu de declarații 
politice. Când s-a încheiat 
campania prin dispariția 
obiectului muncii, miniștrii 
noștri s-au apucat de reformă, 
în stilul tradițional al “Pom
pierului Român”: stingem focul 
unde arde mai tare - și cu asta 
aproape a trecut anul...

cetățenilor. Din acestea, marea 
majoritate au fost rezolvate 
chiarîn ziua înregistrării. 96 au 
depășit 24 de ore, 200 au durat 
48 de ore și numai 56 au depășit 
trei zile până au fost înlăturate 
defecțiunile.

noapte 0.00 Planeta Cinema 
0.50 Ca o pisică în cușcă (f.a. 
SUA1978)

TYR 2
7.00 TVM. Telematinal 8.00 

Euronews 8.30 Canary Wharf 
(s/r) 8.55 Studioul de film al 
TVR prezintă: Wilhelm 
Filderman - viața ca luptă (do/ 
r) 9.55 în flagrant (r) 10.25 
Cultura în lume (r) 11.30 D.a. 
(r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 
12.45 Timpul Europei (r) 14.00 
TVRCluj-Napoca 14.30 Patinaj 
artistic CE: proba individuală 
feminină - programul scurt (d)
20.10 Pasiuni (s, ep. 15) 21.40 
Vânare de vânt (div.) 22.20 
Lumea sportului 23.00 Berlin 
Alexanderplatz (s, ep. 9) 0.00 
Să râdem cu Mr. Bean

Și a venit toamna, când a 
început numărătoarea bobo
cilor. S-a constatat că nu prea 
avem boboci, și atunci a 
început Remanierea! în orice 
țară normală, cu politicieni 
normali, întâi au loc discuții 
discrete, negocieri secrete, se 
spală rufele în familie, iar 
presa vorbește despre “baletul 
diplomatic” întâlniri de taină, și 
încearcă să ghicească ce se 
coace prin sferele puterii. La 
noi, originali cum suntem, întâi 
au început declarațiile în 

presă, mai ales când per
soana respectivă încă nici nu 
știa ce vrea să spună, dar 
făcea afirmații ritoase, pline 
de emfază, ataca pe ceilalți, 
după care aveau loc întâlniri, 
discuții și negocieri, dacă a 
mai rămas ceva "loc de bună- 
ziua”. Ca atare, schimbarea 
câtorva miniștri a durat peste 
o lună și jumătate. în alte părți 
(adică în mod normal), presa 
este anunțată despre rezul
tatul final al discuțiilor 
discrete, iar a doua zi după

Contează și asta...
Străbătând drumul de la Cristur spre Bârceă 

Mare nu poți să rămâi decât cu un gust amar, nu 
numai din cauza stării deplorabile a drumului 
asfaltat în care au apărut gropi cu duiumul, ci și 
datorită aruncării gunoaielor pe marginea șanțurilor 
și necurățării de multă vreme a vegetației (buruieni, 
ierburi, mărăcinlșuri) de pe marginea acestui drum. 
Ba mai mult lipsa de spirit gospodăresc ce 
contrastează puternic cu starea de curățenie din 
satul Cristur se prelungește și în jurul șoselei spre 
Hunedoara, unde nu poate să fie încântat nici un 
trecător de ceea ce poate vedea.

Dacă nu se poate Impune ca cineva anume 
să curețe aceste locuri, este posibil ca, dacă nu 
proprietarii terenurilor limitrofe, cel de la drumuri 
sau administrațiile locale să decidă modul cum se 
poate face ordine în privința asigurării unei ordini 
și curățeniei pe măsura așteptării locuitorilor 
acestor sate șl a celor ce trec prin această zonă. (N.T.).

In dispreț
Am văzut acum, înainte de începutul școlii 

după vacanța de iarnă, în care n-am prea avut 
parte de zăpadă, împrejurimile Școlii generale nr. 
1 din municipiul Hunedoara. Fără nici un fel de 
exagerare se poate spune că peisajul din Jur (ce va 
îmbunătățiri ar mai permite și incinta instituției 
amintite) arată jalnic. Peste tot s-au răspândit 
gunoaiele de la containere și ghenete blocurilor 
din jur.

Pe lângă pomi! de Crăciun s-au aruncat și 
împrăștiat tot felul de resturi menajere.

Noroc că nu este prea cald și mirosurile sunt 
mai suportabile. Rău este că totul se petrece sub 
ochii elevilor, cărora numai un exemplu bun de 
urmat nu te este oferit prin împestrițatul peisaj 
din jur prin care trădează un to tal dispreț față de 
curățenie. (N. T)._____________________________

Timpul,în general,scurtîn 
care se înlătură deran
jamentele telefonice se 
datorează înaltului profe
sionalism al celor ce au în 
grija lor funcționarea rețelei 
telefonice. (Tr.B).

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
Harrison Bergeron (f/r) 12.20 O 
iubire de neuitat (s, ep. 52)
13.10 Vise și oglinzi (s) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Model 
Academy (s, ep. 68) 14.50 
Cartonașul galben (mag. 
sportiv) 16.30 Un câine cu 
imaginație (s) 17.00 Onyx Mu
sic - pentru îndrăgostiți 18.00 
Cafea cu parfum de femeie (s) 
19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Motociclistele 
(co. SUA '90) 22.30 Milionarii 
de la miezul nopții 

comunicat, noii miniștri sunt 
prezentați la parlament și 
încep să lucreze.

Și abia trecu furtuna, s-au 
învârtoșat orgoliile PD - 
PNȚCD -iste, și s-a aruncat 
din nou sămânța de vrajbă, iar 
țânțarul unui simplu interviu 
(nici primul și nici ultimul de 
acest gen) a crescut în dimen
siuni, trecând din declarație în 
declarație, la dimensiuni tot 
mai mari, în final ajungând un 
elefant mort pe care nici 
coaliția nu mai e în stare să-l 

urnească din loc. Se pare că 
la noi nu se cunoaște 
principiul elementar că orice 
discuție trebuie purtată direct 
între părți și nu prin 
intermediul presei. Desigur că 
bunul simț, și nu neapărat cel 
politic, ar fi cerut ca înainte și 
de fapt, în loc de declarații, să 
fi avut loc întâlniri directe de 
lămurire și stabilire a stra
tegiei, pentru a ține cont de 
singurul punct de vedere care 
ne interesează pe noi toți - 
ieșirea din crjza economică.

Ln nedorit clasament
INCENDIILE ANULUI 1997

Din datele primite de la 
Grupul Județean de Pompieri 
“lancu de Hunedoara", în 
ordinea producerii lor, s-a putut 
realiza și un nedorit clasament 
al incendiilor din anul trecut. Din 
el se pot trage multe concluzii și 
învățăminte. Arată cam în felul 
următor:

• 29.01.1997 - Locuința Iul 
Isldor Tămaș - Petroșani.

- Au ars: mobilier, lenjerie, 
tâmplărle, ușă, fereastră.

- Victimă - Isidor Tămaș - 
53 de ani - decedat în urma 
arsurilor.

- Cauze: Persoana era 
invalidă. A fumat în pat și a 
scăpat țigara pe materialele 
combustibile care s-au aprins.

• 14.04.1997 - Locuința lui 
Florica Mircea - Petroșani.

- Au ars: mobilier din două 
camere, lenjerie, tâmplărie.

- Cauze: Acțiune in
tenționată a lui Nicolae Chelariu 
- 25 de ani. Practic, a incendiat 
locuința soacrei sale.

• 11.05.1997 - S.C.'ORI- 
QUITA" SRL Orăștie

PRO TY
7.00 Ora 7, bună dimineața!

9.15 Tânăr și neliniștit (s’/r) 
10.00 Seinfeld (s/r) 10.30 
M.A.S.H. (s) 11.00 Beverly Hills 
(s/r) 12.00 Melrose Place (s/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Punctul pe I (r)14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria 
(s) 16.15 Marimar (s, ep. 26) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Am 
întâlnit și români fericiți 17.35 
Urmărire generală 18.00 Per
fect Strangers (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Riști și câștigi! 
(cs) 19.00 Roata norocului (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Dosarele X (s, ep. 96) 21.15 
The Kidnapping of the Presi
dent (f. Canada/SUA 1980)
23.15 Știrile PRO TV 23.45 La 
limita imposibilului (s) 0.30 
Zona Crepusculară (s) d) 

Nu știu ce trebuia făcut 
pentru ieșirea din criza 
economică, dar pot spune 
cu certitudine că această 
criză politică provocată de 
orgolii fudule este ultimul 
lucru de care aveam 
nevoie. Iar marele absent 
de pe scena politică a 
momentului este insuși 
Președintele Constan- 
tinescu, a cărui intervenție 
trebuia să fi adus situația la 
normal încă de la primele 
semnale ale crizei ce se 
artunța.

Din păcate, clasa 
noastră politică este “subli
mă, dar lipsește cu desă
vârșire”, iar dacă totuși 
există, suferă de infantilism 
politic, și caracterizarea 
este un eufemism. Iar de 
acum încolo, doar 
"Dumnezeu cu mila"...

Gheorghe GRUN

NOTĂ:
Coaliția precedentă, 

PDSR - PUNR - PRM - 
PSM, a comis o singură 
greșeală: cea de a fi guver
nat. Iar rezultatul guvernării 
de atunci îl vom plăti încă 
multi ani de aici încolo.

Au ars: 500 lăzi din plastic 
cu sticle de 1/2 I. S-a degradat 
o anexă și o prelată TIR.

- Cauze: Focul deschis 
nesupravegheat.

• 8.06.1997 - Proprietatea 
lui Octavian Cărmăzan - Ulieș, 
comuna Gurasada

- Au ars: casă, în proporție 
de 80 la sută, anexe.

- Cauze: Scurtcircuit e- 
lectric. Incendiul a produs șl 
explozia unei butelii. .

• 19.12.1997 - Cabana 
“Boema” - SC "Comimpex" SRL 
Deva

- A ars: cabana în proporție 
de 90 %;

- Cauze: aparat electro- 
casnic amplasat necores
punzător față de materialele 
combustibile.

• 30.12/1997 - Stația CFR 
Ilia, trenul accelerat 1628 Arad- 
București

- A ars: 1 vagon călători 
clasa a ll-a;

- Cauze: acțiune in
tenționată.

