
FLASH
■ Expoziție

Librăria "Gh.Lazăr” din 
Deva, împreună cu Cercul de 
numismatică din cadrul 
“Hobby Club” de pe lângă 

. Casa de cultură Deva, a 

organizat o frumoasă vitrină- 
expoziție închinată zilei de 24 
Ianuarie - Ziua Unirii.

Expoziția va fi deschisă în 
perioada 21-26 ianuarie 1998.

■ Poștășița
Dna Aurica Trif, factor 

poștal la oficiul din comuna 
Băcia, duce în fiecare zi în 

satul reședință a comunei și în 
Petreni 101 exemplare ale 
ziarului “Cuvântul liber". Dacă 
va continua să aibă un număr 
însemnat de abonați, 
candidează serios la un premiu 
în cadrul concursului inițiat de 
ziarul nostru pentru diriginții și 
factorii poștali. (Tr.B.)

■ PRIMA TV
începând cu 22 ianuarie 

a.c., rețeaua de televiziune prin 
cablu Devasat oferă abonaților 
posibilitatea de a urmări un nou 
program TV în limba română - 
PRIMA TV. Abonații Devasat 
pot recepționa PRIMA TV pe 

canalul ocupat până acum de 
Tele 7 ABC.

■ Vai de ea nevastă
Polițiștii din municipiul Deva 

îl cercetează în stare de arest 
pe Nicolae Sterie, un 
pensionar de 57 de ani, cu 
antecedente penale. De ce? 
Pentru faptul că, pe fondul unor 

neînțelegeri și-a luat nevasta'' 
la bătaie. Și nu oricum. în 
urma acestei bătăi, sărmana 
femeie necesită aproximativ 
80 de zile de îngrijiri 
medicale. (V.N.)

FLASH
COTIDIAN INDEPENDENT ■ APARE LA DEVA PORNIND DE LA

UN CITAT
Z* * vorba de Richard 

Swartz, scriitor și 
jurnalist suedez, care a trăit 

vreme de treizeci de ani în 
calitate de corespondent de 
presă în țările Europei de Est. 
Deci un om din afară, neim
plicat subiectiv, care, atunci 
când vorbește de situația din 
această parte de lume, știe ce 
spune. Și iată ce spune: 

(Continuare în pag. 8)

accepta implicarea politicului,
de la noi în jos. De fapt, aici 
nu are ce căuta politicul, nici 
până acum nu avea ce căuta, 
dar asta-i o altă discuție".

Din cele spuse de 
inspectorul general am mai 
reținut că mulți dintre dascălii 
buni nu vin să ocupe aceste 
posturi și în ideea că “ li se 
spune că sunt aranjate”.

“Promit solemn că se va 
proceda corect. Dacă nu va fi 
așa, aveți posibilitatea să mă 
puneți pe mine la colț “ - 
spunea dl. Ionel Moș, 
adresăndu-se ziariștilor.

După opinia inspectorului 
general, mai sunt directori de 
unități școlare care vor spu- 
ne:"eu mi-am rezolvat postul", 
ajungându-se la amenințări 
față de dascăli pentru a nu se 
prezenta la concurs, pentru 
că, oricum, ei și-au rezolvat 
treaba.

“Vreau să afirm la modul 
foarte serios și responsabil - 
mai spunea dl. Moș, că voi 
face tot posibilul să nu acoept 
implicarea nimănui la acest 
nivel. Important este ca în 
aceste funcții să punem oameni 
profesioniști, competenți."

Valentin NEAGU

nu vor mai apuca ziua în 
care România nu se va mai 
deosebi de Belgia, să 
spunem. Și atunci devin 
melancolici, frânți sufle
tește. O viață de om este 
prea scurtă în comparație 
cu desăvârșirea unei astfel 
de schimbări istorice. 
Lucru tragic, dar supor
tabil. Mai rău este atunci

z"
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BOALA LUNGA
MOARTE SIGURA

I ntr-un fel, demersul 
președintelui țării de a 

transfera parlamentului 
rezolvarea crizei guverna
mentale a apărut ca firesc, 
deși își asuma o parte de 
răspundere susținându-l

E
fără rezerve pe primul 
ministru, împotriva căruia 
se revarsă atâtea critici și 
neîncredere. La rândul său, 
premierul Victor Ciorbea a 
crezut că angajând răs
punderea executivului în 
fața legislativului cu o lege 
extrem de importantă 
pentru mersul reformei - 
Legea privatizării socie
tăților comerciale - va 
obține automat votul de 
încredere și își va continua 
activitatea în funcție. Cine 
s-ar fi încumetat să fie 
împotriva privatizării, a 
reformei?

TOATE POSTURILE DE 
CONDUCERE DIN
INVAȚAMANTUL 

HUNEDOREAN SUNT LIBERE!
în învățământul hune- 

dorean s-a declanșat o acțiune 
de scoatere la concurs a tutu
ror posturilor de conducere din 
unitățile școlare. Este vorba de 
posturile de directori, directori 
adjuncți și de inspectori la 
Inspectoratul Școlar Județean.

“Pentru a putea scoate la 
concurs aceste posturi - spu
nea dl. Ionel Moș, inspector 
general, la o întâlnire cu zia
riștii, am vacantat, începând 
cu 15 ianuarie a.c., toate pos
turile de inspectori școlari și, în 
30 de zile după ce vom primi 
noua organigramă aprobată de 
Ministerul Educației Naționale, 
vom organiza concurs pentru 
ocuparea tuturor posturilor de 
inspectori școlari".

Deocamdată, posturile ocu
pate, conform Legii 128, sunt 
cele de inspector general și 
două de inspectori generali 
adjuncți.

Domnul Moș aprecia că, în 
ansamblul ei, acțiunea este 
foarte delicată, pentru că 
important este ce fel de oameni 
vor veni în aceste posturi.

“Promisiunea noastră este 
că toată acțiunea se va face 
foarte serios, iar promisiunea 
personală este că nu vom

Eroare. Aliații din PD 
care au cerut expres 
înlocuirea primului mi
nistru și formarea unui 
nou guvern, acceptând 
reînvestirea în funcții a 
celor mai mulți dintre 
actualii miniștri, n-au 
căzut în capcană. Dim
potrivă, metoda folosită de 
dl Victor Ciorbea în 
asumarea răspunderii, 
altfel constituțională, i-a 
îndârjit și mai mult pe 
reprezentanții PD și pe cei 
ai partidelor din opoziție 
împotriva sa șl a meto
delor cțe guvernare. S-a 
constatat lesne acest 
lucru în cadrul ședinței 
reunite a celor două 
camere ale parlamentului, 
din data de 21 ianuarie a.c. 
și apoi din declarațiile 
politice și comunicatele 
apărute în presă.

Lăsând la o parte 
spectacolul grotesc pe

Dumitru GHEONEA

CU GÂNDUL LA OAMENI

Odată apropierea
termenului limită (2 februarie 
a.c.) de depunere a cererilor, 
însoțite de acte doveditoare, 
de reconstituire a proprietății 
asupra pământului potrivit 
Legii 169/1997de modificare și 
completare a Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, primăriile 
sunt asaltate, mai ales de 
locuitorii comunelor. O astfel 
de situație am întâlnit la 
Mărtinești, unde am stat de 
vorbă cu dl Nicolae Berceanu, 
primarul comunei.

- Zilnic, cetățenii în drept vin 
la primărie pentru a depune 
actele necesare spre a intra în 
proprietatea pădurilor și 
terenului arabil ce li se cuvin. 
Până în momentul de față, 
peste 50 de cetățeni au depus 
cererile. Pentru ca lucrurile să 
decurgă normal, să fim cât mai 
operativi, ne aflăm zilnic în

*

îngrășămintele chimice mai aproape de agricultori
Pe lângă alte activități 

legate strâns de specificul 
agriculturii - în special privind 
vânzarea de utilaje agricole, 
aprovizionarea cu piese de 
schimb și materiale, începând 
din acest an s-a extins 
considerabil preocuparea 
pentru a aduce mai aproape 
de utilizatori (respectiv de 
producătorii agricoli) îngrășă
mintele chimice de care 
aceștia au acută nevoie, 
evitându-se astfel deplasările 
inutile și aglomerațiile (cu 
pierdere de timp) la furnizori, 
începutul acestei acțiuni - mai 
timid ce este drept - s-a făcut 
în toamna trecută, când s-a 
căutat o formă de colaborare 
cu fabrica din Târgu Mureș, 
precum și de sprijinire a pro
prietarilor de pământ în 
valorificarea cupoanelor, pe 
baza cărora li s-au oferit 
îngrășăminte chimice.

Având în vedere tot felul 
de afaceri făcute de către unii 

^intermediari, inclusiv de către
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Interviu cu dl 
Nicolae Berceanu, 
primarul comunei 

Mărtinești
primărie, inclusiv în zilele de 
sâmbătă și duminică. 
Programul activității noastre 
l-am făcut cunoscut în 
adunările cetățenești de pe 
sate. Mulți dintre cei în drept 
a primi pământul locuiesc la 
oraș, fiind nevoiți să se 
deplaseze la centrul nostru 
de comună. După studiul 
făcut în cadrul primăriei, 
preconizăm să se strângă 
aproximativ 150 de cereri. 
Cele mai multe o să fie 
Dentru terenul forestier. Nu 

'ațn luat în calcul cererile care 
trebuie să se depună la 
primăriile din Beriu și 
Orăștioara unde au trecut o 
parte din păduri în urma noii 
împărțiri administrative.

- Credeți că ar fi necesar 
să fie prelungită durata de 
aplicare a legii?

- Nu cred că este necesar 
să fie prelungită această 

.perioadă. La noi sperăm să 
nu fie probleme. Există însă 
o categorie de cetățeni care 
nu se pot încadra, conform 
legii, în termen, pentru a 
prezenta actele docu- 

Mine! BODEA
(Continuare în pag. 8)

țigani, speculațiile făcute de 
unii așa-ziși întreprinzători 
care au dat altă destinație 
cupoanelor și le-au luat la 
prețuri derizorii, chiar înju
mătățite, aceste bonuri de 
valoare, păcălindu-i astfel pe 
producătorii agricoli - cum 
afirma interlocutorul - s-a 

Discuție cu dl ing. Romolus Timar, director 
al S.C. Aprotera S.A. Simeria

simțit nevoia unei implicări 
efective în stabilirea unor 
relații care să vină cu ade
vărat în ajutorul agricultorilor.