Valentin NEAGU

ANTENA V DEYA
08.00-08.15 Știri (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
19.30- 19.45 Știri (r)

PRO TY - DEYA
06.00-06.45 Program co

mercial PRO TV Deva
06.45-07.00 Știri locale (r)
10.00-10.30 Program co

mercial PRO TV Deva
17.00-18.25 „Ghici cine bate 

la ușă!?" - talk show cu Alin 
Bena

23.15- 23.30 Știri locale_____________

Vineri, 16 ianuarie

3 BERBEC
(21.III -20.IV)

Șanse mari de câștiguri. 
Dar nu faceți speculații 
căci riscați sa pierdeți mai 
mult decât ați investit. 
Social vorbind ați putea 
avea o realizare.
3 TAUR 
(21.1V-21.V) '

Plecarea cuiva din 
familie într-o călătorie v-ar 
putea ajuta. Dacă doriți să 
inițiați o afacere fiți atent 
cu o femeie, căci se pare 
că sunteți la mâna ei. 
3 GEMENI
(22.V - 22.VI)

Nu pierdeți ocazia de a 
câștiga o sumă Im
portantă! Concentrați-vă 
asupra profesiei, căci de 
aici vă vine o surpriză 
plăcută. Partenerul de 
viață vă vorbește despre 
bani.
O RAC 
(23.VI - 23.VII)

O întâlnire cu persoana 
iubită vă aduce definitiv 
zâmbetul pe buze. Neca
zurile le dați uitării și trăițl 
din plin clipa, nu mai 
vedeți nimic in jur. 
O LEU
(24.VII - 23.VIII)

Chestiunile intelectuale 
vă Interesează în mod 
deosebit. Ați putea învăța 
lucruri noi care v-ar putea 
ajuta să obțineți apre
cierea șefului. Feriți-vă de 
Influența unui tânăr. 
O FECIOARĂ 
(24.VIII-22.IX)

Inteligent și plin de 
umor, sunteți o prezență 
plăcută pentru prieteni. 
Doriți să câștigați noi 
adepțl pentru Ideile dv. 
Vorbiți cam mult, dar nu 
deranjați pe nimeni. 
O BALANȚĂ 

(23.IX-23.X)
Vă surprind o mulțime 

de evenimente. De la 
drum vă parvin vești 
neașteptate. Este posibil 
să aflați un secret despre 
unul dintre frați. 
O SCORPION 
(24.X-21.XI)

Vi se fac oferte 
interesante, din care 
puteți alege. Nu vă grăbiți, 
aveți timp să vă gândiți 
singur sau împreună cu 
un prieten de încredere. 
O SĂGETĂTOR 
(22.XI-20.XII)

Speculațiile azi nu sunt 
inspirate, evitați-le. Dacă 
ieșiți la cumpărături cu 
copiii luați-vă cât mai 
multi bani’. O femeie vă 
urmărește toate mișcările. 
Z) CAPRICORN
(21.XII - 19.1)

Relațiile dv cu copiii vă 
vor îmbunătăți starea de 
spirit. Nu trebuie să 
așteptați sprijin de la 
persoanele mai în vârstă. 
Un necunoscut e alături 
de dv la nevoie.
O VĂRSĂTOR
(20.1 - 18.11)

O mulțime de noutăți 
despre prieteni aflați la o 
șuetă. Vi se vor face 
confesiuni care vă vor 
uimi. De la cineva de care 
vă este dor e posibil să 
primiți vești.
O PEȘTI 
(19.11-20. III)

Inspirația vă ajută să 
rezolvați’o mulțime de 
mărunțișuri ce se ivesc. 
Părinții vă fac cadoul pe 
care îl așteptați de multă 
vreme.

HGDGSCGP
<____________ >
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12.05 Pasiuni (s/r) 13.00 Slovenia - țara 
dintre munți și mare (do) 14.10 Patinaj artis
tic CE (r) 15.00 Meridianele dansului (r) 
16.00 Em. în limba maghiară 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.00 Arhive românești 18.30 
Camera ascunsă. Farse cu vedete 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 132) 19.50 Agenda 
Muzelor 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ed. specială, sport 
21.15 Baywatch (s, ep. 132) 22.15 Fețele 
schimbării (talkshow) 23.15 Jurnalul de 
noapte 23.30 Scena 0.00 Canary Wharf (s, 
ep. 94) 0.30 Tenis 1998 Ford Australian Open

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 Pasiuni (s/r)
14.10 Cristal (s/r) 15.00 Em. pt. persoane 
cu handicap 16.00 Em. în limba maghiară
17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă de 
piatră (s) 18DO în flagrant (do) 18.30 Came
ra ascunsă 19.00 Sunset Beach (s, ep. 133) 
19.50 Agenda Muzelor 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială, sport 21.15 Femeia cu noroc (co. 
SUA 1975) 23.20 Jurnalul de noapte 23.35 
Universul cunoașterii (do): „Lumi dispărute" 
0.25 Canary Wharf (s, ep. 95) 0.50 Tenis 
1998 Ford Australian Open.

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 Pasiuni (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) 18.00 Medicina pt. toți 
18.30 Camera ascunsă 19.00 Sunset Beach 
(s) 19.50 Agenda Muzelor 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială, sport 21.15 Impact (anchetă) 
21.45 Teatru TV prezintă: „Cumpăr dog 
arlechin" 22.40 Pasiunea creației, pasiunea 
vieții 23.40 Jurnalul de noapte 23.55 Cultura 
în lume

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 Pasiuni (s/r) 
13.00 Sensul tranziției (r) 14.10 Cristal (s/r) 
15.00 Dialog. Actualitatea editorială 15.30 
Pompierii vă informează! 15.45 Lege și 
fărădelege 16.00 Conviețuiri 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 18.00 
Timpul Europei (mag. politic) 18.30 Camera 
ascunsă 19.00 Sunset Beach (s) 19.50 
Agenda Muzelor 19.55 Doar o vorbă... 
20.00 Jurnal, meteo, ed. specială, sport 
21.15 Dr. Quinn (s, ep. 9) 22.15 Cu ochii'n 
4 (anchetă) 23.10 Jurnalul de noapte 23.55 
Canary Wharf (s, ep. 96)

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 Pasiuni (s/r) 
13.00 Conviețuiri 13.30 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 
De la lume adunate... 15.30 Em. în limba 
germană 17.35 Casă de piatră (s) 18.00 Ora 
Warner: Batman, Looney Tunes (d.a); Trep- 
tat-treptat (s) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
136) 19.50 Agenda Muzelor 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială, sport 21.00 Trahir 
(dramă România/Franța 1992) 23.00 Jurna
lul de noapte 23.15 La volan. 153.014 km' 
23.30 Planeta Cinema 0.30 Tenis Openul 
Australiei 1.40 Războiul lui DaVinci (f.a. SUA 94)

T

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Ecranul 
(r) 13.30 Club 2020 (r) 14.00 Conviețuiri - 
magazin 15.10 Limbi străine. Engleza 
15.35 Omer (d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 
103) 16.50 Cristal (s, ep. 192) 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 18.00 Hei- 
Rup! Hei-Rap! Emisiune cu liceeni 19.10 
Tenis Australian Open (rez.) 20.20 Pasiuni 
(■s, ep. 16) 20.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 22.00 Ca o pisică în cușcă (f. 
SUA 1978) 23.40 Ecoturism: Din Țara 
Hațegului în Retezat 0.00 Noapte albastră

6.30 Viața sălbatică (do) 7.00 Tele- 
Dimineața 9.00 Orășelul fantastic (s/r) 9.40 
Cape Canaveral (s/r) 10.30 Fata
misterioasă (f/r) 12.20 O iubire de neuitat 
(s) 13.10 între prieteni (em. pt. tineri/r) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 Dempsey și 
Makepeace (s) 15.20 Un câine cu 
imaginație (s) 16.00 Onyx - culorile muzicii 
18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor19.45 O 
hotărâre dificilă (dramă SUA 1988) 21.30 
Viitorul începe azi (s, ep. 19) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 10.00 Lumea filmului (r) 10.30 M.A.S.H. (s) 
11.00 White Man Can't Jump (f/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Procesul etapei (r) 14.30 Nemuritorul (s/ 
r) 15.15 Maria (s) 16.15 Marimar (s, ep. 27) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și neliniștit (s) 18.00 
Perfect Strangers (s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Riști și câștigi! (cs) 19.00 Roata norocului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Burglar (co. SUA 1987)22.00 
Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 25) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 Tatulici - talkshow 0.15 
Nemuritorul (s)

7.00 TVM. Telematinal 8.55 Baywatch (s/ 
r) 10.30 Efecte secundare (s/r) 11.30 D.a. 
11.55 Sunset Beach (s/r) 12.40 Scena (r) 
14.00 Conviețuiri. Sărbători iudaice 15.10 
Limbi străine. Franceză 15.35 Omer (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.50 Cristal (s, ep. 193) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei -Rap! (cs) 19.10 Tenis 
Asutralian Open (rez.) 20.20 Pasiuni (s, 
ep. 17) 21.10 Sensul tranziției 22.00 
Teatru TV: „Patima de sub ulmi" 23.40 
Pelerinaje

6.30 Viața sălbatică (do) 7.00 Tele 
Dimineața 9.00 Un câine cu imaginație (s/r) 
9.40 Viitorul începe azi (s/r) 10.30 O 
hotărâre dificilă (f/r) 12.20 O iubire de 
peuitat (s, ep. 54) 13.15 Millennium (r) 
'14.00 Știrile amiezii 14.20 Dempsey și 
Makepeace (s) 15.20 Un câine cu 
imaginație (s) 16.00 Onyx - culorile muzicii 
17.00 Jazz Onyx 17.30 Telerebus (joc 
interactiv) 18.00 Cafea cu parfum de femeie 
(s) 19.00 Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Ai încredere în mine (f.p. SUA 1994) 
21.30 Legea lui Burke (s.p, ep.19) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 10.00 Seinfeld (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Burglar (r) 12.25 Știrile PRO TV 13.00 Tatulici - 
talkshow (r) 14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s) 
16.15 Marimar (s, ep. 28) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Perfect Strangers (s) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Riști și câștigi! (cs) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Spitalul de urgență (s, ep. 19) 21.15 De partea legii 
(s, ep. 15) 22.00 Știrile PRO TV 22.15 Seinfeld (s, 
ep. 26) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 Profesiunea mea 
cultura 0.15 Nemuritorul (s)

7.00 TVM. Telematinal 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii'n 4 (r) 9.45 
Portrete în acvaforte (r) 10.15
Teleenciclopedia (r) 11.35 D.a. 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Arhive românești (r) 
14.00 Emisiune în limba maghiară 15.10 
Limbi străine. Germană 15.35 Omer (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.50 Cristal (s) 17.40 
Tribuna partidelor parlamentare 18.00 
Hei-Rup! Hei-Rap! (cs) 19.10 Tenis Aus
tralian Open (rez.) 20.20 Pasiuni (s, ep. 9) 
21.10 Avocatul poporului 22.00 Cei care 
se aruncă în foc (f.a. SUA 1996) 23.35 
Meridianele dansului 0.00 Varietăți 
internaționale

6.30 Viață sălbatică (do) 7.00 Tele- 
Dimineața 9.00 Un câine cu imaginație (s/r) 
9.40 Legea lui Bbrke (s/r) 10.30 Ai 
încredere în mine (f/r) 12.20 O iubire de 
neuitat (s) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Dempsey și Makepeace (s) 15.20 Un câine 
cu imaginație (s) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 17.00 Onyx Music - Muzica de vis 
18.00 Cafea cu parfum de femeie (s)19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 19.45 
Isabelle Eberhardt (f.biogr. SUA 1990) 
21.30 Doctor Bramwell (s, ep. 18) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 10.00 Seinfeld (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Capcana timpului (s) 12.00 De partea legii (s) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Profesiunea mea cultura (r) 
14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 
Marimar (s, ep. 29) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr 
și neliniștit (s) 18.00 Perfect Strangers (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Riști și câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 The Frog 
Prince (f. SUA 1984) 22.10 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 27) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 Pro 
și Contra cu O. Paler 0.15 Nemuritorul (s)

7.00 TVM. Telematinal 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Universul cunoașterii (r) 
9.55 Medicina pentru toți (r) 10.25 Fețele 
schimbării (r) 11.30 D.a. 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Mag. sportiv 13.30 
Dreptul la adevăr (r) 14.00 Em. în limba 
germană 15.10 Limbi străine. Spaniolă 
15.35 Omer (d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 
106) 16.50 Tribuna partidelor
parlamentare 17.00 Ceaiul de la ora 5... 
(div.) 19.10 Tenis 1998 Ford Australian 
Open. Rezumatul zilei 20.20 Pasiuni (s, 
ep. 10) 21.10 în fața dvs. 22.00 Regula 
JOCULUI (co. Franța ’39) 23.55 Time Out 
(mag. sportiv)