Preocupându-se de mate
rializarea unui asemenea 
obiectiv, conducerea S.C. 
Aprotera a convenit cu 
conducerea S.C. Azomureș 
să preia în custodie o canti
tate de circa 3.000 tone 
îngrășăminte chimice (azotat 
și complexe) - din care până 
acum s-au adus deja în stoc 
la Simeria mai mult de 1500

"Toate modificările de 
profunzime - iar prăbușirea 
comunismului este o astfel 
de schimbare fundamentală 
■ necesită timp. Ele nu se 
desăvârșesc de azi pe 
mâine. Muiți locuitori din 
Europa de Răsărit își spun: 
"în sfârșit, am scăpat de 
sistem, suntem liberi, avem 
acum o viață normală, cu 
ai te cuvinte, și ia noi va fi 
acum ca în Occident, nimic 
nu ne mai stă în caie..." 
Numai că acest proces 
durează și atunci când 
oamenii își dau seama că 
este nevoie de timp, că 
schimbarea în bine mult 
așteptată nu se produce de 
azi pe mâine, atunci, mai 
ales cei care nu mai sunt 
tineri, sunt dezamăgiți. 
Oamenii de vârsta mea, cei 
care au în jur de 50 de ani, (Continuare în pag. 8)

tone. Din sortimentele primite 
până acum amintim com
plexele de tipul 2-1-0 și 1-1-1. 
De precizat și faptul că - așa 
cum spunea dl Timar - la soli
citări speciale ale bene
ficiarilor se poate face 
aprovizionarea acestora și cu 
alte sortimente de îngră

șăminte chimice, respectiv cu 
uree și cu nitrocalcar.

O mențiune aparte a făcut 
interlocutorul în legătură cu 
faptul că în timp util vor fi 
comunicate și prețurile care 
se vor practica la fiecare 
sortiment. în același timp 
trebuie reținut de către cei 
interesați că îngrășămintele 
sunt ambalate în saci dubli de 
polietilenă și propilenă, ceea 
ce asigură o bună păstrare și 
manipularea fără pierderi a 
îngrășămintelor chimice. O 

când oamenii își spun: 
"Totul durează mult prea 
mult. Nu vom mai apuca 
niciodată ziua mult aș
teptată. Să schimbăm deci 
regula de joc." iar acest 
“alt joc" este naționa
lismul, șovinismul; celălalt 
este vinovat că situația nu 
se ameliorează. Vinovat 
poate însă deveni oricine - 
unui fiindcă poartă 
ochelari, altul pentru că are 
părui roșu. Deci, acești 
vinovați trebuie alungați, 
persecutați. ” (România 
literară, 1/1998, pp.20-21)

Să luăm aminte la ce 
spune omul acesta. Fiindcă 
suntem foarte aproape de 
momentul în care forțele 
conservatoare vor începe să

Radu CÎOBANU 

serie de primării și de spe
cialiști de la centrele agri
cole au primit deja infor
mațiile necesare în legătură 
cu modul de lucru. în context 
este de precizat că pentru 
distribuitorii zonali se pot 
face și vânzări en gros, 
precum și cu amănuntul. De 
asemenea livrarea de 
îngrășăminte chimice se 
poate face și contra-cost, nu 
numai pe bază de cupoane.

Firește, având în vedere 
că în toamnă s-au fertilizat 
suprafețe reduse la culturile 
de cereale păioase, este 
bine ca, pe măsură ce vor 
intra în posesia cupoanelor, 
producătorii agricoli să se 
prezinte la S.C. Aprotera 
pentru a-și putea procura 
din vreme îngrășămintele 
chimice necesare fertilizării 
faziale, cât și a celor ce le 
vor aplica pe terenurile ce 
urmează să fie însămânțate 
în primăvară.

Nicolae TfRCOB
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TVR 1 ANTENA 1
12.05 Pasiuni (s/r) 13.00 Avocatul 

poporului (r) 14.10 Cristal (s/r) 15.00 
Meridianele dansului (r) 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.35 Casă de piatră 
(s) 18.00 Arhive românești. O istorie a 
Transilvaniei 18.30 Camera ascunsă 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 137) 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. 
137) 23.15 Jurnalul de noapte 23.30 
Scena 0.00 Canary Wharf (s, ep. 133)

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Ecranul (r) 13.15 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (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.110) 16.50 Cristal 
(s, ep.198) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
Emisiune cu liceeni 19.10 Tenis Openul 
Australiei. 20.20 Pasiuni (s, ep. 21) 
20.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! (r) 
22.00 Războiul DaVinci (f.a.SUA 1994)

7.30 Dragoste cu năbădăi (s) 8.00 Spirit 
și credință (r) 8.30 Vedetă în papuci (r) 
9.00 Orășelul fantastic (s/r) 9.40 Cape 
Canaveral (s/r) 10.30 Dorința (f/r) 12.15 
O iubire de neuitat (s, ep. 57) 13.00 între 
prieteni (em. pt. tineri/r) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Sfântul (s, ep.1) 15.20 Un 
câine cu imaginație (s) 17.00 Onyx Music 
- Country Club 18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilorl 9.45 Omul Vineri (dramă 
Anglia 1975) 21.40 Viitorul începe azi (s, 
ep. 20) 22.30 Milionarii de la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineațal 9.15 Am întâlnit și 
români fericiți (r) 10.00 Vărul din străinătate (s/r) 
10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 Vărul meu Vinny (f/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Din viața polițiștilor 
americani 13.30 Sculptorița (s/r) 14.45 Lumea 
filmului (r) 15.15 Maria (s) 16.15 Marimar (s, 
ep.32)17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Vărul din străinătate (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Riști și câștigi! (cs) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Lacrimi de fată (co. SUA '90) 22.05 Știrile PRO TV 
22.15 Seinfeld (s, ep. 28) 23.15 Audiență 
națională (talkshow) 0.15 Nemuritorul (s, ep. 71)

s

V)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 
(d.a/r) 9.00 TVR Cluj-N. 11.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Pasiuni (s/r) 
14.10 Cristal (s/r) 16.00 Em. în limba 
maghiară 17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Casă de piatră (s) 18.00 în flagrant (do): 
,,Noii ruși” 18.30 Camera ascunsă 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 138) 19.50 Agenda 
Muzelor 19.55 Doar o vorbă... 20.00 
Jurnal, meteo, ed. specială, sport 21.15 
Harrys și Tonto (co. SUA ’74) 23.15 
Jurnalul de noapte 23.35 Universul 
cunoașterii (do)

6.00 România: Ora 6 fix! 8.30 Sailor 
Moon (d.a/r) 9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara12.05 
Pasiuni (s/r) 13.00 Dosarele istoriei (do/r) 
14.10 Cristal (s/r) 15.00 Tradiții 16.30 Tri
buna partidelor parlamentare 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 18.00 
Medicina pt. toti 18.30 Camera ascunsă 
19.00 Sunset beach (s) 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială, sport 21.15 
Memorialul durerii (do): 15 noiembrie 
1987 - „Ecouri și solidarizări” 22.25 Jack 
Lemmon - omul de pe stradă (do) 23.20 
Jurnalul de noapte 23.40 Cultura în lume: 
„Viața în jurul Mediteranei"

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 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) 18.30 Camera 
ascunsă 19.00 Sunset Beach 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială, sport 21.15 Dr. Quinn 
(s, ep. 10) 22.15 Cu ochii’n 4 (anchetă)
23.10 Jurnalul de noapte 23.55 Canary 
Wharf (s, ep. 99)

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 
Magazin sportiv 14.10 Cristal (s/r) 15.00 
De la lume adunate... 15.30 Em. în limba 
germană 17.10 Portret în oglindă: Al. 
Mandy 17.35 Casă de piatră (s) 18.00 
Ora Warner: Batman, Looney Tunes 
(d.a); Treptat-Treptat (s) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 141) 20.00 Jurnal, meteo, 
ed. specială, sport 21.15 Dispărută, fără 
urmă (thriller SUA 1993) 23.10 Jurnalul 
de noapte 23.25 Reflecții rutiere 23.40 
Planeta Cinema. 1.40 vânătoarea de 
fantome (f.a. SUA 1994)

7.00 Bună dimineața... de la Timișoara și 
de la București! 9.05 Tip-top, mini-top! 
(cs. pt. copii) 10.05 Viața ca în viață (s, 
ep. 12) 10.50 îngerii salvatori (dramă 
SUA 1996) 12.30 Mork și Mindy (s) 13.00 
Ecranul 13.30 Mapamond 14.10 Videp- 
Magazin 16.00 Scena politică 17.00 
Povestiri paranormale 18.00 Povestirile- 
lui Donald Rățoiul (d.a) 18.30 Hollyoaks 
(s) 19.00 Teleenciclopedia 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 20.00 Jurnal, 
meteo, săpt. sportivă 21.00 Efecte 
secundare (s, ep. 11) 21.55 Bal mascat... 
ne trebuie nouă? 23.05 D-na King, agent 
secret (s)

6.30 TVM Telematinal 8.00 Euronews 
8.55 Baywatch (s/r) 9.50 Scena politică 
(r) 10.20 Efecte secundare (s/r) 11.15 
D.a. 11.55 Sunset Beach (s/r) 12.40 
Scena (r) 13.15 Față în față cu autorul 
(r) 14.15 Conviețuiri. Istoria evreilor din 
Banat 15.10 Limbi străine. Franceză 
15.35 Omer (d.a) 16.00 Micaela (s) 
16.50 Cristal (s) 17.40 Trtbuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! (cs) 20.20 Pasiuni (s, ep. 22) 
22.00 Teatru TV prezintă: „Patima de 
sub ulmi” 23.40 Pelerinaje

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 
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 
Sunset Beach (s/r) 14.00 Em. în Ib. 
maghiară 15.10 Limbi străine. Germană
15.35 D.a. 16.00 Micaela (s) 16.50 
Cristal (s, ep. 200) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! (cs) 20.20 Pasiuni (s, ep. 23) 
22.00 Crimă în Alaska (f. SUA 1995)
23.35 Opera Mundi

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Euronews
8.30 Canary Wharf (s/r) 8.55 Universul
cunoașterii (r) 9.55 Medicina pentru toți 
(r) 11.30 D.a. 12.00 Sunset Beach (s/r) 
12.45 Mag. sportiv 13.30 Dreptul la 
adevăr (r) 14.00 Emisiune în limba 
germană 15.10 Limbi străine. Spaniolă 
15.35 Omer (d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 
113) 1.6.50 Tribuna partidelor
parlamentare 17.00 Ceaiul de la ora 5... 
19.10 Tenis Openul Australiei. Primul 
rezumat al zilei 20.20 Pasiuni (s, ep. 
24) 22.00 încredere (dramă Ungaria 
’79) 23.40 Time Out (mag. sportiv)

6.30 TVM. Telematinal 8.00 Euronews
8.30 Canary Wharf (s/r) 8.55 Dr. Quinn 
(s/r) 9.55 în flagrant (r) 10.25 Cultura în 
lume (r) 11.30 D.a. 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Timpul Europei (r) 14.30 
TVR Cluj-N. 15.10 Limbi străine pt. 
copii. Engleză și italiană 15.35 Omer 
(d.a) 16.00 Micaela (s) 16.50 Cristal (s) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
19.10 Tenis Openul Australiei. Primul 
rezumat al zilei 20.20 Pasiuni (s, ep. 25) 
21.50 Vânare de vânt (div.) 22.30 
Lumea sportului 23.00 Berlin 
Alexanderplatz (s, ep. 11)