7.00 TVM. Telematinal 8.30 Canary Wharf 
(s/r) 8.55 Dr. Quinn (s/r) 9.55 în flagrant (r) 
10.25 Cultura în lume (r) 11.30 D.a. 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Timpul Europei
(r) 14.30 TVR Cluj-N. 15.10 Limbi străine 
pentru copii. Italiană și engleză 15.35 
Omer (d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 Cristal
(s) 17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
19.10 Tenis 1988 Ford Australian Open 
20.20 Pasiuni (s, ep. 20) 21.50 Vânare de 
vânt (div.) 22.30 Lumea sportului 23.00 
Berlin Alexanderplatz (s, ep. 10) 0.00 
Umor în alb și negru, într-o emisiune color

6.30 Viață sălbatică (do) 7.00 Tele- 
Dimineața 9.00 Un câine cu imaginație (s) 
9.40 Doctor Bramwell - o femeie ambițioasă 
(s/r) 10.30 Isabelle Eberhardt (f/r) 12.20 O 
iubire de neuitat (s) 13.10 Vise și oglinzi (s) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 Dempsey și 
Makepeace (s) 15.20 Un câine cu 
imaginație (s) 16.00 Onyx - culorile muzicii 
18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 19.45 Ochii 
întunecați ai nopții (thriller Canada 1984) 
21.30 Cronici paranormale (s, ep. 20) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

6.30 Viață sălbatică (do) 7.00 Tele- 
Dimineața 9.00 Un câine cu imaginație (s/r) 
9.40 Cronici paranormale (s/r) 10.30 Ochii 
întunecați ai nopții (f/r) 12.20 O iubire de 
neuitat (s, ep. 57) 13.10 Vise și oglinzi (s) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 Model Academy 
(s, ep. 70)14.50 Cartonașul galben (mag. 
sportiv) 16.30 Un câine cu imaginație (s) 
17.00 Onyx Music - pentru îndrăgostiți 
18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 19.45 
Invazia marțienilor (co. SUA ’90) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 10.00 Seinfeld (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Film (r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Pro și Contra cu 
Octavian Paler (r) 14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 
Maria (s) 16.15 Marimar (s, ep. 30) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.15 Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Perfect Stran
gers (s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Riști și câștigi! 
(cs) 19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.15 Melrose Place (s, ep. 59) 21.15 Doctor în 
Alaska (s, ep. 57) 22.00 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 28) 22.45 Știrile PRO TV 23.45 
Punctul pe I (talkshow) 0.15 Nemuritorul (s)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 10.00 Seinfeld (s/r) 10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 
Beverly Hills (s/r) 12.00 Melrose Place (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Punctul pe I (r) 14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 Marimar (s, 
ep. 31) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Am întâlnit și 
români fericiți 17.35 Urmărire generală 18.00 Perfect 
Strangers (s) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Riști și 
câștigi! (cs) 19.00 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Dosarele X (s, ep. 97) 21.15 Death 
Dreams (thriller SUA 1993) 23.15 Știrile PRO TV 
23.45 La limita imposibilului (s) 0.30 Zona
Crepusculară (s) 1.00 Star! (dramă SUA 1968)

7.00 Bună Dimineața de la lași! 9.05 Șapte 
note fermecate! 10.05 Viața ca în viață 
(SUA ep. 11); Povestea lui Jenifer Graham
10.50 Divorțul Doamnei X (film Anglia, 
1938) 12.30 Mork și Mindy (s, SUA, ep. 33) 
13.00 Ecranul 13.30 Mapamond 14.10 
Video-Magazin 16.00 Scena politică 16.30 
A doua alfabetizare 17.00 Povestiri para
normale 18.00 Desene animate: Povestirile 
lui Donald Rățoiul 18.30 Hollyoaks (s, 
Anglia, 1995,' ep. 48) 19.00 Teleen
ciclopedia 19.50 Agenda Muzelor 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
Meteo, Săptămâna sportivă 21.00 Efecte 
secundare (s, SUA, 1995, ep. 10) 21.55 
Lumea Dansului 23.35 Dna King, agent se
cret (s. SUA, ep. 4) 
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7.00 Bună Dimineața de la... Cluj-Napoca!
8.30 Lumină din lumină 9.05 Desene ani
mate: Colț Alb (Franța, 1991) 9.30 Fetița cu 
pistrui (s, Suedia, ep. 4, 1977) 10.00 Ala- 
Bala, portocala! 10.45 Biserica satului 11.00 
Viața satului 13.00 Documentar National 
Geographic: Ținutul Arctic - gheața vie
14.10 Atlas- 14.40 Turnul Babei 18.00 
Disney: Desene animate Aladdin 18.30 
Hollyoaks (Anglia, ep. 49) 19.40 Duminica 
sportivă 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, 7 zile în România 
21.00 Lecția de anatomie (f. SUA, 1989)
22.50 Vedete în recital 23.55 Portrete în 
acvaforte 0.25 Pagini coregrafice celebre 

8.00 Euronews 8.30 Documentar: 
Despre cai și oameni 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Pas cu pas 10.35 Mondo 
Blitz11.30 TVR Cluj-Napoca 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 Familia 
Borgia (s, BBC, ep. 7) 15.10 Tradiții 15.35 
Desene animate: Omer (SUA, Anglia, 
1991) 16.00 Micaela (Italia, ep. 108)
16.50 Cristal (s, ep. 196) 17.35 Tenis: 
Openul Australiei 18.45 Serata muzicală 
TV 20.00 Mozart - mai mult decât un prinț 
(mini-serie Germania, 1991) 21.20 Stop- 
Cadru 21.30 Mozart - mai mult decât un 
prinț (ultima parte) 23.20 Conviețuiri
23.50 „Elixirul dragostei" 

8.00 Euronews 8.30 Recolta unei utopii 
(Do. Franța) 9.25 Filmele săptămânii 9.30 
Ferestre deschise 10.35 Do. Anii nebuni, 
văzuți de Darius Milhaud 11.15 Șlagăre pe 
zăpadă 11.30 TVR. lași 13.30 Memoria 
exilului românesc 14.00 Familia Borgia 
(BBC, ep. 8) 15.35 Desene animate: Omer 
(SUA, Anglia, 1991) 16.00 Micaela (Italia, 
ep. 109) 16.50 Cristal (s, ep. 197) 17.40 
Cântece de dragoste 17.50 Tenis: Openul 
Australiei, Rezumatul zilei 19.00 Melodii 
de dor 19.15 în plină acțiune (SUA, 1996, 
ep. 15) 20.00 Ultimul tren 21.00 Emisiune 
de actualitate și dezbatere sportivă: 
Fotbal: Sampdoria - Roma (transmisiune 
directă de la Genova) 24.00 Jazz Alive 

7.00 Știri/Revista presei 7.10 Puterea 
banilor (ep.8/r) 8.00 Vise și oglinzi (ep. 17/ 
r) 8.45 Un câine cu imaginație (r) 9.20 
Ultimele 5 minute (ep. 5) 10.50 Cartonașul 
galben 12.30 Muzică populară 13.00 Viață 
sălbatică (ep. 27) 13.30 Viața de la zero 
(ep. 5) 14.00 Știrile amiezii 14.20 Model 
Academy (ep. 71) 16.30 Emisiune pentru 
tineret: între prieteni 17.30 Club Hawaii (ep. 
73) 18.00 Tarzan, stăpânul junglei (ep. 16) 
19.00 Observator/Sinteză știri 19.45 Proce
sul.de la Fortitude Bay (dramă Canada 
1994) 21.30 A treia planetă de la Soare 
(seria a ll-a, ep. 20) 22.00 Arliss (ep. 14)
22.30 Beavis și Butthead (ep. 51) 23.00 
Nopți tropicale (acțiune/erotic SUA 1992) 

7.00 PRO TV junior: Desene animate: Agenția 
pentru distrugerea extratereștrilor (ep. 8); Poveste 
magică 9.00 Superboy (ep. 23) 9.30 Surf Ninjas 
(SUA, 1993) 11.00 PRO Motor 11.30 Secretele 
bucătăriei 12.00 întâlnire cu presa (talkshow) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Dragul de Raymond (ep. 17)
13.30 Cine este șeful? (ultimul episod) 14.00 
Generația PRO 16.00 Hercule (ep. 47) 17.00 Xena, 
prințesa războinică (ep. 46) 17.45 Pro Fashion 18.15 
Fete de bani gata (ep. 13) 18.45 Te uiți și câștigi! (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Rambo III (Rambo III - 
acțiune, SUA, 1988) 21.55 Știrile PRO TV 22.00 Mil
lennium (ep. 19) 23.00 Știrile PRO TV 23.15 N.Y.P.D. 
BLUE - viață de polițist (ep. 17) 2.35 Știrile PRO TV

7.00 Știri 7.10 Tarzan, stăpânul junglei (ep. 
16, r) 8.00 Fir întins (r.) 8.30 A treia planetă 
de la Soare (ep. 20, r.) 9.30 Desene ani
mate: O echipă fantastică (ep. 6) 10.00 Ani
mal Show (ep. 35) 10.30 Orășelul fantastic 
(ep. 15) 11.10 Do. Controverse istorice 
11.40 Spirit și credință 12.10 Vedeta în 

.papuci 12.50 Caleidoscop 14.00 Desco
periri (ep. 3) 14.45 O femeie - un bărbat și 
jumătate 16.20 Viata de la zero (ep. 6)
16.50 Club Hawaii (ep. 74) 18.15 Millen
nium 19.00 Observator/Sinteză știri 19.45 
Dorința (dragoste, Canada, 1994) 21.30 
Burlacul (f.s., ep. 20) 22.00 Cape Canaveral 
- Eroii spațiului (ep. 13) 22.50 Judecător și 
jurat (SF, SUA 1996) 0.25 Observator

7.00 Desene animate 8.00 G.l. JOE (ep. 13) 8.30 
Conan, Aventurierul (ep. 14) 9.00 Lassie (ep.11) 9.30 
Superabracadabra 11.00 Se întâmplă în Waikiki (ep. 
2) 12.00 Profeții despre trecut 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Dragul de Raymond (ep. 18) 13.30 Baby Boom 
(ep. 1) 14.00 Un detectiv cu Greutate - Răzbunarea 
lui Gonzales 15.30 Chestiunea zilei 16.00 Lumea 
filmului 16.30 Efecte speciale (ep. 19) 17.15 Al 
șaptelea cer (ep. 8) 18.00 Beverly Hills (ep. 106) 
19.00 Prețul corect 19.30 Știrile PRO TV 20.00 Vărul 
meu Vinnie (comedie, SUA. 1992) 22.00 Știrile PRO 
tV 22.05 Susan (ep. 19) 22.30 Știrile PRO TV 22.45 
Procesul etapei 0.45 Știrile PRO TV

Procesul.de
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O SITUAȚIE FOARTE 
DELICATĂ

- Cum a început noul an, 
die Vaidoș?

- Aș zice că în condiții nor
male, dar sunt și câteva situații 
care ne creează probleme. Una 
dintre cele mai importante este 
aceea că după "Scrisoarea des
chisă" și protestele noastre de 
la sfârșitul anului trecut, în care 
incriminam Programul Guver-

i nului de restructurare a side
rurgiei românești, care dez
avantajează zona noastră - nu 
am primit nici un semnal.

• Deci protestele au fost în 
van?

- Cam așa.
- Altă problemă?
- O chestiune care ne în

grijorează tot mai mult este 
lipsa unui program propriu e- 
conomic și social al județului 
Hunedoara. Cu atât mai mult 
cu cât gradul de sărăcie este 
tot mai mare, iar puterea de 
cumpărare a oamenilor este în 
continuă scădere.

- Să înțelegem că nici par
lamentarii de Hunedoara n-au 
sprijinit protestele siderur- 
giștilor hunedoreni din de
cembrie trecut?

- Până în prezent nu avem 
ll nici un semnal în acest sens.

Dar, dacă tot a venit vorba, aici 
aș dori să ne oprim asupra câ
torva treburi.

- S-auzim, pe scurt, ce-i 
mai important.

- în campania electorală ni 
s-au promis multe, dar nu s-a

I rezolvat aproape nimic. Bună
oară, ni s-a promis rediscutarea 
termenilor și condițiilor din pro- 
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tocolul încheiat cu Uniunea Eu
ropeană.

Trebuie să spunem că res
pectivul document s-a realizat 
în mare grabă și nu a ținut cont 
de situația concretă a unităților 
siderurgice din țara noastră. De 
asemenea, s-a promis rene-

Discuție cu 
dl. Petru Vaidoș, 

președintele sindicatului 
"Siderurgistul"

gocierea producției de oțel pe 
care UE a pretins-o de la Ro
mânia.

- Și ce s-a făcut din toate 
acestea?

- Nimic.
- Au mai fost și alte pro

misiuni?
- Multe s-au spus.
- Să mai auzim câteva.
- Una foarte importantă este 

cea privind fierul vechi. S-au 
promis măsuri protecționiste 
privind exportul lui.

- Acum ?
- Se exportă! S-a promis 

apoi o nouă tarifare a energiei 
electrice de la 1 ianuarie 1998. 
Știți cât plătim noi acum pe 
MWh?

- Nu.
- 70 de dolari SUA, în timp 

ce la bursele occidentale el se 
vinde între 22 și 36 dolari.

- Deci în ce situație se află 
SC "Siderurgica" SA Hune
doara la ora actuală?

- într-o situație foarte de
licată.

- Au ajuns oameni în șo
maj?

- Până acum nu, dar nu 
știm până când. Acum purtăm 
negocieri cu conducerea privind 
politica de personal. De fapt, 
unele etape au început încă din 
1997.

- Să discutăm câteva pro
bleme concrete, rezolvate, 
pentru a nu ajunge oamenii în 
șomaj.

- Prima acțiune rezolvată a 
fost uniformizarea programului 
de lucru. S-a întocmit apoi un 
program de diversificare a acti
vității prin realizarea producției 
secundare și executarea repa
rațiilor cu oamenii noștri. Se 
discută acum despre cei ce 
îndeplinesc condițiile de pen
sionare și separarea secției de 
prelucrare a fierului vechi de la 
Valea Sermagului, județul Alba.

- Să fie acestea explica
țiile că la "Siderurgica" Hune
doara nu s-au disponibilizat 
în ultimii ani oameni?

- O parte numai. Trebuie 
spus că dacă de la noi nu s-au 
trimis oameni în șomaj, acest 
lucru este pentru că s-a făcut o 
reconversie internă a forței de 
muncă. De exemplu, în locul 
OSM 1 s-a realizat o secție de 
utilaj tehnologic, activitate ab
solut nouă la Hunedoara. S-a 
pus pe picioare apoi un atelier 
de materiale de construcții prin 
care se valorifică zgura de fur
nal, Uzina nr. 5 produce piese 
de schimb pentru export ș.a.
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PIAȚA "DUNAREA" IM FI 
MODERNIZATA

Valea Seaca revine la i f Taxele și impozitele 
normal [[ locale au fost indexate
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în prima zi a acestei săptămâni, așa cum a 
precizat dl Constantin Buzea, viceprimarul 
municipiului, în interviul publicat în ziarul nostru 
din 9 ianuarie a.c. - a început acțiunea de 
eliminare a cotețelor de porci și păsări din locul 
numit Valea Seacă. Unii din cei ce au avut 
asemenea amenajări în locul respectiv le de
montează singuri, celelalte sunt demolate cu 
buldozerul. Acțiunea era planificată să aibă loc 
la finele anului trecut, dar - răspunzând doleanței 
cetățenilor, primăria a lăsat oamenii să-și taie 
porcii de Crăciun, atenționându-i însă că va 
demara imediat după sărbătorile de iarnă. Si iată 

| că s-a ținut de cuvânt.

I

I

"Defrișarea" locului numit Valea Seacă este 
coordonată de dl. C-tin Buzea care ne-a mai spus 

| că terenul eliberat de cotețe, în suprafață de | | 
câteva hectare, va fi dat cetățenilor ce au drept de ■ ■ 
proprietate asupra lui, conform Legii 18 /1991. 1 1 ,<

în ultima zi a anului trecut când toți oamenii nu- ' 
și vedeau capul de treburi, pregătirile pentru Reve- | 
lionul 1998 aflându-se pe ultimii metri, consilierii din | 
municipiul Hunedoara s-au adunat într-o ședință. De ] 
ce i-a apucat o așa de mare hărnicie pe aleșii I 
oamenilor din orașul de pe Cerna? Cu o zi înainte, I 
adică pe 30 decembrie 1997, la Primăria din Hune- ■ 
doara a sosit o adresă prin care se anunța că ' 
Guvernul, printr-o ordonanță, a hotărât ca taxele și | 
impozitele locale să fie indexate cu 200, 5%, iar | 
această indexare trebuie hotărâtă de consiliile locale ! 
în anul ce-și dădea duhul. Treaba era imperativă, I 
asta în cadrul autonomiei locale de care se face atât 
de mare caz, care - vorba conului Caragiale - există, 
dar lipsește cu desăvârșire.

Esențial este însă - dincolo de grabă, autonomie
ș.a. - că taxele și impozitele locale au sporit cu 200, 5 ] 
la sută ceea ce va aduce la bugetul local mai mulți bani !
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Piața "Dunărea" din mu
nicipiul Hunedoara este am
plasată la intersecția a trei 
microraioane cu blocuri de 
locuințe și, în aceste condiții, 
firesc, este foarte căutată de 
cumpărători. Ceea ce nu 
înseamnă că ea și poate 
face față solicitărilor, iar a- 
cest fapt se explică prin a- 
ceea că aici activitatea de 
vânzare-cumpărare are loc 
în spațiu deschis, sub aco
periș de tablă veche și ru
ginită. Tocmai din această 
pricină vin tot mai puțini pro
ducători cu marfă la vân
zare, ca și cumpărători de 
altfel.

Ideea - pornită de la ce
tățeni, reliefată și în cam
paniile electorale post-de- 
cembriste - de a se amenaja 
piața "Dunărea" a munici
piului de pe Cerna - a fost 
însușită în totalitate de ad
ministrația locală. Primăria a 
întocmit documentația nece-

sară unui obiectiv de ase
menea anvergură. Lipseau 
însă fondurile. Primăria a 
pornit - încă din legislatura 
trecută - o puternică cam
panie de găsire a acestora. 
A trimis documentația la 
Consiliul județean, a fost 
înaintată parlamentarilor hu- 
nedoreni cu rugămintea de a 
insista pe lângă organele 
centrale pentru alocarea de 
fonduri.

Eforturile primăriei, ale 
organelor județene și ale 
parlamentarilor hunedoreni 
s-au dovedit rodnice. Spre 
finalul anului trecut a apărut 
o hotărâre de guvern prin 
care se alocă mai multe mili
arde de lei pentru constru
irea unei hale în piața "Du
nărea" iar obiectivul este 
înscris în planul de investiții 
al anului în care am pășit 
recent.

De la dl Emil Dul, ad
ministratorul piețelor din Hu-

nedoara, am obținut unele a- 
mănunte interesante cu pri
vire la investiția la care ne 
referim. Construcția halei se 
va întinde pe parcursul a doi 
ani, pentru acest an fiind 
alocate cinci miliarde de lei. 
Obiectivul va avea trei ni
vele. La mezanin vor fi ame
najate depozite și alte utilități 
necesare, la parter se va 
desfășura activitatea de co
merț propriu-zisă specifică 
piețelor agroalimentare, iar 
la etaj se vor crea spații ce 
vor fi închiriate comercian- 
ților particulari. în acest an 
se speră să se realizeze me
zaninul și parterul, iar anul 
viitor etajul. Hala va fi dotată, 
evident, cu toate utilitățile 
moderne, iar prin intrarea ei 
în funcțiune se îndeplinește 
o veche doleanță a hune- 
dorenilor și se va crea spa
țiul mai mare pentru desfa
cerea de produse agroali
mentare aduse de țărani.

I

______________________

Curs de engleză
în cadrul Consiliului local

Hunedoara a fost organizat și se 
desfășoară cu bune rezultate un 
curs de limba engleză. La curs 
s-au înscris lucrători ai instituției 
sus amintite, pe baza propriei 
dorințe. Profesor este dna Oni- 
țiu, purtătorul de cuvânt al Consi
liului local care cunoaște foarte 
bine limba engleză, fiind cadru 

•^didactic de specialitate.
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Laborator nou
La finele lunii decembrie 

1997, S.C."Mercur Corvinex" 
Hunedoara a deschis un labo
rator de cofetărie și patiserie, în 
cartierul Micro 5. Unitatea, con
dusă de dna Valentina Bălan, 
asigură aprovizionarea unităților 
societății căreia îi aparține, dar 
execută și comenzi de la popu
lație la prețuri rezonabile.

Vor fi curând finalizate lucrările 
la capela ecumenică din 

curtea Spitalului Municipal 
Hunedoara.

Foto Valentin NEA GU

Cartea - hrană pentru suflet

II

I! II

Se spune că cel mai credincios și mai sincer prieten al omului 
este cartea, care nu te minte, nu te înșală și este, în același timp, 
hrană pentru suflet. Dna Violina Boldescu, șefa Librăriei "George 
Coșbuc", cea mai mare unitate de acest profil din municipiul 
Hunedoara, ce lucrează de peste două decenii în comerțul cu cartea, 
a adăugat la cele de mai sus că dragostea de carte nu se stinge 
niciodată. Am discutat recent împreună, ocazie cu care am aflat că 
imediat după revoluție s-au manifestat două fenomene. Primul - 
căutarea literaturii de senzație, horror și erotică. Al doilea sporirea 
foarte puternică a prețurilor. Din cea de a doua pricină vânzarea de 
carte a scăzut o vreme. în ultimul timp însă se manifestă întoarcerea 
spre literatura de calitate.

- Ce se caută, în general, dna Violina?
- Literatura de specialitate, cărțile clasicilor ș.a. Să știți că 

adevărații prieteni ai literaturii n-au renunțat să cumpere cărți.
-Anul 1997 cum a fost din punctul de vedere al vânzării de carte?
- Un an bun, ba chiar foarte bun. Am adus cărți de valoare, iar 

iubitorii de literatură ne vizitează foarte des.

Modernizări de drumuri
Două miliarde și jumătate s-au cheltuit în cursul anului 1997 

pentru repararea și întreținerea străzilor din municipiu. Pentru acest 
an este prevăzută modernizarea străzii Stejarilor pentru care 
documentația este întocmită și aprobată de consiliul local.

Pagină realizată de Valentin NEAGU, Traian BON DOR
I



COBI H
LECTORI DE CĂPĂTÂI Aforismul o proza

scurtissima cu mare impact
la minte"

Urmând o regulă tristă a 
jocului, conform căreia majo
ritatea geniilor trăiesc puțin, 
Friedrich Nietzsche nu s-a abă
tut de la tradiție sfârșindu-și 
zilele la numai 56 de ani. Acest 
lucru nu l-a împiedicat, însă, să 
lase în urma sa câteva scrieri 
care, constituite în operă, îl 
situează între marile spirite ale 
lumii.