8.00 Euronews 8.30 Școala Asiei (do. 
p. I) 9.30 Pas cu pas (em. de știință) 
10.35 Cinematograful vremii noastre 
11.30 TVR Timișoara 13.30 Actualitatea 
culturală 14.00 Familia Borgia (s, ep. 9) 
15.00 TVR Info 15.10 Tradiții 15.35 D.a. 
16.00 Micaela (s) 16.50 Cristal (s) 17.35 
Tenis Openul Australiei Rezumatul zilei 
- finala feminină 18.45 Serata muzicală 
TV 20.00 Iubire interzisă (dramă Anglia 
1996, p. II) 22.50 Uverturi celebre 23.20 
Conviețuiri. Din muzica romilor 23.50 
Capodopere instrumentale 0.30 TVM 
Mesager

7.30 Dragoste cu năbădăi (s) 8.00 
Sfântul (s/r) 9.00 Un câine cu imaginație 
(s/r) 9.40 Viitorul începe azi (s/r) 10.30 
Omul Vineri (f/r) 12.20 O iubire de neuitat 
(s) 13.10 Mileniul III - Spaime, Iluzii, 
Soluții (r) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Sfântul (s) 15.20 Un câine cu imaginație 
(s) 17.00 Jazz Onyx 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 Observator/ 
Din lumea afacerilor 19.45 Păcate 
nebănuite (dramă Canada 1992) 21.30 
Știri 21.40 Legea lui Burke (s,p. ep. 20)

7.00 Dragoste cu năbădăi (s) 8.00 
Sfântul (s/r) 9.00 Un câine cu imaginație 
(s/r) 9.40 Legea lui Burke (s/r) 10.30 
Păcate nebănuite (f/r) 12.20 O iubire de 
neuitat (s, ep. 59) 13.10 Clubul „Hai 
România” (r) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Sfântul (s) 15.20 Un câine cu imaginație 
(s) 17.00 Onyx Music - Muzica de vis 
18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 
19.00 Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Recolta (dramă Canada ’94) 21.30 
Știri 21.40 Doctor Bramwell (s, ep. 19) 
22.30 Milionarii de la mișzul nopții

7.30 Dragoste cu năbădăi (-s) 8.00 
Sfântul (s/r) 9.00 Un câine cu imaginație 
(s) 9.40 Doctor Bramwell - o femeie 
ambițioasă (s/r) 10.30 Recolta (f/r) 12.20 
O iubire de neuitat (s) 14.00 Știrile amiezii 
14.20 Sfântul (s) 15.20 Un câine cu 
imaginație (s) 16.00 Onyx - culorile 
muzicii 17.00 Onyx Oldies 1.8.00 Cafea 
cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 19.45 Un 
trecut perfect (thriller SF SUA 1996) 
21.30 Știri 21.40 Cronici paranormale (s, 
ep. 21) 22.30 Milionarii de la miezul nopții

7.30 Dragoste cu năbădăi (s) 8.00 
Sfântul (s/r) 9.00 Un câine cu imaginație 
(s/r) 9.40 Cronici paranormale (s/r) 10.30 
Un trecut perfect (f/r) 12.20 O iubire de 
neuitat (s) 13.10 Vise și oglinzi (s) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Model Academy (s) 
14.50 Cartonașul galben (mag. sportiv)
16.30 Un câine cu imaginație (s) 17.00 
Onyx Music - pentru îndrăgostiți 18.00 
Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 19.45 
îngropați-mă lângă Niagara (co. SUA 
1993) 22.30 Anna Pavlova (f. biogr. 
Anglia 1983)

7.00 Știri/Re.vista presei 8.45 Un câine 
cu imaginație (s/r) 9.20 Ultimele 5 minute 
(s) 10.50 Cartonașul galben (r.) 13.00 
Viață sălbatică 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Model Academy (s) 14.50 Povbștile 
prietenilor mei 15.30 Onyx by Request 
16.30 între prieteni (em. pt. tineri) 17.30 
Club Hawaii (s) 18.00 Tarzan, stăpânul 
junglei (s, ep. 17) 19.00. Observator/ 
Sinteză știri 19.45 Oameni perfecți (co. 
SUA ’88) 21.30 A treia planetă de la 
Soare (s) 22.00 Arliss (s,ep. 15) 22.30 
Beavis & Butt-head (s) 23.00 Jocuri 
periculoase (thriller SUA 1991)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din străinătate (s/r) 
10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 Lacrimi de fată (f/r) 12.55 
Știri PRO TV 13.00 Audiență națională (r) 14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s) 16.15 Marimar 
(s, ep. 33) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Vărul din străinătate (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. 20) 21.15 De partea 
legii (s, ep.16) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 29) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Profesiunea mea cultura

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din străinătate (s/r) 
10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 Capcana timpului (s) 
12.00 De partea legii (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Profesiunea mea cultura (r) 14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Maria (s/r) 16.15 Marimar 
(s, ep. 34) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Vărul din străinătate (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Riști și câștigi! (cs) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Vocile (dramă SUA 1979) 22.05 Știrile PRO TV
22.15 Seinfeld (s, ep. 30) 22.45 Știrile PRO TV
23.15 Pro și Contra cu O. Paler

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din străinătate (s/r)
10.30 M.A.S.H. (s) 11.00 Vocile (f/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. 35) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr șt neliniștit (s) 18.00 Vărul din străinătate (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. 60) 21.15 Doctor în 
Alaska (s, ep. 58) 22.05 Știrile PRO TV 22.15' 
Seinfeld (s, ep. 31) 22.45 Știrile PRO TV 23.00 
întâlnire cu presa (talkshow) 0.00 Prima pagină

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.15 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.00 Vărul din străinătate (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 
întâlnire cu presa (r) 14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 
Maria (s) 16.15 Marimar (s, ep. 36) 17.00 Știrile 
PRO TV 18.00 Vărul din străinătate (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. 98) 21.15 Povestea unui soldat 
(dramă SUA ’84) 23.15 Știrile PRO TV 23.45 La 
limita imposibilului (s) 0.30 Zona Crepusculară (s)

7.00 PRO TV Junior: Agenția pentru distrugerea 
extratereștrilor (d.a); Povestea magică 8.50 
Superboy (s) 9.20 Cucerirea planetei Pământ (f. 
SF SUA 79) 11.30 Secretele bucătăriei 12.00 
Punctul pe I (talkshow) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Dragul de Raymond (s, ep. 21) 13.30 Baby 
Boom (s) 14.00 Generația PRO 16.00 Hercule (s) 
17.00 Xena - prințesa războinică (s) 17.45 Fash
ion - mag. de modă 18.15 Fete de bani gata (s) 
18.45 Te uiți și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Acuzata (thriller SUA 1988) 21.55 Știrile 
PRO TV 22.05 Millennium (s, ep. 20) 23.00 Știrile 
PRO TV 23.15 NYPD Blue (s, ep. 18) 0.00 Fălci: 
Răzbunarea (thriller SUA 1987)
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7.00 Bună dimineața de la... București! 
8.30 Lumină din lumină 9.05 Colț Alb 
(d.a) 9.35 Fetița cu pistrui (s) 10.00 Ala- 
bala, Portocala! (em. pt. copii) 10.45 
Biserica satului 11.00 Viața satului 12.30 
Tezaur folcloric 13.00 National Geo
graphic (do): „Cel mai lung zbor” 14.00 
TVR Info 14.10 Atlas 14.40 Turnul Babei. 
Tenis Openul Australiei - finala masculină 
18.00 Aladdin (d.a) 18.30 Hollyoaks (s) 
19.40 Duminica sportivă 20.00 Jurnal, 
meteo, 7 zile în România 21.00 
Instructorul de schi (dramă SUA ’93) 
22.55 Cu iubirea-ncepe totul (var.)

8..00 Euronews 8.30 Documentar: 
Școala Asiei (do, ultima parte) 9.30 
Ferestre deschise 10.35 Anii nebuni, 
văzuți de Darius Milhaud (do) 11.15 
Videocaseta muzicală 11.30 TVR lași 
13.30 Memoria exilului românesc 14.00 
Familia Borgia (s, ultimul ep.) 15.10'Din 
albumul celor mai frumoase melodii 
populare 15.35 Omer (d.a) 16.00 
Micaela (s) 16.50 Cristal (s’, ep. 203) 
17.50 Tenjs Openul Australiei - finala 
masculină 19.15 în plină acțiune (s, ep. 
16) 21.00 Fotbal Campionatul italian: 
Napoli - Lazio (d)

7.00 Știri 7.10 Tarzan, stăpânul junglei 
(s/r) 8.00 Poveștile prietenilor mei (r) 8.30 
A treia planetă de la Soare (s/r) 9.00 
Connan (d.a) 9.30 O echipă fantastică 
(d.a) 10.00 Animal Show (s) 10.30 
Orășelul fantastic (s) 11.10 Controverse 
istorice (do) 11.40 Spirit și credință 12.10 
Vedeta în papuci 14.00 Descoperiri (do): 
„Los Roques” 14.45 O femeie - un bărbat 
și jumătate 15.10 Onyx Music - voci de 
legendă (r) 16.20 Viața la zero (s) 16.50 
Club Hawaii (s) 18.15 Mileniul III 19.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 Jamila (f. 
romantic SUA 1994) 21.30 Burlacul (s, 
ep. 21) 22.00 Cape Canaveral (s, ep. 14) 
22.50 Atac decisiv (f.a.SUA 1995)

7.00 D.a. 8.00 G.l. Joe (d.a) 8.30 Connan, 
aventurierul (d.a) 9.00 Lassie (s) 9.30 Super 
Abracadabra 11.00 Se întâmplă în Waikiki (s, ep. 
3) 12.00 Profeții despre trecut 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Dragul de Raymond (s, ultimul ep.) 
13.30 Baby Boom (s) 14.00 La Carapate (co 
Franța 78) 15.30 Chestiunea zilei 16.00 Lumea 
filmului 16.30 Efecte speciale (s, ep. 20) 17.15 Al 
șaptelea cer (s) 18.00 Beverly Hills (s, ep. 107) 
19.00 Prețul e corect (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Super (co. SUA 1991) 21.55 Știrile PRO TV 
22.00 Susan (s, ep. 20) 22.30 Știrile PRO TV 
22.45 Sculptorița (s, ep. 3) 1.00 Știrile PRO TV
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Proiect de act normativ care

reglementează sistemul de salarizare

Specialiștii Ministerului 
Muncii și Protecției Sociale 
au elaborat un proiect de 
Ordonanță de Guvern pri
vind reglementarea sistemu
lui de salarizare a persoa
nelor retribuite din bugete 
publice, luliu Bara, secretar 
de stat în cadrul MMPS, a 
declarat pentru MEDIAFAX, 
ca, potrivit acestui nou sis
tem de salarizare, cuantu
mul salariului de bază primit 
de către persoanele din sec
torul bugetar va depinde în
totdeauna de eficacitatea 
muncii prestate și va varia 
între o limită minimă și una 
maximă. Acest lucru în
seamnă că, pe același post, 
salariile pot fi diferite în func
ție de randamentul dat într-o 
anumită perioadă de timp de 
către persoana care ocupă 
postul respectiv.

"Acest nou sistem va bul
versa cu siguranță mentali
tatea bugetarului obișnuit să 
primească un salariu fix pen
tru munca prestată. în noul 
sistem nu mai este vorba de

a bugetarilor
un salariu fix, ci de un salariu 
care flotează între niște limi
te prevăzute de ordonanță. 
Cel care va decide cu cât 
trebuie retribuită o persoană 
este șeful acesteia. Pe baza 
unui sistem de criterii minu
țios elaborate pentru fiecare 
sector de activitate în parte, 
șeful va remunera oamenii, 
confidențial, la palierul mini
mal, mediu sau maximal. 
Deci, aceeași funcție, a- 
ceeași vechime, dar pres
tație mai proastă, înseamnă 
câștig mai mic. Dacă luna 
următoare munca va fi mai 
eficientă, atunci va câștiga 
mai mult", a explicat luliu 
Bara.

El a adăugat că șefii nu 
vor putea abuza de acest 
nou sistem de retribuire, în
trucât proiectul de ordonanță 
prevede ca, în termen de 60 
de zile, de la adoptarea a- 
cesteia, ministerele coordo
natoare ale sectoarelor de 
activitate bugetară să pre
zinte Guvernului criteriile în 
funcție de care avansează

sau devansează aceste li
mite de încadrare ale sala
riului de bază. Menținerea 
salariatului pe o perioadă 
mai lungă de timp pe palierul 
minim de salarizare va fi un 
motiv de retrogradare sau 
chiar de concediere.

Secretarul de stat a mai 
precizat că, pe termen scurt, 
adică pe anul 1998, se vor 
păstra și sporurile, având în 
vedere că acestea sunt a- 
cordate în baza unor legi 
speciale.

Noul sistem de salarizare 
propus de MMPS nu se va 
aplica angajaților din do
meniile armată, poliție, SRI, 
magistratură. El va fi intro
dus în administrația publică 
centrală și locală, învăță
mânt, sănătate, cultură, 
sport, vamă, cercetare știin
țifică, agricultură, cadastru, 
mediu.

luliu Bara a mai spus că, 
înainte de a fi înaintat la Gu
vern pentru aprobare, pro
iectul va fi discutat și cu sin
dicatele.

Petre Roman va avea o intervenție în cadrul sesiunii APCE/

în cadrul respectivei se
siuni, APCE va alege jude
cătorii ce vor face parte din 
nou înființata Curte Euro
peană a Drepturilor Omului, 
care va deveni garantul 
respectării drepturilor și liber
tăților fundamentale ale 
omului în statele membre ale 
Consiliului Europei.

Președintele Senatului ro
mân, Petre Roman, va avea o 
intervenție marți, 27 ianuarie, în 
cadrul sesiunii Adunării Parla
mentare a Consiliului Europei 
(APCE), ce va avea loc în pe
rioada 26-30 ianuarie, la Stras
bourg, se arată într-un fax remis, 
agenției MEDIAFAX de biroul de 
presă al organismului european.

♦
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Forul legislativ european 
va lua în discuție și proble
ma moratoriului impus apli
cării pedepselor cu moartea 
în Ucraina, nerespectat de 
autoritățile de la Kiev, pre
cum și recentele evoluții 
politice din Iugoslavia, în 
special în Muntenegru și 
Kosovo.
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Totodată, imigranții folo-î 
sesc pașapoarte belgiene în ■ 
alb, furate și falsificate (turci și ■ 
pakistanezi) sau pașapoarte J 
rusești falsificate (în special , 
armeni). ■

Transporturile de persoa- ■ 
ne cu autotiruri sau trenuri de J 
marfă sunt organizate de fiii- , 
ere specializate din Turcia, ■ 
Bulgaria, România (în Bucu-" 
rești și Arad) fiind foarte avan- J 
tajoase, deoarece pentru fie- a 
care persoană se percep a-■ 
proximativ 10.000 de dolari. *

Rute de emigrare clandestină
a Poliția de frontieră se con-
■ fruntă cu apariția unor noi rute 
■de emigrare clandestină pe 
J teritoriul României, spre Occi- 
a dent, și, mai nou, spre Turcia,
■ informează Poliția de Fron-
■ tieră. Imigranții consideră fos- 
Jtele țări socialiste un fel de 
, anticameră pentru Occident.
■ Estimările arată că anual în 
1 Europa intră ilegal aproximativ 
J 300.000 de persoane. Per- 
a soanele descoperite în ultimul
■ timp au fost cetățeni turci de 
■origine kurdă, irakieni, irani-

eni, egipteni, chinezi și ro
mâni. Cetățenii bulgari de ori
gine turcă folosesc o nouă 
rută de emigrare, încercând 
să ajungă în Turcia. Ei folo
sesc pașapoarte bulgărești 
falsificate, deoarece auto
ritățile turce nu acordă viză de 
intrare pentru această cate
gorie de persoane.

Cetățenii români încearcă 
să beneficieze de libera circu
lație oferită de pașapoartele 
ungurești, pentru a ajunge în 
spațiul Shengen.

RENOVAREA INTEGRAU! A ATENEULUI
nu se va Încheia in acest an

Peste 600.000 de canadieni sunt încă

Lucrările de renovare inte
grală a clădirii Ateneului Ro
mân din București nu vor fi 
încheiate până la debutul Fes
tivalului "George Enescu", 
programat pentru luna sep
tembrie a acestui an. Condu
cerea instituției a anunțat că 
își propune să finalizeze lu
crările la fațada Ateneului, la 
sala mică de concerte, cupola, 
biblioteca și la sala de repetiții 
cor, până în luna septembrie, 
în vederea bunei desfășurări 
a spectacolelor din festival ce 
vor fi găzduite de Ateneul Ro
mân.

Directorul economic al in
stituției, Ioana Săndulescu, a 
declarat, pentru MEDIAFAX, 
că lucrările la clădire avan
sează cu greutate din cauza

lipsei fondurilor. Ea a precizat 
că, în prezent, se întocmește 
un studiu de reevalutare a 
lucrărilor ce mai trebuie în
treprinse. Potrivit afirmațiilor 
directorului Ioana Săndules- 
cu, suma totală necesară fi
nalizării acestor lucrări ar pu
tea depăși 20 de miliarde de 
lei.

Sala de concerte, unde 
vor avea loc și concerte din 
cadrul Festivalului "George E- 
nescu" va intra în reparații 
capitale după încheierea festi
valului, a precizat Ioana Săn- 
dulescu. Procesul de reno
vare a clădirii Ateneului Ro
mân a demarat în luna iulie 
1991. în perioada 1991-1996 
pentru lucrări au fost alocate 
șapte miliarde de lei (dintre

care doar patru miliarde de lei 
din bugetul Ministerului Cul
turii). Anul trecut Ministerul 
Culturii a alocat lucrărilor de 
refacere ale Ateneului 15 mili
arde de lei.

Clădirea Ateneului Român 
constituie un simbol al Capi
talei. Ea a fost ridicată la înce
putul acestui secol, la con
strucția sa fiind utilizate și su
mele rezultate din donațiile 
benevole ale populației. Spe
cialiștii estimează că actualele 
lucrări de renovare ale Ate
neului pot fi apreciate drept 
cele mai complexe.

MEDIAFAX

privați de electricitate
Circa 600.000 de persoane 

din sud-e.stul Canadei sunt încă 
private de electricitate, la două 
săptămâni de la căderea ploilor cu 
gheață în această regiune, a a- 
nunțat compania de electricitate 
Hydro-Quebec, informează AFP. 
Cea mai mare parte a abonaților 
rămași fără curent electric sunt în 
regiunea Monteregie, la sud-est 
de Montreal, zona cu cei mai mulți 
sinistrați. Circa 95.000 de copii nu 
au mai mers la școală de două 
săptămâni și nu-și vor putea relua 
cursurile decât lunea viitoare.

X___________ _______________

Situația revenise la normal 
în Montreal și în împrejurimi. 
Hydro-Quebec a anunțat ridica
rea restricțiilor de lucru din cen
trul orașului, unde, timp de mai 
multe zile, întreprinderile au fost 
rugate să-și limiteze activitățile 
între orele 9.00 și 16.00.

Un număr de 24 de persoa
ne au murit ca urmare a furtu
nilor care au lăsat fără electri
citate jumătate din locuitorii 
orașului Quebec și mai multe 
sute de mii de oameni din pro
vinciile învecinate.

Cea mai mare retrospectivă 
Van Gogh, reunind 70 dintre ta
blourile maestrului, se va des
chide la sfârșitul anului, la Wa
shington, informează AFP.

Expoziția va fi cel mai impor
tant eveniment Van Gogh, reali
zat în ultimii 25 de ani, în afara 
Olandei, a precizat conducerea 

^National Gallery of Art,, unde va

ANEIR solicită Guvernului 
despăgubiri de 1OO milioane dolari

Asociația Națională a Exporta
torilor și Importatorilor din România
(ANEIR) va acționa Guvernul în
justiție pentru a obține despăgubiri

| de 100 milioane dolari, în vederea
I
I
I
I
I
I■
i
I
I

I 
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recuperării prejudiciilor produse fir
melor de comerț exterior prin întâr
zierea publicării hotărârii referitoare 
la regimul de export al anumitor 
categorii de mărfuri, a declarat a- 
genției MEDIAFAX Mihai lonescu, 
directorul executiv al ANEIR. lones
cu susține că actul norfnativ a fost 
aprobat de către Guvern în ședința 
din 9 ianuarie, dar a fost semnat de 
către premierul Victor Ciorbea abia 

data de 14 ianuarie.

I 
I

"întârzierea hotărârii a generat | 

blocarea a zeci de mii de tone de | 
mărfuri încărcate în vapoarele ce nu . 
au putut părăsi porturile românești, I 
plătindu-se penalizări de staționare | 
atât pentru mărfurile vizate de regle
mentare, cât și pentru celelalte măr
furi din vapoarele imobilizate", se 
arată într-un comunicat dat publicității 
de către ANEIR. De asemenea, acest 
fapt se repercutează, pe termen me
diu și lung, asupra relațiilor comer
ciale cu firmele din străinătate. Con
ducerea executivă a ANEIR a depus, 
la Baroul București, documentația
necesară începerii acțiunii judecă- I 
torești, a precizat Mihai lonescu. f

i 
l
I
I

avea loc manifestarea.
Retrospectiva va fi deschisă 

la Washington între 4 octombrie 
1998 și 3 ianuarie 1999, apoi se 
va deplasa la Los Angeles, unde 
se va regăsi pe simezele County 
Museum of Aft între 17 ianuarie 
și 4 aprilie 1999.