Friedrich Nietzsche: Așa grâit-a Zarathustra 
Editura Humanitas, 1997

Cu subtitlul "O carte pentru 
toți și nici unul", Așa grăit-a 
Zarathustra în traducerea lui 
Ștefan Aug. Doinaș se află la a 
treia ediție din 1990 încoace; 
trei ediții în tot atâția ani (1994, 
1995, 1997) pare mult, însă nu 
este decât "răzbunarea" publi- 
cuIui-cititor român - de altfel 
justificată - pentru lipsa de ac
ces, până acum, la filozofia 
nietzscheniană. Aceasta gân- 
dindu-mă, mai ales, că prima 
traducere - nu cumva și sin
gura? - a textului de față în 
limba română s-a făcut acum... 
80ide ani, în 1916. Aici mi se 
pare corect și util să zăbovim 
puțin pentru doar câteva detalii 
asupra nașterii acestei scrieri. 
Prima parte a ei (titlul original: 
Also Sprach Zarathustra. Ein 
Buch fur Alle und Keinen) a fost 
scrisă la începutul anului 1883, 
în numai. 10 zile, autorul aflân- 
du-se pe atunci în localitatea La 
Rapallo; a doua parte în lunile 
iunie-iulie, la Sils Maria, a treia 
în ianuarie-februarie 1884, iar 
ultima (a patra), cu întreruperi 
din cauza bolii, în iarna 1884- 
1885 la Zurich, Menton și Nisa. 
Adunând perioadele, exclamăm 
fără să vrem: uluitor! Admițând 
convențional că o iarnă durează 
cca 90 de zile, atunci această 
importantă operă a fost scrisă în
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vreo 220 de zile... Scopul pre
zentei mini-statistici vreau să 
dovedească cititorului puterea 
de muncă a lui Nietzsche și 
capacitatea sa, în același timp, 
de a da la iveală o operă de 
referință în literatura de spe
cialitate.

Satisfacția deplină a unei 
lecturi de excepție adâncește 
ideea că ne aflăm într-un ținut 
de creație aparte și, în primul 
rând, purtând cu sine mesajul 
unei gândiri și concepții filozo
fice de cunoașterea căreia "ne- 
au ferit" cu mare grijă ideologii 
socialismului avansat spre o 
perfectă cunoaștere unilaterală, 
însă nu aceasta e problema...

Așa grăit-a Zarathustra 
este opera în fața căreia trebuie 
să ne aplecăm fruntea. Cu res
pect, cu evlavie chiar. Ea ne 
învață să gândim frumos despre 
frumos, corect despre urât și cu 
demnitatea pe care ne-o impu
ne însăși ideea de ființă umană 
rațională în fața tuturor vicisitu
dinilor vieții. Și, dacă această 

carte ne poate schimba un anu
mit mod de a recepta și (re)gân- 
di lumea înconjurătoare, atunci 
ea ne învață și, neîndoios, să 
fim mai buni, mai noi înșine față 
în față cu șansa pe care ne-o 
propune filozoful și pe care nici
decum nu o putem ignora. Pen
tru că, în mod normal, "nimic din 
ce e omenesc nu ne este stră
in", nu am fi noi dacă am trece 
cu vederea cele patru idei fun
damentale ale scrierii: moartea 
lui Dumnezeu, Supraomul, 
voința de putere și eterna re
întoarcere.

Și, încheind citându-l pe Ște
fan Aug. Doinaș: "De două ori 
"original" - prin forma sa poetică 
și prin conținutul său mitic - 
acest discurs mixt își confirmă 
de la început traducătorul, făcân- 
du-l prizonier activ al texturii sale 
verbale" (p.48), - am fi absolut 
nedrepți și chiar necinstiți să nu 
subliniem și să subscriem ideii, 
fie și doar ca simpli cititori. Pen
tru că, odată pătrunși în univer
sul mirific al cărții, simțim tot mai 
mult nevoia să fim recunoscători 
editurii Humanitas pentru gestul 
său de... reeditare. în conse
cință, Așa grălt-a Zarathustra 
trebuie considerată drept lectura 
de căpătâi chiar și pentru cititorul 
obișnuit.

Dumitru HURUBĂ
—.... —

"Gloanțe de catifea" este o 
carte pe care, dacă nu o poți 
memora, ar trebui să o porți 
mereu cu tine pentru ca, într-o 
clipă de răgaz, măcar să o poți 
deschide. Ea aparține lui Con
stantin Gavrilă - Gavco, autor 
de aforisme. Și nu un autor oa
recare ci unul extrem de valo
ros! îl știam ca un cunoscut și 
recunoscut artist plastic, creator 
de caricatură, de grafică mică, 
pe care nu o dată ziarul nostru, 
asemenea revistelor și albu
melor de specialitate din țară și 
din străinătate, 1-^ publicat. îl 
știam ca un participant așteptat 
la concursuri de caricatură din 
țară și străinătate, răsplătit cu 
premii.

Am încercat să descifrăm 
semnalele acestor creații atât 
de prompte la evenimentul coti
dian. Nu o dată ne ajutăm de 
explicațiile notate de însuși au
torul caricaturilor. De aici până 
la aforism, calea a fost scurtă. 
Credem noi! Nu încercăm însă 
să minimalizăm în acest mod 
truda minții sale pentru a ajunge 
la astfel de sclipiri de spiritu
alitate cum sunt aforismele, 
într-o introducere la cartea 
"Gloanțe de catifea", scriitorul 
Tudor Octavian afirma: "într-un 

Slavici creează un erou neliniar.

timp, am publicat o mulțime de 
scriitori de aforisme. Dintre toți, 
Gavco era și rămâne cel mai 
aproape de tipul complet. De 
tipul capabil să-și susțină și 
critic creația. în Polonia, Sta
nislaw Lec are faimă. Gavco nu 
e deloc mai slab ca Lec... Prin 
ușoare, prin aproape imper
ceptibile retușuri la verb, la 
cadență, aforismele lui Gavco 
bat pragul perfecțiunii!"

Supunem atenției publicului 
cititor doar trei astfel de creații 
pentru a-l îndemna să caute 
această carte. "Dădea sfaturi la 
toți, învățând apoi din greșelile 
lor"; "Omul a inventat colivia 
pentru a-și putea arăta genero
zitatea față de păsări"; "Când 
începem să regretăm că nu ne
am făcut destul de cap în viață, 
devenim moraliști."

Menționăm cu bucurie că 
această carte de aforisme a fost 
tipărită de către editurile "Biblio- 
for" și "Corvin" din Deva în con
diții grafice deosebite, care își 
fac un merit aparte pentru aple
carea oamenilor de aici spre 
acest gen de creație, "un tip de 
proză scurtissimă cu mare im
pact la minte."

Minei BODEA

Ninsorile au consistența 
albastrului din ochii tăi mirați 
când te scoli dimineața, 
sub povara lor 
imperiul nostru se clatină, se clatină, 
intr-o viață lungă 
cât o bătaie de pleoapă 
am încrustat pe fulgii de nea 
poeme de iubire, 
acum, în timp ce tu desenezi 
pe geamul aburit 
mirifica noastră irealitate,
vrăbiile tălmăcesc poemele 
în limba lor, 
de aici înainte 
nimic nu ne mai poate atinge, 
nici chiar pecetea 
de gheață a iernii, 
doar albul mestecenilor 
ne va mângâia ochii obosiți 
de îndelungi insomnii.

Saltimbanc, într-o noapte 
friguroasă de iarnă

Visul 
este eșafodul pe care-ți așezi capul 
în fiecare seară,
biet saltimbanc, poemul pe care 
îl vei scrie înainte de culcare 
îți va veghea somnul 
până dimineața târziu 
când vei începe o nouă zi 
cu giumbușlucuri 
istovitoare și zadarnice, 
nimeni nu se va uita la tine, 
brav mareșal al bătăliilor pierdute, 
lumea-i grăbită, priveliște drept înainte, 
într-acolo unde n-o așteaptă nimic, 
dar tu visează, bătrâne, visează, 
mâine începe o nouă zi, 
ai nevoie de vise 
pentru micul dejun, 
pentru prânz, 
pentru cină, 
știi bine că nimeni nu-ți va da 
de mâncare, 
sărman arlechin, 
grăbește-te, 
te așteaptă eșafodul, 
noapte bună!

Ionel A MĂR IU TE!
------------- --------- L-------

”OP/N// CULTURALE11
Ultimul număr al publicației 

"Opinii culturale" apărute la 
Deva este, de fapt, unul dublu, 
care ne reamintește cu perse
verență despre eforturile unui 
grup de oameni, în frunte cu dl 
Dumitru Hurubă, redactor șef, 
de a scoate o revistă într-o 
perioadă de tranziție, în care tot 
așteptând ... luminița de la 
capătul tunelului, trăim cu tea
ma de a nu fi călcat de tren. Tot 
amintind efortul colectivului de 
redacție și al unor colaboratori 
remarcabili, poate, cândva, 
cineva se va gândi că la Deva 
ar putea apărea o revistă soli
dă, finanțată, stimulând feno
menul cultural local, integrân- 
du-l mai bine în cel național.

Numărul revistei la care 
facem referire este unul amplu, 
reunind creație literară și arti
cole critice, cronici de expoziții 
de artă plastică și de carte, 
prezentări de scriitori români 
contemporani, comemorări, 
fotodocumente, eseuri etc.

S- _____

I

Rețin atenția o scrisoare adre
sată de Tudor Vianu lui Lucian 
Bîaga și articolul prof. Rodica 
Lazăr, marcând astfel centenarul 
Vianu; cronicile de carte semnate 
de scriitorul Radu Ciobanu cuprin
se în "Turul de orizont", ca, de 
altfel, și articolul despre prozatorul 
Corneliu Rădulescu ajuns la vârsta 
de 60 de ani; paginile dedicate de 
Dumitru Hurubă scriitorului și istori
cului literal Valentin Silvestru trecut 
prematur în eternitate; articolul 
prof. Ana Maria Mărilă dedicat lui 
Wilhelm Faulkner ș.a. Remar
cabile sunt eseurile lui Dumitru 
Velea ("Ziua cea mare ") și Traian 
Hobeanu (" Omul obidit scos din 
rândul lumii și al legii"). Revista 
conturează câteva portrete literare 
- Georgiana Bâldea, Constantin 
Stancu, Mircea Andraș.

Eugen Evu este prezent cu 
un fragment de Jurnal, Con
stantin Gavrilă - Gavco cu aforis
me, iar Ion Cârjoi cu interesan
tele "Confesiuni la răstimpuri".

Minei BODE A

*

"ca o ceafă și ca un ecou: e o stare sufletească"
T. Arghezi

"grai de înfrățire între nații, ca și muzica."
G. Căiinescu

"sufletul intim al omului, cugetarea divină, puntea pe care poți 
trece în lumea visului."

U Conta
'himeră tristă.

i.L. Caragiale
"refugiul în cugetarea naturală a omului; e mai ales simțire, lucrul 

cel mai individual, cel mai cu neputință de împrumutat."
G. Ib rădea nu

"e așa de greu să spui ce este poezia! Un singur lucru cert: ea 
este un izvor domesticit."

L. Biaga 
"trandafirul ce crește în potir de aur, sufletul frumos." 

M Eminescu 
"căsătorie a realității cu idealul, în sufletul poetului."...

Selecție de Hie LEAHU

S-a născut la 18 ianuarie 
1848 în comuna Șiria din județul 
Arad. Școala primară a urmat-o 
în comuna Șiria care îi adă
postește și o superbă casă me
morial unde iubitorul de litera
tură sau simplul trecător au 
posibilitatea să pătrundă în inti
mitatea vieții marelui prozator, 
în preajma casei memoriale, un 
izvor cu apă bună de băut stă 
mărturie a perenității omului 
ridicat de pe aceste meleaguri 
și a operei sale ce s-a constituit 
într-un adevărat pilon al litera
turii române. Cursurile liceale 
le-a început la Arad și le-a în
cheiat la Timișoara, iar bacalau
reatul l-a luat la Satu Mare. 
Studiile universitare le-a urmat 
la Budapesta și Viena.