Lucrările expuse provin din 
Muzeul Van Gogh din Amster-

dam, care adăpostește cea mai 
mare colecție Van Gogh din lu
me. *

Cele două expoziții ameri
cane se vor desfășura pe timpul 
lucrărilor de renovare a muzeu
lui din Amsterdam, prevăzute a 
se derula în perioada septem
brie 1996-aprilie 1999, când 
muzeul va fi închis. De la inau-

gurarea lui, în 1973, muzeul Van 
Gogh nu a mai efectuat nicio
dată un asemenea împrumut. 
Tablourile alese evocă diferitele 
perioade ale artistului, de la lu
crările de tinerețe, executate în 
Olanda, până la întâlnirea sa cu 
expresionismul francez, în 1886 
și ultimele tablouri de la Anvers- 
Sur-Oise. ♦
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ÎN TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI, 
1998 VA FI UN AN DE SUPRAVIEȚUIRE
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Din dialogul pe care l-am 
avut cu domnișoara Elena 
Moldovan, manager econo
mic la S.C.Corvintrans S.A. 
Hunedoara, am reținut că 
problemele care stau în fața 
societății la început de an 
sunt foarte mari. Acest lucru 
rezidă, în primul rând, din 
faptul că iarna în transporturi 
se lucrează mai puțin, ceea 
ce conduce la disponibilități 
financiare minime.

începutul fiecărui an 
reprezintă o perioadă când 
trebuie plătite o serie de obli
gații: taxa de drumuri, asigu
rările prin efectul legii, o parte 
însemnată din impozite și 
taxe locale care, potrivit celor 
spuse de interlocutoarea 
noastră, se vor majora cu 
200,5 la sută, toate aceste dări 
având implicații directe asupra 
derulării unei activități fără griji.

< Salarii mai bune ia 
primărie

în ședința din 6 ianuarie 
a.c. Consiliul local a hotărât 
creșterea salariilor lucrătorilor 
din Primăria municipiului. Cel 
mai mic salariu - al unei dac
tilografe, de pildă - va fi de 
800.000 lei.

> Musafiri
In primele zile ale acestui 

an municipiul a fost gazda 
unei delegații de școlari din 
orașul Szombathely - Ungaria. 
Elevii din țara vecină au vizitat 
Hunedoara, după care au pe

“A vorbi despre profit, a 
mai precizat managerul eco
nomic al Corvintrans, este 
dificil în asemenea condiții 
întrucât toate aceste dări sunt 
la o valoare mult mai mare 
decât în anul trecut. Actualele 
tarife nu au fost recalculate în 
funcție de noile majorări, 
reconsiderarea acestora fiind 
posibilă numai după noile cote 
de TVA”.

Domnișoara Elena Moldo
van ne-a mai spus că toate 
aceste taxe vor duce la 
pierderi în primul trimestru al 
anului și că anul 1998 va fi un 
an de supraviețuire pentru 
societățile de transport, fără 
să se mai vorbească de o 
reconsiderare de fond a bazei 
tehnico-materiale.

Discutând în speță despre 
rentabilitatea unor trasee și 
concurența pe o parte dintre

trecut o săptămână la Rîușor.
* Nou-născuți

în primele 20 de zile ale 
anului în care ne aflăm la 
serviciul de stare civilă au fost 
înregistrați 61 de nou-născuți. 

. Imediat după momentul 
cumpenei dintre ani a văzut 
lumina vieții Roxana Diana 
Kore. Cel mai tânăr cetățean 
al municipiului este Mihai 
Cosmin Gogu.

< Moarte scumpă
în conformitate cu o 

recentă hotărâre a consiliului 
municipal un loc de veci în 

acestea, interlocutoarea 
noastră a mai precizat că 
din anul 1998 fiecare traseu 
va fi scos la licitație și va fi 
executat de transportatorul 
care a obținut licența, nu ca 
până acum când pe tra
seele rentabile se înghesuie 
multe societăți iar cele 
nerentabile rămân în 
obligația unităților cu capital 
de stat.

Competiția în transpor
turi pare să devină extrem 
de dură întrucât, spre 
exemplu, pe ruta Deva - 
Hunedoara va fi un singur 
transportator.

Dacă din această "com
petiție” va ieși câștigător 
călătorul, atunci cu sigu
ranță că măsura adoptată 
este una bine gândită. în 
caz contrar ne întoarcem cu 
pași rapizi în trecut.

cimitirul Valea Seacă costă 
între 50.000 și 150.000 lei, 
iar depunerea mortului în 
capelă 1.000 lei pe oră.

* Cursă nouă
“Corvintrans” a introdus 

recent o cursă pe traseul 
Hunedoara-Luncani - sat 
aparținător comunei Boșo- 
rod. Imediat după debutul 
cursei, pe traseul respectiv 
a apărut un privatizat cu un 
ARO. Probabil că intenția lui 
n-a fost inspirată așa că a 
dispărut. Pe ruta menționată 
se circulă lunea și vinerea.

ÎNȚELEGÂNDU-ȘI MENIREA
în curând se va împlini un 

an de când a luat ființă - în 
cadrul procesului de 
modernizare a Poștei române 
- Oficiul de poștă rurală 
mecanizată din municipiul 
Hunedoara. Dl Mihai Neacșu, 
dirigintele acestuia, ne-a 
oferit câteva amănunte cu 
privire la activitatea unității.

- în perioada de când 
funcționăm ne-am străduit să 
ne asumăm cu răspundere 
atribuțiile ce ne-au fost 
încredințate, să ne înțelegem 
și să ne împlinim menirea - 
ne-a spus interlocutorul.

- Ce sferă de cuprindere 
are oficiul?

- Deservim 67 de localități 
și avem 20 de oficii, din care 
șase sunt urbane. Acoperim 
toată zona Pădurenilor și 
localitățile din zona Călan și 
Hațeg până la Pui.

- Pe ușa de intrare în 
oficiu am citit un afiș cu 
privire ia poșta rapidă. Ce 
înseamnă acest termen ?

- Practicăm așa-numita 
“Prioripost". Adică, cu o taxă 
nu cu mult mai mare decât 
cea obișnuită, efectuăm poșta 
rapidă. Trimiterile de acest fel 

- scrisori, colete etc. - sunt 
duse la destinatari în maxi
mum o oră de la sosire. Este 
un sistem tot mai mult folosit 
de clienții noștri.

- Prin oficiul dv se fac 
abonamente și se distribu
ie ziarul "Cuvântul liber". 
Câte exemplare pe zl?

- în acest ianuarie, peste 
1000 pe care ne străduim să 
le ducem cât mai repede la 
cititori. Mașinile noastre stră
bat zilnic cinci trasee. Oficiul 
nu este cel mai mare din județ, 
dar acoperă o zonă dificilă 
cum este zona Pădurenilor.

IN DIMINEȚILE CU POLEI 
DRUMARII AJUNG TÂRZIU

LA DATORIE
Dacă în ultimul timp 

necazurile pe șosea s-au 
înmulțit vizibil, odată cu 
lăsarea iernii numărul aces
tora devine îngrijorător, mai 
cu seamă în diminețile cu 
polei. Numai datorită ghe
țușului, în luna ianuarie pe 
raza Municipiului Hunedoara 
s-au înregistrat trei accidente 
cu victime, cel mai grav fiind 
în 13 ianuarie pe DJ 687 
Hunedoara - Călan, când 
conducătorul autoturismului 1 
B 81389, Alexandru Alin Filip, 
a pierdut controlul auto
turismului, într-o curbă, 
intrând pe eontrasens, unde 

s-a tamponat cu un autobuz 
care circula regulamentar.

Urmare a impactului 
conducătorul autoturismului 
s-a ales cu un picior rupt, iar 
ceilalți trei însoțitori s-au 
ales cu traumatisme deloc 
ușoare. Lucrătorii Biroului 
Poliției Rutiere al Munici
piului Hunedoara n-au mai 
spus că în diminețile cu 
polei- drumarii nu-și fac 
datoria cu conștiinciozitate. 
Spre exemplu în dimineața 
zilei de 13 ianuarie au 
aruncat zgura pe drum într- 
un târziu și acest lucru după 
intervenția polițiștilor de la 
toipoul- oirculațier......................

Conducerea neatentă, 
consumul de alcool, 
teribilismul la volan și 
poate încă aiți câțiva 
factori au condus numai în 
anul 1997 ia un bilanț trist 
la nivelul Municipiului. 
Astfel că pe drumurile din 
oraș și împrejurimi și-au 
pierdut viața în urma 

accidentelor rutiere cei 
puțin opt persoane, ceea 
ce reprezintă un fapt 
alarmant nu numai pentru 
conducătorii auto, dar și 
pentru pietonii care se 
angajează în traversarea 
arterelor rutiere fără să se 
asigure în prealabil.

| 600 MILIOANE DE LSI 
' DATORII PENTRU GA2 
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; răspunzători de încasarea
1 facturilor, de neincasarea

Potrivit datelor furnizate 
către doamna Victoria 

, statistician la
de 
Grecu 
Sectorul Gaz Metan Hune
doara, nivelul datoriilor 
asociațiilor de locatari șl 
abonaților particulari la 
finele lunii noiembrie se 
ridică la 263.313.000 de lei 
respectiv 343.121.000 de lei.

Același interlocutor ne- 
a mal precizat că se fac mari 
eforturi pentru recuperarea 
datoriilor dar este foarte 
dificil să se ajungă la zl cu 
plățile șl că nu este exclus 
ca in perioada următoare 
salar lății Sectorului Gaz 
Metan Hunedoara, direct
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acestor debite, să fie 
penalizați. Această mă
sură nu face altceva decât 
să declanșeze o reacție In 
lanț șl anume datornicii să 
fie debranșațl de la 
rețeaua de gaz metan. 
Majoritatea rău platnicilor 
se regăsesc în cartierele 
Micro 5, 6 șl 7.

Doamna Victoria 
Grecu ne-a mal spus că 
nu lipsesc cazurile de furt 
de gaz, ultimul fiind înre- 
Slstrat pe strada George 

oșbuc nr. 1, unde 
Gheorghe Turdeanu a fost 
dobranșat de la rețea 
pentru neplată, acesta 
racordându-se 
ulterior Ilegal.

însă

Numai In anul 1997, 
pantru abateri de la normele 
rutiere, pa raza Municipiului 
Hunedoara s-au aplicat 5415 
amenzi caro însumează 
paste 85 de mlllosne de lei.

Numărul mare da 
sancțiuni aplicata condu- 

cătorllor auto scoate In 
evidență Indisciplina rutieră 
pe drumurile publice, ne
atenția In trafic, Irespon
sabilitatea unora do a con
duce cub Influența alcoolului 
șl nu In ultimul rând șl 
sporirea vigilenței polițiștilor 
de la circulație.

Pagini realizată da 
Trafan BONDOR, 
Cornel POENAR 

Foto: Eduard CHIROIU

DESPRE TRANSPORTUL ÎN COMUN - 

NUMAI DE BINE
Poate că sunt puține lucrurile 

ce merg bine în municipiul 
Hunedoara, dar este fără doar șl 
poate că printre acestea se 
numără șl transportul în comun. 
Aprecierea aceasta - bine - a fost 
formulată de dna Ellsabeta 
Goldschmlt, dispecer la Regla 
Autonomă de Interes Local ce 
dirijează această activitate.

Dimineața ■ cănd solicitările 
sunt mal mari - circulă pe 18 
trasee 20 de autobuze în muni
cipiu șl în localitățile rurale din 
afara Iul. Cel mal lung traseu 
este cel ce duce la satul Arăneș, 
Iar cele mal aglomerate sunt cele 
cu numerele 2 șl 3. Toate tra
seele pornesc din centrul vechi 
al municipiului șl se sfârșesc în 

piața din gara C.F.R. Numeroase 
autobuze sunt dotate cu stații de 
radlo-emlsle-recepțle astfel că se 
cunoaște mersul acestora șl se 
poate Interveni cu operativitate 
atunci când se înregistrează 
defecțiuni tehnice, abateri de la 
orar ș.a.

în documentarea asupra 
circulației în comun din municipiul 
de pe Cerna, am depistat un 
aspect Interesant, ba chiar curios. 
Un bilet pe ruta centru vechi - 
gară costă 900 de lei, deși un km 
de drum face în jur de 2000 lei. 
Diferența dintre cele două costuri 
se acoperă prin subvenția alocată 
de consiliul local. Cât va ține 
subvenția, nu se știe, dar oricum 
ruta respectivă nu este rentabilă.

De ce ? Fiindcă pe traseul res
pectiv au apărut privatizați!, 
acele maxl-taxl cu care ne obiș
nuim tot mal mult. Faptul aces
ta nu e rău, dimpotrivă, numai 
că microbuzele particularilor 
circulă după voința celor de la 
volanul lor, în vreme ce 
autobuzele RAIL trebuie să 
respecte orarul stabilit. Se în
tâmplă frecvent ca, de pildă, din 
stația din centrul orașului 
microbuzele particulare pleacă 
cu câteva minute înainte de 
pornirea autobuzului. Șoferii de 
la RAIL susțin că ar fl necesar 
ca șl prlvatlzațll să circule după 
un program. Oare s-ar putea 
așa ceva? Nu știm, dar con
semnăm o asemenea părere, în 
Interesul călătorilor.
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UN FEL DE CARTE A CĂRȚILOR
Este aproape sigur că 

majoritatea covârșitoare a 
cititorilor știu despre autorul 
acestei cărți doar că a fost 
un apropiat al lui Mircea Elia- 
de și victima unui asasinat, 
sfârșindu-și viața la o vârstă 
de plină forță creatoare. îmi 
voi lua permisiunea, deci, să 
completez, cât de cât, cu
noașterea despre el...

loan Petru Culianu s-a 
născut la lași la 5 ianuarie 
1950,a absolvit Facultatea 
de Limbi Romanice și Cla
sice a Universității din Bucu
rești în 1972 cu teza despre 
"Marsilio Ficino și filozofia 
renașterii italiene". în^nul 
următor, aflat în Italia cu o 
bursă de studii, cere azil 
politic în această țară unde 
își ia doctoratul (la Milano) 
cu o teză despre gnosticism. 
După doi ani, în 1975, ur
mează la Chicago, la cate
dra lui Mircea Eliade, cursuri 
post-doctorale. în 1980 sus
ține un nou examen de doc
torat, la Sorbona, având ca 
subiect al tezei experiențele 
extatice; aceasta se întâm
pla în perioada când activa 
ca profesor la Groningen 
(Olanda), între anii 1976- 
1986. Din martie 1986 îl în

tâlnim la Chicago ca Visiting 
Profesor unde după moartea 
lui Mircea Eliade îi și 
succede acestuia la catedră, 
loan Petru Culianu a murit 
împușcat de un asasin (ră
mas încă necunsocut) în clă
direa Universității din Chi
cago la 21 mai 1991, în 
vârstă de numai 41 de ani.

loan Petru Culianu: PSIHANODIA 
Editura Humanitas, 1997

Dintre scrierile sale, amin
tesc: Mircea Eliade (1978); 
Iter in silvis (1981); Expe
riences de l'extase (1984); 
Eros et magie a la Re
naissance (1984); La colle- 
zione di smeraldi, roman 
(1989); Les gnoses dualiste 
d'Occident (1990); Dictio- 
naire des religions (1990); 
Hesperus roman (1992) ș.a.

Psihanodia este cartea 
care face obiectul rândurilor 
de față. Și, pentru ca acest 
comentariu să aibă o bază 
lămuritoare, îl voi cita pe 
autorul însuși vorbind des
pre ea: "Primul volum al a- 
cestei cărți - spune el - re

prezintă o versiune engle
zească integral transformată 
și revizuită a tezei noastre 
de doctorat de la Sorbona, 
intitulată " Experiences de 
l'extase et symboles de 
l'ascension de l'Hellenisme a 
l'lslam". Cartea intenționea
ză să prezinte un status 
questions adus la zi cu 

privire la așa-numita 
Himmelsreise der Seele în 
Antichitatea târzie, cu accent 
special pe discuțiile critice 
din istoriografia modernă" 
(cuvânt de mulțumire, p.9). 
Desigur, citatul nu este 
deplin satisfăcător, dar 
rezultatul nu ar fi cu mult 
diferit dacă aș face uz și de 
altele... Trebuie să reținem 
că loan Petru Culianu ne-a 
deschis doar ușa pentru ca 
el însuși, în calitate de ghid, 
să ne poarte pașii minții prin 
cele nouă încăperi - capitole 
ale unui edificiu în care, nu 
de puține ori în timpul 
lecturii, simțim nevoia să o 

chemăm în ajutor pe 
...Ariadna. Se înțelege că 
Psihanodia nu este o carte 
de citit în tren, în autobuz 
sau în vreme ce privim cu un 
ochi la televizor. Dacă nu ar 
suna prea aspru, aș spune 
că ea supune cititorul unui 
adevărat supliciu al lecturii; 
însă merită, chiar dacă ava
lanșa de trimiteri spre o bi
bliografie impresionantă ni 
se asociază în minte cu tri
miterile din versetele biblice. 
Si, pentru a stârni curiozita
tea care, în paranteză fie 
spus, va fi răsplătită cu noi 
dimensiuni ale cunoașterii; 
iar pentru a mai simplifica 
accesul la conținut, voi enu
mera în cele ce urmează 
câteva titluri de capitole: 
Cap.IV: Originile genului a- 
pocaliptic; Cap.V. Escha- 
tologia celestă și transfor
mările sale; Cap.VII: Trece
rea sufletului prin sfere...Dar 
și câteva subtitluri: Călă
toriile revelatorii în lumea de 
dincolo; înălțarea la cer și/ 
sau pogorârea pe pământ a 
sufletului... Cartea poate fi 
interpretată ca un semnal 
pentru întoarcerea la religie, 
la Divinitate...

Dumitru HURUBĂ

£ ot as
Dacă poezia de expresie 

franceză e republică, al cărei 
președinte este Baudelaire, 
atunci poezia de limbă română 
e un regat, peste care dom
nește Eminescu.

Iml aduc aminte de cuvin
tele unui mare filosof român: 
"«Nu stă lumea într-un drăguț » 
zice înțelepciunea satului. «Ba 
stă» zice fata. Și fata are drep
tate. Căci stă câteodată lumea 
într-un drăguț, așa cum stă lu
mea noastră în drăguțul de 
Eminescu". Acestea le-a spus 
Noica, care, după 
ce a trecut prin 
înțelepciunea ome 
nirii, tot la înțe
lepciunea poeziei s-a întors.

Platon vorbea undeva de 
"nebunia divină a poetului", 
căruia Zeul îi ia mințile pentru a- 
i dărui harul versului. Eminescu 
a sacrificat totul pentru ideea de 
Frumos - iată singura lui" nebu
nie". lată ce spune Emil Botta: 
"Ce-a avut el, Eminescu?/ O 
patimă grozavă,/ O patimă ne
înduplecată,/ Mai tare ca oțelul 
și cremenea./ Mania grandorii, / 
Comparată cu patima lui/ Este 
nimica, o nimica toată:/ Emi
nescu se credea Eminescu"

-ESEU-,

DERIVA
Se-ndeasă miazănoaptea spre un liman mai nud 
cu soare-albastru-n creștet și plopi în auroră; 
e viscol greu în lume din sud până în sud.
Eh, de-ar trăi lăstunu-mi când totul se devoră...

E viscol greu în lume din sud până în sud 
și nordul meu aleargă înnebunit de soare 
spre un pământ mai fraged, spre un eter mai crud 
să nu-și mai știe osul prin care-un cânt se doare.

Spre un pământ mai fraged și un eter mai crud 
lăstunul meu zdrumică în aripi depărtare; 
eu tot cu rinocerii de care mă scufund 
în mlaștina de stele cu ochii cât o zare...

Constantin GHEORGHE ■ NAiDiN^

Un oareșcare scriitoraș din
tre cele două războaie mondiale 
se întreba dacă Eminescu s-a 
mântuit. Nu știu să răspund, dar 
mă gândesc că poate ar fi bine 
ca, măcar o dată pe an, să înăl
țăm o rugă pentru sufletul lui, 
lăsând la o parte vorbele mari. 
Și asta pentru că îmi aduc amin
te de versurile aceluiași Emil 
Botta: "Val, revizorul nostru/ 
Revizorul nostru școlar/ Domnul 
Eminescu/ A fost tras pe roată 
[...] / Minți, școlare, minți/ Am 

răcnit,/ Eminescu a 
fost răstignit."

Poate că peste 
mii de ani, un

savant cu ochelari groși se va 
apleca asupra tainelor Limbii 
Române și-l va găsi pe Emines
cu, lăudându-l întru cinstea Po
etului, iar nu întru perierea pro
priei vanități. Până atunci, să ne 
gândim la cel ce și-a jertfit viața 
pentru ca azi Limba Română să 
fie mai bogată și mai frumoasă, 
îmi amintesc de cuvintele spuse 
odată de cineva, undeva: "Toți 
ar vrea să scrie ca Eminescu, 
dar nimeni nu ar accepta să-i 

trăiască viața".

___________ Ciprian NICKEL^

de «ad/fe tcuncttș*  |
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Plângi, seară pârguită?
Prin tine astăzi se-ntrupează-n mâine 
Și colburile se-ntrupează-n colburi 
Și umbra grea se întrupează-n umbră...

Ochiul pulsează drumul. 
Cenușa crește florile albe. 
Nimicul ridică nemărginirea. 
Ascultați-mă când vă spun: 
Noaptea se naște lumina!

Plângi, dimineață pârguită?
Prin tine astăzi s-a-ntrupat în mâine
Și e timpul de cină... 
împarte-ne frate, din gându-ți la pâine!

Ochiul pulsează drumul. 
Cenușa crește florile albe. 
Nimicul ridică nemărginirea. 
Ascultați-mă când vă spun: 
Noaptea se naște lumina!

Plângi, clipă neîncepută?
Prin tine astăzi se-ntrupează-n mâine 
Și zâmbetul se întrupează-n zâmbet 
Șl lacrima se întrupează-n zâmbet...

Noaptea se naște lumina 
Căci noaptea se naște lumina.
Ascultațl-mă când vă spun: 
Noaptea se naște lumină albastră, 
Limpede cenușă, pasăre măiastră!