A debutat în "Convorbiri lite
rare" în anul 1871 cu o povestire.

De lă debutantul în literatură și 
până la redactorul de la ziarul 
"Timpul" și membrul corespon
dent al Academiei (1882) a fost o 
cale de mari eforturi. în 1884 se 
stabilește la Sibiu întemeind re
vista "Tribuna". Se reîntoarce la 
București. în 1890.

Academia Română. în timpul pri
mului război mondial conduce 
cotidianul "Ziua". Postum îi apare 
romanul "Din păcat în păcat".

Critica îl apreciază pe loan 
Slavici drept "întâiul scriitor al 
Transilvaniei în ordinea valorii 
și a importanței și doar Rebrea-

150 de ani de la nașterea 
lui loan Slavici

Debutează editorial cu "No
vele din popor" (1881), urmate de 
"Pădureanca" (1884). în "Vatra" pe 
care o conduce împreună cu Coș- 
buc și Caragiale, publică romanul 
"Mara" (1894). în 1902 îi apare 
romanul "Din bătrâni" premiat la

nu izbutește să-l egaleze și să- 
i întunece faima." El a fost din
tru început un scriitor modern 
prin construcție și formație, 
aplecat asupra unui mediu ță
rănesc familial, care-și pierde 
seninătatea și atmosfera idili-

că. Satul lui Slavici este o colec
tivitate umană contradictorie, 
cuprinsă de patima îmbogățirii 
sau a parvenirii. Proza sa intro
duce în circuitul literar românesc 
lumea ardeleană devorată de 
patima banului. Pornind de la 
scrisul său, Titu Maiorescu dez
voltă teoria realismului poporan, 
cerând un roman al cărui subiect 
să fie "Viața specific națională", 
unde "persoanele principale tre
buie să fie tipurile unei clase 
întregi, mai ales a țăranului și a 
claselor de jos."

Slavici creează un erou neli
niar, complicat sufletește în per
manență. Intuițiile scriitorului merg 
în direcția psihologicului, spre 
căutarea sufletului ascuns al pro
tagoniștilor. El inaugurează realis
mul obiectiv al scrisului românesc.

B. CĂTĂLIN ,
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• Doamnă serioasă, săracă, 
cu obligație, doresc OM BUN, 
peste 53 ani. Răspuns la re
dacție, pentru "Deveanca " 
(40051)

ÎNCHIRIERI

VÂNZĂRI
CUMPĂRĂRI y

• Vând urgent teren intravilan 
la Cristur și remorcă auto. Tel. 
671676 (40074)

• Vând casă, grădină, pă
mânt arabil, localitatea Chimin- 
dia, nr. 18, Dacia break, an 
fabricație 1988. Tel. 624108, 
după ora 18 (40047)

• Vând apartament trei ca
mere decomandat, parter înalt, 
cu telefon și firmă în Călan. 
731610 (40049)

• Vând apartament 3 camere, 
Mărăști, etaj 4. Tel. 623733, 
orele 16 - 22 (9012)

• Cumpăr garsonieră sau 
apartament cu două camere. 
Tel. 622687 (40084)

• Vând casă, gaz, grădină, 
localitatea Turdaș. Informații 
Deva tel. 216708 (9035)

• Vând apartament 4 camere, 
2 băi, 2 balcoane, beci, etaj 3, 
Gojdu. Tel. 623133, 624880 
(9033)

• Vând apartament două 
camere, zona gării, Hunedoara. 
Informații tel. 711134 (9233)

• Vând casă cu grădină în 
Ghelar. Informații str. Pădure- 
nilor nr.3, tel. 735109 (9232)

• Vând casă, ultracentral 
Brad, ideal sediu sau firmă, tel. 
651042 (0398)

• Vând tractor U 650 RK, preț 
negociabil. Sulighete, 7, (9025)

• Vând BMW 3201, fabricație 
1986, 3500 mărci, negociabil. 
Tel. 225309 (40069)

• Vând Ford Sierra, break, 
1988, înmatriculat, perfectă 
stare. Tel. 651579 (0390)

• Vând Dacia break, fabri
cație decembrie 1996, stare 
perfectă. Orăștie, str. Oituz, 20, 
tel. 247696 (0456)

• Cumpăr palete mixer (tip
DDR apărut pe piață înainte 
de 1989), ofer preț foarte 
atractiv. Tel. 215729. ’_______

• Vând acordeon Weltmei- 
ster 120 bașl, stare foarte bună. 
Criscior, Zarandului, nr. 98, tel. 
656170 (40082)

• Vând remorcă ARO mono- 
ax cu carte de identitate și 
numere noi adaptată pentru 
stupi sau animale, lungimea 3 
m. Relații Agnita - Sibiu, tel. 069 
510613(9038)

• Vând junincă gestantă Hol
stein, luna VII. Informații Sântu- 
halm, nr. 112 (9037)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace.01/6376273, 092/ 
342628 (OP).

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (90.000 lei), 
video, satelit. 092/368868. 
(MP47)

• Vindem încălțăminte uza
tă, italiană, en-gros. Tel 
718115. Informații zilnic, orele 
8-19.(9227)

• Vând remorcă mare, cu 
coviltir, 7 tone. Informații Jele- 
dinți nr.44. (0458)

• închiriez 100 mp în casă 
particulară, la stradă, zonă cen
trală. Tel. 233314 dimineața, 
219444, după ora 18 (9027)’

• închiriez spațiu comercial 
și garsonieră în vilă (Mărăști). 
Tel. 222023 (9026)

• Ofer spre închiriere spațiu 
70 mp în Deva. Tel. 620915 
(40077)

OFERTE DE 
SERVICII

• A.F. DETOUR asigură 
transport de persoane și grupuri 
organizate prin firmele Touring, 
Sverak, Tours și Konig Reisen 
în țările: Germania, Franța, 
Spania, Italia, Belgia, Olanda, 
Scandinavia, Suedia, asigurare 
medicală, carte verde, asigu
rare răspundere civilă auto, 
tel.621959, 623674 (4007)

• SC Bogdana Starcompex 
angajăm confecționere în con
fecții textile cu și fără calificare. 
Angajăm trei tehnologi, str. 
Vânătorilor, nr. 27, tel. 231330 
(40050)

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent 
dulgher și fierari betoniști. 
Relații la tel. 216795, între orele
7 - 15 (9016)

• SC Lucaciu SNC - depozit 
en gros angajează operator cal
culator (facturistă). Informații la 
tel. 221425, orele 8-17 zilnic. 
Data limită sâmbătă 17. 01. 
1998, ora 12 (40067)

• Meditez limba engleză și 
germană, orice nivel. Tel. 
233420 (3645)

• Meditez limba franceză, 
orice nivel. Tel. 233420 (3646)

• Societate comercială, dis
tribuitor unic pentru bere Ursus 
în județele Hunedoara, Arad, 
Timiș și Caraș- Severin, anga
jează agenți comerciali pentru 
vânzări. Condiții de angajare cel 
puțin studii medii . Tel. 233588, 
092281299 (40079)

• SC Somar Promet cu se
diul în Șoimuș, ferma nr. 8 
Avicola angajează : 10 lăcătuși,
8 sudori electrici. Informații zilnic 
între 8 -15 la tel. 233266 (40081)

• Angajăm agenți imobiliari. 
Tel. 211290,interior 158 (40076)

• Firmă de distribuție pro
duse alimentare angajează 
agenți comerciali pentru muni
cipiul Hunedoara. Tel. 232224 
(9036)

• Caut femeie îngrijire bol
navă la pat și ajutor gospo
dăresc, Petreni, 5, Băcia. Infor
mații 625178, după ora 16 
(9034)

• îngrijesc copii în regim de 
grădiniță cu program prelungit 
8-12, 12-16. Cunosc limba 
germană. Tel. 624452 (40057)

• Farmacia Viafarm din 
Deva, str. Dorobanți, nr. 34, 
parter transportă la domiciliu 
medicamente, fără a percepe 
comision celor care sunt în 
imposibilitate de a se deplasa, 
din motive de sănătate, sau 
vârstă înaintată, între orele 8 
20, sâmbăta 8 - 14. Tel. 
221909 (3654)

• Doriți să comandați un
MONUMENT deosebit din 
GRANIT NEGRU ce își păs
trează luciul și peste 200 de 
ani ? Sau o FOTOGRAFIE 
APLICATĂ PE PORȚELAN ? 
Veniți acum, vedeți și co
mandați. Execută ireproșabil 
maistrul cu experiență înde
lungată BURCI TRAIAN, str. 1 
Mai, nr. 24, Simeria. Tel. 
261108. (40091/92)__________

• începând cu data de 
1.03.1998, S.C. Mototurism SRL 
Brad majorează taxa de școla
rizare, categoria B, la 225.000 
iei. (0397)

COMEMORĂRI

•Amintim celor care l-au 
cunoscut că se împlinesc 6 
luni de la trecerea în eternitate 
a celui care a fost

ing. VICTOR GOȚA

Parastasul de pomenire va 
avea loc sâmbătă, 17 ianuarie 
1998, ora 9, la Catedrala 
ortodoxă “Sf. Nicolae” din 
Deva.

Dumnezeu să-l odihneas
că! Familia.

• Reamintim celor care l-au 
cunoscut că s-a scurs un an de 
la trecerea în neființă a

ec. HIRSCH ANDREI
suflet blând, de o aleasă ome
nie. Cei dragi nu te vor uita 
niciodată. Odihnește- te în pace! 
Familia (9024)

• Pios omagiu regretatei 
noastre

STELA ZAMFIRESCU
din Hunedoara, la 17 ani de la 
deces. Familia. (9216)

DECESE

• Cu adâncă durere vă 
anunțăm încetarea prematură 
din viață a celei care a fost 
fiică, soră și prietenă

MARIANA NICOLETA 
FRUJA

înmormântarea va avea loc 
astăzi 16 ianuarie 1998, ora 
13, în satul Lunca, corn, Băița. 
Tatăl Aurel, mama Eleonora, 
surorile Dorina și Otilia, prie
tenii Nany și Sorin. (40097)

• Familia Muntean Adrian 
și Angela deplâng moartea 
fulgerătoare și tragică a celei 
care a fost o deosebită colegă 
și prietenă

MARIANA FRUJA
Nu te vom uita niciodată ! 

(40099)

• Familia DascărGheorghe 
și Michaela transmit sincere 
condoleanțe familiei îndu
rerate, la greaua încercare 
pricinuită de moartea fiicei lor

MARIANA NICOLETA 
FRUJA

(40099)

• Familiile îndoliate mul
țumesc rudelor, prietenilor, 
vecinilor, colegilor de serviciu 
de la Federalcoop Deva, co
operativelor din județ, Cămi
nului nr., 2 Deva, Băncii Ro
mâne de Dezvoltare, care au 
fost alături la greaua suferință 
pricinuită de trecerea în ne
ființă a celui care a fost un bun 
soț, tată, bunic și străbunic

GHEORGHE TURCIN

(40088)

• Cu nețărmurită durere și 
adâncâ tristețe colectivul "Eu- 
rostil" anunță trecerea în neființă 
a distinsului coleg și prieten

MIRCEA CHIRICÂ

arhitect cu vocație și tată iubitor. 
Sincere condoleanțe familiei 
îndurerate și celor care l-au 
cunoscut și iubit. Dumnezeu 
să-l odihnească! (40098)

..