Roxana Sicoe-Tiraa I

Simpozion;

"Unirea Principatelor Române"
i Inspectoratul Județean pen- 

* i tru Cultură șl Muzeul Civilizației
■ Declce șl Romane, Inapecto-
1 retul Școlar Județean șl Blbllo-
* teca Județeană "Ovld Denau-
i șlanu", Direcția Județeană a
i Arhivelor Naționale, Casa de
■ Cultură din Deva anunță pentru
■ astăzi organizarea simpozio

nului pe tema "Unirea Princi
patelor Române" (24 lanuerle 
1859 ■ 24 Ianuarie 1998). Mani
festarea se dorește un moment 
emoționant de rememorare a 
unul eveniment car i a marcat 
profund Istoria noastră națională 
- unirea Munteniei cu Moldova 
sub sceptrul unul domn român -

colonelul Alexandru loan Cuza. 
După momentul 1600 era primul 
pas pe drumul formării statului 
național unitar român.

Potrivit programului de des
fășurare a simpozionului, comu
nicările ce vor fl prezentate de 
cunoscuțl cercetători hune- 
dorenl, aduc în atenție teme ca:

"Unirea Principatelor - problemă J 
europeană", "Lupta pentru unire ■ 
în enll 1856 - 1858. Adunările ■ 
ad-hoc"; "Politica externă a 1 
Principatelor Unite șl conso- * 
Udarea unirii"; "Domnia Iul Al. I., 
Cuza șl modernizarea Romă- ■ 
nlel"; "Unirea Principatelor In ■ 
beletristică". (M.B.) ■

• Aurelia din Simeria. 
Apreciem căldura sentimentelor 
dv exprimate în cele două poezii 
trimise redacției.

• R.D. - Călan. Sugestia dv 
de a edita un săptămânal literar 
ne-a trecut și nouă prin minte, 
dar, deocamdată, nu ne țin 
puterile. Mulțumim pentru 
încredere.

POSTA
9

REDACȚII!♦
în ce privește poeziile 

trimise, ne oprim la ultima pe 
care o și reproducem:

Peștera tânără
Nestăvilită apa spumegând 
taie piatra fragedă 
sculptând 
istovită, apoi, un firicel 
se zbate jos 
mărind tăcerea 
bolților înalte. .

Biblioteca "ASTRA" din Sibiu
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament central 4 
camere, etaj 2. Tel. 625521 (40135)

• Vând apartament 2 camere, 
Micro 15. Vând pianină Petroff. Tel. 
622815 (40141)

• Vând casă, grădină, anexe,sau 
variante, preț negociabil. Certej 120 
(3659)

• Vând casă și pământ 1,36 ha 
Bretea Mureșană, nr. 103. Tel. 
212561 (40149)

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 1, Gojdu. Deva tel. 231116 
(40657)

• Vând (schimb) apartament 3 
camere Hunedoara, cu Simeria. 
Relații Rapolt nr. 234, familia Jurj 
(40150)

• Vând apartament 2 camere 
Deva , Micro 15, bl. 79, ap. 48. Tel. 
218697 (40162)

• Vând apartament 3 camere. 
Vând casă cu brutărie Ilia. Tel. 
625350, 094 569005 (40160)

•Vând casă, satTârnăvița, nr.3, 
Brănișca, Hunedoara. Tel. 217229 
(40673)

• Vând (schimb) apartament 
două camere, parter. Gojdu, cu simi
lar altă zonă, etaj 1-3. Deva, str, 
Crișan, 7. (40667)

• Vând casă nouă, cu apă caldă, 
rece. Satul Banpotoc 172 (40665)

• Vând apartament 3 camere, 
zonă liniștită, cartier Mărăști. Tel. 
626085 (40661)

• Vând apartament 2 camere, 
Brad, str,. A.lancu, bloc4, sc.1, et.4, 
ap.20, în fața autogării. Relații la 
domiciliu, după ora 17,sau serviciu, 
tel.650992, Luț. (0305)

• Vând casă, trei camere și 
pământ 2 ha, satul Păucinești, 
nr.14.(9821)

• Vând casă cu materiale pentru 
modernizare, curte cu viță vie, 
grădină cu pomi, gaz metan, în 
Geoagiu sat. Informații tel. 058/ 
823725 (9051)

• Vând apartament 4 camere, 
confort 1 cu sau fără garaj, Micro 
15 sau schimb cu apartament două 
camere, plus diferență sau alte 
variante. Tel. 627011 .

• Vând tractor Universal 445 L, 
în stare bună de funcționare. Vețel 
43 A (40651)

• Vând Alfa Romeo Giulieta 
avariată, cu CI și talon. Tel. 
092702872 (40656)

• Vând Dacia TLX 5 trepte, sau 
schimb cu Oltcit, diferență. Tel. 
620276 (40161)

• Vând SRL, garaj metalic 
demontabil, multicar. Tel. 221395, 
227470 (40164)

• Vând fax nou Panasonic, 
Mercedes 220 D, tip 123, tractor U 650, 
camion Saviem 7,51, prețuri negociabile. 
Tel. 281130,621400 (40152)

• Vând microbuz Ford, 8+1 
locuri, Diesel. Tel. 620948 (40672)

• Vând casă cu nivel, centrală

tple 728135(40668)
• Cumpăr tractor U 445, stare 

funcționare. Tel. 620784, după ora 
16. (40664)

• Vând Dacia Liberta 1995. 
Relații la tel. 544759, după ora 15 
(40695)

• Vând tractor U 640 DT, remorcă, 
plug, cultivator, cositoare, Orăștie, 
tel. 247191. (0650).

• Vând ARO Diesel cu remorcă, 
loc. Boșorod, tel. 280, Vinerean 
Samoilă. (40912)

• Vând serviciu masă 6 per
soane din sticlă termorezistentă 
(yena),nou, 44 piese, fumuriu, cu 
model, franțuzesc, convenabil. Tel. 
215729 (40120)________________

• Vând motocultorcu plug, freză, 
remorcă, din Germania. Tel. 212463 
(9048)

• Vând SRL, rog seriozitate. Tel. 
260283 (40137)

• Moara SC Farina Pan SRL 
vinde făină tip 600, preț 1800 + 
TVA și mălai preț 1600 + TVA. Se 
asigură cantități nelimitate. Tel. 049 
470099 (3657)_________________

• Vând lăzi PVC 1/12 și 1/24, cu 
sticle și fără sticle. Tel. 233937 sau 
626868 (40660)

• Vând mobilă sufragerie și 
bucătărie. Tel. 233121, după ora 16 
(40157)

• Vând urgent SRL. Tel. 233986 
(40163)

• Vând mobilă 1991,negociabil 
1200 DM, 7_ piese. Tel. 233926 
(40662)

• Vând canapea extensibilă, 
aragaz 4 ochiuri, aragaz electric. Tel. 
260362 (40674)

• Vând canapea nouă pentru 
hol, din lemn masiv. Tel. 214099 
(40671)

• Vând calculator 486/40 Mhz, 
HDD 250 MB, placă de sunet, CD- 
ROM + imprimantă, ace. Tel. 214352 
(40670)

• 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)

• Vând boiler electric, 100 litri, 
chiuvetă inox, televizor alb-negru. 
Informații tel. 777416 (9822)

• Vând tăuraș, preț negociabil, 
Opei Omega, sub 8 ani, tel. 214974 
(1998)

• Vând țiglă, cărămidă, uși, 
geamuri, elemenți calorifer, fier beton, 
rezultate din demolări. Beriu nr. 63 
A, tel. 646194, după ora 14. (0467)

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu comercial și 
garsonieră în vilă (Mărăști). Tel. 
222023 (40658)

• închiriez garsonieră lângă 
piață. Tel. 211204, după ora 20 (3661)

• Se caută urgent de închiriat 
apartament 2 camere sau garso
nieră. Informații tel. 247269 (0466)

OFERTE DE 
SERVICII

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

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

• Societate comercială angajează 
cu carte de muncă sau prestări servicii 
instalatori sanitari, sudori, lăcătuși, 
care au lucrat în instalații de gaze natu
rale. Simeria, tel. 262008 (40143)

• Persoană serioasă, 20 ani, îmi 
ofer serviciile unei familii serioase 
pentru îngrijire copii și eventual 
menaj. Tel. 231183 (40655)

• SC SAFILAR SA cu sediul în 
Deva, str. Depozitelor, nr. 11 
distribuitor de produse cosmetice 
și chimico - casnice angajează 
agenți comerciali pentru județul 
Hunedoara în condiții de salarizare 
avantajoase. Condiții : experiență 
în domeniu, stagiul militar satis
făcut, vârsta maximă 35 ani. Relații 
sediul firmei, tel. 212838 (40159)

• SC Gef Facilities SRL anga
jează agenți comerciali. Condiții : 
minim studii medii, dinamici, serioși, 
vârsta cuprinsă între 20-27 ani. Tel. 
230930 (40663)

* • SC ATLASSIB SRL prin Agenția 
de Turism Atlas Reisen vă oferă 
excursii în Ungaria - marți Bekes- 
csaba, vineri Budapesta, excursii în 
Cehia, Franța - Campionatul Mondial 
de Fotbal, programe de schi în Aus
tria, excursii în Austria. Informații la 
sediul firmei b-dui Libertății, bl. B.1, 
ap. 23 tel/fax. 232478 (40070)

■ Doriți să comandați un MONU
MENT deosebit din GRANIT NEGRU 
ce își păstrează luciul și peste 200 de 
ani ? Sau o FOTOGRAFIE APLICATĂ 
PE PORȚELAN ? Veniți acum, vedeți 
și comandați. Execută ireproșabil 
maistrul cu experiență îndelungată 
BURCI TRAIAN, str.'l Mai, nr. 24, 

Simeria. Tel. 261108 (40091/92)

DIVERSE

• DEVACOMB MINTIA vinde la 
licitație în 5 februarie I998, ora 10, 
mijloacele fixe ale SC AVICOLA 
DEVA, la sediul acesteia din 
Mintia.Informații tel. 216120, 
214136,214807 și la sediul Deva- 
comb (fost FNC Mintia). (40151)

• In conformitate cu Legea nr. 137/ 
1995, SC PROD "DITA" IMPEXSRL, 
cu sediul în Deva, str. I. Vulcan, 41 
anunță începerea demersurilor 

S.C. flPROTERRA SA Simeria
Informează că la Simeria s-a creat un depozit de 

îngrășăminte chimice al Fabricii de îngrășăminte 
chimice din Tărgu Mureș, cu îngrășăminte com
plexe și azotat de amoniu.

Se vor face livrări atât cu ridicata cât și cu 
amănuntul, cu plata în lei și cu cupoane.