MHinimtw

DIVERSE

• Consiliul de Administrație 
al SC DEVIL SA Deva convoacă 
în 2 februarie I998 Adunarea 
Generală Ordinară a Acțio
narilor. A doua convocare este 
în data de 10 februarie 1998 
(40072)

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel 
mai apropiat de dumneavoastră, 
IAR ABONAMENTUL este calea cea 
mai avantajoasă de a intra în posesia lui. 
COSTUL UNUI ABONAMENT PE 
LUNA FEBRUARIE ESTE DE 8000 
DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘ
TALE.
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONA
MENTUL LA "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.

Anunță:
C____________________________ '_______ J

Vânzarea prin licitație publică a 
următoarelor bunuri:

1. Casă 3 camere, anexe gospodărești, 
curte și teren în suprafață de 4100 mp care se 
poate împărți în loturi pentru garaje, situate în 
Hunedoara, str. Lătureni (Buituri), nr. 11;

-preț pornire: 190.000.000 lei;
2. Casă 4 camere, curte, grădină, anexe 

gospodărești, situată în Hunedoara, str. 
Dorobanților, nr. 3

- preț pornire: 88.000.000 lei;
3. Apartament 2 camere, situat în Hune

doara, str. Șiretului, nr. 4, ap. 24
- preț pornire: 22.000.000 lei;
Licitația va avea loc în data de 

26.01.1998, la ora 10, la Judecătoria Hune
doara, biroul executorilor judecătorești.

Direcția Generală a 
Finanțelor Publice și 

Controlului Financiar de 
Stat Hunedoara-Deva

cu sediul în str. 1 Decembrie nr. 30

Anunță:
1) . Licitație publică pentru bunuri de 

folosință îndelungată în dalele de 21 
ianuarie, 2,5 februarie și 2,5 martie 1998.

2) . Licitație de comision pentru 
acordarea exclusivității la vânzarea bunurilor 
devenite proprietate de stal în data de 24 
februarie 1998.

Licitația va avea loc la sediul 
D.G.F.l’.C j-’.S.

Relații suplimentare la telefon 21!),544 
- compartimentul Valorificări - dra l'ica 
Cristina.

OBANCOREX
a 7 .< BANCA ROMANĂ PE COMERȚ EXTERIOR ÎA

Sucursala Deva
Organizează în data de 30 ianuarie 1998, 
ora 12.00, la sediul Bancorex Deva, str. 22 

Decembrie, bl. 7 parter,

I LICITAȚIE PUBLICĂ I k________ • ___________ V
deschisă cu strigare pentru vânzarea unui

. 3
autoturism marca Dacia Break 1310 cm , an 
de fabricație 1995, în stare grav avariată.

Prețul de pornire a licitației este de 
4.200.000 lei.

Taxa de participare la licitație este de 
25.000 lei. înscrierile se pot face zilnic între 
orele 8.00-14.00 la sediul Bancorex din Deva.

Informații suplimentare la telefon 
230183.
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VELUX FERESTRE DE MANSARDĂ ROMÂNIA S.R.L. face parte dintr-un 
grup de societăți daneze cu o experiență de mai oine de 50 de ani în 
domeniul producerii de ferestre de mansardă VELUX și desfacerii lor în 
întreaga lume. Ideea de bază este utilizarea spa/iului de la mansardă ca' 
spafiu locuibil. Ferestrele și romele noastre de etanșare de înaltă calitate 
asigură o instalare etanșă pe acoperiș, permițând în același timp 
pătrunderea aerului și a luminii în mansardă.

FERESTRE DE MANSARDĂ

REPREZENTANT COMERCIAL
în scopul promovării sistemului de ferestre de mansardă VELUX căutăm un tânăr entuziast și 
conștiincios, care să ia parte în activităjile noastre comerciale din România.

Atribuția principală este de a susține activități de vânzare, ce cuprind :
• întreținerea materialelor și mărfurilor VELUX
• planificarea și conducerea activităților de vânzare cotidiene
• vizite la distribuitori, arhitecți, firme de construcții și autorități locale
• asigurarea de asistentă tehnică și comercială distribuitorilor și antreprenorilor
• participarea la expoziții locale

Oferim :
un serviciu interesant într-o firmă serioasă 
salariu fix
mașină a firmei la dispoziție 
pregătire și perfecționare continuă în 
comoaniile noastre din Europa și la sediul 
central'din Danemarca

Profilul dumneavoastră :
cu spirit practic și realist 
comunicativ 
cunoștințe de engleză de bază 
vârstă 25-35 ani 
de preferință cu pregătire superioară

Cunoștințe din acest domeniu de afaceri ar fi un avantaj, dar nu o cerință absolută, întrucât 
personalitatea, caracterul și dorinja de a învăța a persoanei respective sunt de cea mai mare 
importantă pentru noi.

VELUX INTERNATIONAL A/S din Danemarca va asigura instruirea și școlarizarea necesară 
îndeplinirii sarcinilor de mai sus.

Persoanei cu personalitatea ideală îi oferim un 
serviciu variat și interesant.
Trimitefi-ne cererea dumneavoastră și curriculum 
vitae formulate în limba engleză și însojite de 
numărul de telefon, nu mai târziu de
6 februarie 1998, la adresa ce urmează:

VELUX FERESTRE DE MANSARDĂ 
ROMÂNIA S.R.L.
Codrul Cosminului 81
2200 Brasov

Tel. 068 42 55 77
Fax 068 42 57 57

Cu sediul în Călan, str. Furnalistului, nr.17, 
jud. Hunedoara, telefon 054/730303, înre
gistrată la Registrul Comerțului Deva cu nr. 
J20/50/1991, convoacă Adunarea Generală a 
Acționarilor pentru data de 21.01.1998, ora 
11,00, la sediul societății, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Informare privind disponibilizarea perso
nalului prin aplicarea Ordonanței de Urgență 
a Guvernului nr. 9/1997.

2. Aprobarea bugetului de venituri și chel
tuieli pe anul 1998.

3. Aprobarea programului de RK pe anul 
1998.

4. Diverse.
în cazul în care nu sunt îndeplinite condi

țiile privind legalitatea adunării generale, 
aceasta se va întruni în același loc și la a- 
ceeași oră la data de 30.01.1998.

în orice ocazie, 
publicitate prin 
“Cuvântul 

liber”

X 
\\ ( SC AGROTRANSPORT SA

HUNEDOARA
INSPECTORATUL ȘCOLAR AL 

JUDEȚULUI HUNEDOARA>
organizează concurs pentru

ocuparea postului de șofer, categoriile B, C, D, 
în data de 28.01.1998.

Informații la sediul unității, telefon 213315.

r
y

BANKCOOP SA
SUCURSALA Hunedoara - Deva 

Filiala Orăștie, P-ța Aurel 
Vlaicu, nr.2

cu sediul în Deva, str. Portului, nr.2 
organizează în data de 28.02.1998 concurs 
pentru ocuparea postului de REVIZOR TEHNIC, 
Condiții:
- experiență în domeniu auto 10 ani. 
Tematica și informații suplimentare se pot 

^obține de la sediul societății, telefon - 214341.

J fll.C.

MUZEUL CIVILIZAȚIEI DACICE SI A 
ROMANE

cu sediul în Deva, b-dul 1 Decembrie, nr. 39, 
organizează în data de 2 febr. 1998 

CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi:

> desenator artistic
> paznic - 3 posturi - secțiile Deva, 
Orăștie, Sarmizegetusa

Informații privind condițiile de participare la 
^concurs se obțin la sediul unității, tel. 054/215409^

SC CONSUL DEVA SA

LICITAȚIE
9x.

Următoarele:
1. Apartament Orăștie, str. Mureșului, 1)1.15, ap.3 

(4 camere)
Preț <le pornire 45.()()().()()() lei.
2. Casă + grădină, Geoagiu, str. Morii, nr.9 
l’reț de pornire 17.000.()()() lei
3. Mobilier bar
Preț de pornire 1.500.000 lei
4. Mobilă sufragerie
Preț de pornire 500.000 lei.
Informații suplimentare la BANKCOOP Orăș

tie, tel. 247565, 247456 sau la Biroul executorului 
judecătoresc de la Judecătoria Orăștie.

Licitația va avea loc în data de 22.01.1998, la ora 
10,00, la Judecătoria Orăștie - Biroul executorului 
judecătoresc. •

V

♦ B

(r

str. Depozitelor, nr. 2
invită veteranii de război, membrii Aso
ciației Foștilor Deținuți Politici din România 
și luptătorii în revoluție pentru a-și prelungi 
valabilitatea legitimațiilor de călătorie 
pentru transportul urban în anul 1998.

.-------------- '......... ...... ------ ' . ..

Societate mixtă 
româno-maghiară

Caută colaboratori (distribuitori) 
pentru produsul pufuleți.

Calitatea acestui produs este garantată și de 
materiile prime folosite exclusiv din import.

Asigurăm transportul la beneficiar.
Informații suplimentare la telefoanele: 062/

432288; 062/433248 int. 16, 094-515-960.

B-dul Decebal, bloc P 
telefoane 216257, 211130

oferă persoanelor fizice și 
juridice posibilitatea 

de acces la rețeaua

Servicii oferite:
H trimilcrc/primirc de mesaje prin E-mail
H transfer de fișiere prin FTP
H consultarea informațiilor din baze de date 
din toată lumea
E navigarea în spațiul WEB
0 crearea de pagini WEB pentru clicnți
H altele

Tonte serviciile sunt de lipul "lullaccess".șv sunt 
disponibile 24 de orc/zi. Prețuri începând de la 
Idolar/ora de conectare.

Oferim demonstrații gratuite la sediul clien
tului, sau la sediu! Urmei.

yV
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ÎN GREVA FOAMEI
i

Sa /ariații disp o n ibiiizați 
de ia societățile CEPROMiN, 
IN FOMIN, BĂDPSși REMPES 

au hotărât ieri, 15 ianuarie, să 
intre în greva foamei și au 
instalat în fața Prefecturii 
corturi și pancarde.

Deși există o lege care le 
dă toate drepturile pe care le 
cer, ea nu este respectată, de 
mai multe luni de zile 
Juptându-se cu morile de

PARTIDUL DEMOCRAT 
ARUNCĂ GUVERNUL 

iN AER
(Urmare din pag. 1)

de acum cu propriile instru
mente de superioritate și 
aroganță; că răspunderea 
pentru neîmplinirile guver
nului revin deopotrivă și PD 
și UDMR și PNL și PSDR, 
nu doar PNȚCD, cum ero
nat sau rău intenționat 
apreciază liderii PD; că 
previzibila ieșire de ia gu
vernare a PD nu-i crește 
simpatia în ochii electo
ratului, după cum nici 
cramponarea PNȚCD de 
menținerea în funcția de 
prim-ministru a lui Victor 
Ciorbea nu dă alegătorilor 
speranțe că guvernarea va 
urma o linie nouă, dina

Din nou in actualitate

CUPOANELE AGRICOLE
Ridicarea cupoanelor agri

cole se va putea face până la 
sfârșitul lunii mai 1998, in
formează Ministerul Agriculturii 
și Alimentației.

Distribuirea cupoanelor 
agricole pentru anul în curs va 
începe la 1 februarie, de către 
oficiile Poștei Române din 
toate județele țării, și va dura 
până la 20 februarie.

vânt. Singura modalitate de 
a înceta această bătaie de 
joc este, în opinia protes
tatarilor, greva foamei.

în consecință s-au 
deschis liste pentru cei ca
re vor sa recurgă la această 
formă de protest, existând 
deja peste 30 de înscriși. 
Poate că în acest fel cei 
care trebuie să respecte 
legea o vor face. (A.N.) 

mică, eficientă de în
făptuire a reformei.

iar pe alte planuri - ai 
stabilității politice, ai cre
dibilității externe, ai re
structurării și privatizării, 
ai condițiilor de viață ale 
populației - situația explo
zivă de acum a coaliției 
guvernamentale aduce 
imense prejudicii, greu de 
evaluat, imposibil de recu
perat. Mai mult, parla
mentarii își văd de vacanța 
lor în liniște, iar oamenii de 
rând lucrează la pas, sub 
imperiul temei și nesigu
ranței în ziua de mâine. 
Aite pagube și motive de 
îngrijorare.

Valoarea unui cupon va fi 
cuprinsă între 220.000 si 
240.000 lei, iar suma totală 
acordată este de circa 3.100 
miliarde lei.

Cupoanele vor fi împărțite în 
trei subdiviziuni, cu valori 
egale. Primele două subdi
viziuni vor fi de culoare verde 
și vor fi utilizate în tot timpul 
anului, iar a treia diviziune va fi

BUN SIMT ÎN REPAUS
I

(Urmare din pag. 1)

la cunoștința nației doar dacă 
Regele ar fi domnit. Cum însă 
regele nu mai domnește, 
gestul său, în maniera și con
textul în care s-a făcut, 
rămâne deplasat și inoportun, 
lăsând impresia de necon
trazis că ia în considerare, 
chiar dacă într-o perspectivă 
îndepărtată, posibilitatea 
restaurării monarhiei. E tot
odată și ușor absurd, pentru 
că marii majorități a românilor 
de azi nu le poate apărea 
decât absurdă ideea de a 
avea în fruntea lor pe actuala 
Alteță Margareta cu un Radu 
Duda pe post de prinț 
consort. Margareta ca Marga
reta dar prințul... Popoarele 
simpatizează îndeobște 
cuplurile morganatice, dar 
niciodată până într-atât încât 
să le accepte în'fruntea lor. 
Dar probabil că nu întâm
plător cel care a inventat 
teatrul absurdului a fost un 
român.

întâmplării i s-a dat în cele 
din urmă, cum de obicei se 
petrece la noi, o prea mare 
importanță, când ar fi trebuit 
să fie considerată ca încă una 
printre multele întâmplări 
diverse care au însoțit sărbă
torile. Singura reacție nor
mală și justificată a fost cea a 
Președintelui Constan- 
tinescu: promptă, clară, fermă 
și în limitele civilității. Ceea ce 
nu l-a scutit de a fi atacat, 

de culoare galbenă și va putea 
fi utilizată numai după 1 
septembrie a.c.

Printre beneficiarii de 
cupoane se vor număra, în 
afară de agricultori, și școlile - 
pentru 5.000 ha, bisericile - 
pentru 42.000 ha și locatorii - 
cu circa 340.000 ha.

Cupoanele pot fi folosite 
pentru cumpărarea de material 

uneori chiar cu ieșiri istero- 
ide, și dinspre monarhiști, și 
dinspre republicani. Dovadă 
că viața noastră politică mai 
are oareșce drum până la 
maturizare, ea aflându-se 
încă, din păcate, tot în 
stadiul reacțiilor umorale, 
emoționale.

Cât despre opoziția 
roșie, ea a profitat din plin 
de ocazie pentru a-și relua 
repertoriul de imfamii, revăr
sat cu proletară ură de sor
ginte bolșevică împotriva 
nobilității în general și a 
casei regale în special. De 
la mentalitatea de slugă ce 
trage cu ochiul pe gaura 
cheii, cu care un senator a 
"evaluat" averea regală la 
un miliard de dolari, până la 
funciara mârlănie cu care 
ne-a obișnuit un altul, 
aceste reacții au fost atât de 
disproporționate și de jos
nice, încât a le comenta ar 
însemna a te coborî la 
nivelul lor.

Regele Mihai a anunțat 
o nouă declarație pe care o 
va face înainte de a părăsi 
țara, la 15 ianuarie. Orice ar 
conține ea, nu va putea 
șterge amintirea gafei din 30 
decembrie. Ea a dăunat 
enorm prestigiului pe care și 
l-a redobândit în ultimele Sale 
vizite, îndepărtând și mai mult 
perspectiva, oricum utopică, 
a reinstaurării monarhiei.

săditor (inclusiv pentru 
cartofi), motorină, îngră
șăminte chimice, pesticide, 
lucrări mecanice și altele.

Pentru finanțarea agricul
turii urmează sa fie acordate 
și fonduri revolving, în limita 
sumei de 1.200 miliarde lei, 
atât pentru culturi cât și 
pentru sectoarele zooteh
nice, cu o dobândă de 40%.

„VCIEM IEIEIEA MULT
LIE LA ELEAT”

Pentru conducerea 
Școlii generale nr.8 din 
Deva începerea celui de-al 
doilea trimestru școlar n- 
a reprezentat neapărat un 
început de activitate, ci 
mai degrabă o continuare 
a acesteia. Aplicarea 
Ordonanței nr.10/1997 
privind acordarea de 
ajutoare sociale elevilor 
proveniți din familii cu 
venituri modeste a în
semnat, practic pe toată 
perioada vacanței, un 
lung șir de calcule și 
ajustări contabilicești, pe 
lângă distribuirea efec

UN DEFECT AL 
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ACTUAL 

■» _________________

tivă a acestor ajutoare. 
“Ocupație” care în unele 
zile s-a prelungit până la 
ore târzii din noapte, 
pentru a se finaliza în 
timp util, precizau dnele 
Eva Stanciu și Lucia 
Delie, director și, res
pectiv, director adjunct ai 
școlii. Beneficiarii unor 
asemenea adevărate 
daruri au fost 108 elevi, 
fiecare dintre aceștia 
primind rechizite, ali
mente, îmbrăcăminte și 
încălțăminte (conform 
fișei completate inițial) 
în valoare de 600.000 - 
800.000 de lei, însumând 
73 milioane de lei.

Acum școala își ur
mează cursul său firesc; 
cei 764 de elevi (șase 
dintre ei fiind înscriși în 
acest trimestru) și-au 
luat locul în bănci, așa 
cum sunt ele la ora 
actuală, adică dete
riorate și purtând “ur
mele” numeroaselor 
generații de elevi care au 
trecut prin școală. în 
ciuda existenței, în 
general, a mobilierului 
vechi instituția are, 
începând cu anul școlar 
trecut, un modern și util 

laborator de infor
matică, realizat ex
clusiv prin contribuția 
sponsorilor și a pă
rinților. De altfel, prin 
închirierea unor spații 
Școlii de Artă și Școlii de 
șoferi, instituția reu
șește să se mai descurce 
și pe cont propriu, în 
absența unor materiale 
sau a fondurilor de la 
Inspectoratul Școlar ori, 
respectiv, din bugetul 
local.

Dacă în planul unei 
dotări și modernizări 

corespunzătoare hotărâ
tori sunt în primul rând 
banii, cât privește 
procesul de învățământ 
propriu-zis, creșterea 
eficienței ar putea pleca 
de la regăndirea pro
gramelor școlare. Dna 
directoare e de părere 
(ca majoritatea dască
lilor, de altfel) că, așa 
cum arată acum, manu
alele școlare sunt prea 
încărcate, prea stufoase: 
“Sunt copii care nu pot 
face față unor asemenea 
manuale, al căror nivel 
este destul de ridicat 
(inclusiv al celor alter
native). Noi am încercat 
să constituim clase cât 
mai omogene din acest 
punct de vedere, dar nu 
se rezolvă prea mare 
lucru astfel... Conside
răm că acesta ar fi unul 
din defectele sistemului 
nostru de învățământ 
și anume că dorim să 
obținem prea mult de la 
elevi”, conchideau dnele 
profesoare aflate la con
ducerea Școlii Generale 
nr.8.

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

Ziarul nostru a mai scris 
pe această temă. Nu este 
vorba - precizăm de la 
început - de ceasurile zilei de 
marți, ci de orologiile muni
cipiului Deva. Unul este situat 
în turnulețul clădirii în care se 
află și sediul primăriei, al 
doilea pe un perete al clădirii 
Telecom, din centrul orașului, 
iar al treilea, în apropierea 
pieței. Toate trei nu 
funcționează de multă vreme. 
Dl. Vasile Avram, director la 
Direcția Județeană pentru 
Muncă și Protecție Socială, 
opina:

- Ceasul din turnul clădirii 
primăriei a funcționat mulți ani 
la rând și ne-am obișnuit cu 
el. Păcat că s-a stricat și nu-l 
repară nimeni.

- Știți - am zis - nu sunt 
sbani, bugetul municipiului 

este sărăcuț.
- Păi cât ar costa să fie 

reparat ceasul respectiv? O 
nimica toată.

Cum ziceam, ziarul nostru 

Al patrulea ceas rău a! municipiului este montat 
în Țața clădirii I.P.II.

Foto: Eduard CHIROIU

a mai scris despre cele trei 
ceasuri ale Devei. Autorul 
acestor rânduri l-a abordat în 
respectiva problemă pe dl. 
viceprimar Alin Suciu.

- Se rezolvă - ne-a spus 
domnia sa. Mă ocup per
sonal de treaba asta.

De la discuția respectivă 
au trecut vreo două luni și 
iată că ceasurile despre 
care scriem continuă să 
stea înțepenite.

Nu negăm că domnii de 
la primărie au foarte mult de 
lucru, nu-și văd capul de 
treabă. în plus, mai pleacă 
și în străinătate, participă la 
tot felul de manifestări 
importante, altele mărunte. 
Trebuie însă să-și facă timp 
și pentru soluționarea do
leanțelor cetățenilor oricât 
de neînsemnate ar fi 
acestea. Cum este, de 
pildă, aceasta a ceasurilor 
municipiului.

Traian BONDORy

I Să auzim și de bine! |
I Dl. Atanasie Reis din 
| comuna Bretea Română -
■ care a mai apelat la ziarul 
! nostru de câteva ori și l-am 
I ajutat - ne-a trimis din nou o 
| scrisoare pe care am primit-o 
| recent. în epistola sa, dl. A.R. 
I ne aduce la cunoștință că a
■ apelat la un atelier de tăiat 
| sticlă din municipiul Hune- 
| doara care i-a făcut bucăți și
■ bucățele mai multe mii de mp 
* de geam. Și că, pentru treaba 
I asta, geamgiul i-a luat o 
| mulțime de bani. Dl. A.R. mai
■ precizează că atelierul cu 
j pricina funcționează în piața 
I “Obor".
| Ne-am dus la fața locului. 
i în piața centrală a municipiului 
! de pe Cerna sunt două 
I ateliere ce au ca obiect de 
t____________________

activitate tăierea sticlei. Unul I 
era închis - am aflat că de | 
mai multă vreme - în celălalt, i 
doi domni jucau șaizeci și! 
șase. l-am deranjat I 
întrebându-i dacă au auzit | 
cumva de un anume domn | 
Cornea, pe care dl. A.R. l-a . 
nominalizat în scrisoare ca 1 
fiind cel ce i-a tăiat sticla. | 
Unul din cei doi ne-a | 
răspuns: .

- N-am auzit de un ■ 
asemenea nume. Și-apoi de I 
ce ne deranjezi ? Nu vezi | 
dumneata că avem treabă? ■

Așadar, die Atanasie 1 
Reis, am vrut să vă ajutăm I 
și de data aceasta. Dacă n- | 
am reușit, nu este vina i 
noastră. în rest, să auzim și ! 
de bine din partea Dvs.l (Tr.B). >
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