Informații și programări pentru livrare la tele
foanele: 054/260424, 260966.
----------------- ■ — ------------------- —<7

pentru obținerea acordului de mediu 
pentru magazinul din Deva, str. 
G.Coșbuc, bl.21 parter. Eventualele 
sesizări se depun la sediul APM Deva, 
str. Aurel Vlaicu nr. 25. (40666)

• S.C.Grați Vulc SRL execută 
lucrări de echilibrat roți pentru orice 
tip de autoturisme, montări și demon
tări anvelope cu tehnologie de vârf, 
italiană. Sediul firmei, în Hațeg, str. 
Progresului, nr.46.(9820)

• S.C. Cicar CI SNC, cu sediul în 
Hunedoara, str. D.Cantemir, nr.12, 
anunță depunerea actelor pentru 
protecția mediului.(92471

COMEMORĂRI

• S-au împlinit trei ani de când 
ochii albaștri și veseli ai învăță
toarei

ELENA ILIE

s-au închis, lăsându-ne în singu
rătate și adâncă tristețe. Doamne 
odihnește-o I Soțul col. Ilie loan și 
fiul Adrian. (40156)

• Cu sufletele pustii de dor, soția 
Monica, copiii Mihai și lulia, părinții și 
fratele anunță împlinirea a șase luni 
de la dispariția dragului nostru

CONSTANTIN MARCEL JIC 

de 31 ani. Parastasul la Biserica 
din Dorobanți, ora 10,30 în 24 
ianuarie 1998. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace ! (40155)

• Astăzi se împlinește un an 
de când am condus-o pe ultimul 
drum pe cea care a fost o 
minunată soție și mamă

POLGAR OLGA MELINDA

Vei rămâne veșnic în amintirea 
noastră. Soțul Zoii, fiul Ervin, socrii, 
cumnatul, cumnatele și nepoatele. 
Dumnezeu s-o odihnească în 
pace! (9248)

DECESE

• Dochița Cepreaga cu familia 
mulțumește rudelor, prietenilor, 
vecinilor și tuturor celor care l-au 
condus pe ultimul său drum pe cel 
care a fost

OFERTA.'
SUCURSALA FRACOM DEVA

cu sediul în Deva, str. M. Kogălniceanu, 
nr. 4, tel./fax 054/211027

Livrează pe bază de comenzi ferme:

E> mijloace și materiale pentru stin
gerea incendiilor;

E> materiale igienico-sanitare, deter- 
genți, echipament de protecție și de 
lucru;

E> pături de lână 100%, prosoape, 
costume de corp, treninguri, cămăși și 

. pijamale;
radiatoare cu halogen, calorifere 

cu ulei, aparatură electronică și electro- 
casnică mărcile DAEWOO și PHILIPS;

E> utilaje agricole și piese de schimb.

Primim comenzi pentru bilete de trata
ment balnear și odihnă în toate stațiunile 
din țară pentru întreg anul 1998.

Comisionul de agenție este de 5% pen- 
trutoateserviciileprestate^^^^^^^^^

‘r Tractoare chinezești 18 CP cu 
pornire automată și utilaje 
aferente numai la

S.C. AGROMEC 5.A. Deva.
Plata și în rate. 

Telefoane 221902, 224785.
... .... ........ .......

S.C. CONTRAM SIMEX '

CONSTANTIN CEPREAGA
(40127)

• Colegii de la S.C.Imsat Dacia 
SA Hunedoara sunt alături de 
Reghina și Cornel Lazea în greaua 
încercare pricinuită de pierderea 
mamei și respectiv a soacrei

CÎMPEANU CATINCA

Dumnezeu s-o ierte! (9249)

VEST S.A. DEVA

PRIMĂRIA

cu sediul în Deva, Calea Zarandului, nr. 
43, oferă spre închiriere, la tarife avan
tajoase, următoarele mijloace de transport 
și utilaje pentru diverse lucrări: autovehicule 
transport IVECO / 40t (30 mc) și 
MERCEDES / 35t (25 mc); încărcătoare 
frontale / 2-4 mc; excavatoare / 0,5-1 mc; 
autogreder 182 CP; cilindri compactori / 
6,5-10 t; minicilindri compactori / 950-1400 
kg; plăci vibratoare ș.a.

Pentru alte informații ne puteți contacta 
la următoarele numere de telefon: 054- 
227826, 226036; int. 110j serviciul

MUNICIPIULUI DEVA
< _________________________________________7

Organizează concurs 
pentru ocuparea postului de SECRETAR 

al Primăriei municipiului Deva, în ziua de 
, 6 februarie 1998, ora 10, la sediul

primăriei.
Condiții de concurs: 

studii superioare juridice sau admi
nistrative;

r vechime în specialitate 5 ani.
Nu vor fi admise la concurs persoanele care 

au suferit condamnări penale sau care au avut 
desfăcut contractul de muncă din vina lor.

Informații și tematica concursului se vor 
primi de la Primăria municipiului Deva, unde 
se va depuiie și dosarul actelor cerute de 
lege, până în ziua de 4 februarie 1998, ora 14.

f S.(f SHBERMET SĂCăîan
I Cu sediul in Călan, strada Furnalistului, nr. 17, 
| reamintește celor interesați că organizează licitații 
| pentru vânzarea fondurilor fixe disponibile In 
■ fiecare a 3-a vinere a lunii.
1 Informații la telefon: 730560 sau 730561, int. 

554.

\
I
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y
f S.C. APOTERRA SA Simeria 1

Importator unic în partea de Vest a țării pentru 
anvelope MAT/XDOR, asigură în permanență întreaga 
gamă de anvelope pentru autoturisme iji 
autocamioane, la cele mai mici prețuri practicate 
pentru anvelopele din import.

Se acordă termen de garanție 2 ani și termen de 
utilizare 5 ani.

Relații la tel.: 0.54/260424, 260966.
v- ■ '

WEST EVRO S.R.L. jl
Angajează pentru județul Hunedoara V 

DIRECTOR ZONAL și AGENT VÂNZĂRI.J

Condiții:
vârsta 2O-3O ani;

7 permis de conducere și autoturism 
propriu.

Se oferă:
S instruire în tehnici comerciale moderne; 

un venit foarte atractiv în acord cu 
vânzările;

S angajament pe termen lung.
Informații suplimentare la 

tel/fax 069/229060.
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Consiliul Județean 
Hunedoara

f

Agenția MARSCHALL REISEN S.R.L
CONVOCARE

în temeiul art. 65, alin. 1 și 3 din Legea administrației 
publice locale nr. 69/1991, modificată și completată prin 
Ordonanța de urgență nr. 22/1997 a Guvernului 
României, se convoacă Consiliul județean Hunedoara în 
ședință ordinară, la sediul acestuia, pentru data de 3 
februarie 1998, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Informare cu privire la activitatea în domeniul 
relațiilor externe a Consiliului județean Hunedoara în 
anul 1997.

2. Proiect de hotărâre privind majorarea unor impozite 
și taxe locale din competența Consiliului județean 
Hunedoara.

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de 
administrare a spațiilor din imobilul situat în municipiul 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, județul Hunedoara.

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor 
lunare pentru activitatea de prestări servicii auto-garare 
și spălare autovehicule.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Programului 
de acțiuni în domeniul relațiilor externe ale Consiliului 
județean Hunedoara pe primele trei luni ale anului 1998", 
precum și plata cheltuielilor aferente realizării 
programului.

6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei 
pentru Protecția Copilului Hunedoara.

Organizează excursie la meciul de 
BOX PENTRU CENTURA MONDIALĂ 

a boxerului

ce va avea loc la Stuttgart - 
Germania, 

în data de 14 februarie a.c.
Se asigură transport autocar, două 

cazări la Stuttgart, cu mic dejun, 
bilet la meci și viză.

z S.C. „Cernafruct” S.A. \

Informații la telefon 
231291.

IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!

în calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

PHILIPS NEI DAEWOO GOLDSTAR ARCTIC
GÂEȘTI

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!!!

✓

F UlpiaS.A. i 

Devai
| Angajează:
I - Contabil șef
■ - Merceolog i 
'Industriale
I - Merceolog 
încălțăminte
| - Vânzător electronice | 
I Informații ia sediul so-i
[cietățiisau la tel. 217929J

■ I
I 

mărfur^ 

textile]
I

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

AFLATA ÎN 24 RATE
Z * A Wf A M■ 

rMriM mî:
MAGAZINELE NOASTRE:

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

♦ORĂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

INSPECTORATUL 
DE SĂNĂTATE 
PUBLICĂ AL 
JUDEȚULUIT

HUNEDOARA
Unitatea noastră inten

ționează să execute lu
crări de acoperire a clă
dirii din str. M. Eminescu, 
nr. 99, cu tablă zincată pe 
schelet metalic.
în termen de 15 zile 

de la publicare așteptăm 
oferte de preț din par
tea unităților interesate.

Hunedoara
cu sediul în Hunedoara, str. Carpați nr. 92, 

organizează licitație publică deschisă cu 
strigare conf. Legii nr. 58/1991, cu modifi
cările și completările ulterioare, pentru 
vânzarea următoarelor active:

1. Magazin nr. 26 1/2 - spațiu comercial - 
Hațeg, str. T. Vladimirescu nr. 30

- prețul de pornire 63.559.500 lei+TVA
2. Magazie „magazie materiale” - Hațeg, 

str. M. Kogălniceanu nr. 9
- prețul de pornire 67.734.000 lei+TVA 
Licitația va avea loc în data de 13 fe

bruarie ’98, ora 15 la sediul societății. în caz 
de neadjudecare la prima ședință se va 
organiza cea de a doua ședință a licitației 
pe data de 20.02.1998

Dosarele de prezentare a activelor pot fi 
procurate contra cost, zilnic de la sediul 
societății între orele 13-15.1

Alte relații privind activele ce urmează a fi 
vândute la telefon 711296. Pentru partici
parea la licitație, ofertanții vor depune la 
sediul societății până în ziua licitației, ora 
14, documentele prevăzute de legislația în 
vigoare.

Participanții la licitație vor depune la 
casieria societății taxa de participare de 
1.000.000 lei și o garanție de 3% din prețul 
de pornire.
<Terenul aparține statului.____________y

Telemobil Cel mâi extins serviciu de telefonie mobilă celulară

CAUTĂ DISTBIIIUITOllI 
persoane juridice 

în orașele

DEVA, HUNEDOARA
Se oferă condiții avantajoase de colaborare

Vă așteptăm la agenția Telemobildin Arad, Piața Avram lancu 8, mobil: 018621092
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BOALA LUNGĂ - 
MOARTE SIGURĂ

(Urmare din pag. 1) 

care l-au oferit în direct țării 
întregi parlamentarii 
României la prima lor întâl
nire din 1998 - cu șuete, 
vânzoleală, discuții aprinse 
la celulare, replici în
crâncenate și cu un regizor 
ridicol în persoana incoe
rentului Ion Diaconescu -, a 
surprins prestația eroului 
principal, premierul Victor 
Ciorbea, cu aerul său de 
superioritate și aroganță, 
de luare în răspăr a 
adversarilor. încă o bilă 
neagră în contul său.

Așadar, guvernul și-a 
asumat răspunderea în fața 
parlamentului. Senatorii și 
deputății nu s-au împotrivit 
Legii privatizării societă
ților comerciale, cu toate 
inadvertențele și minu
surile pe care le conține, 
evidențiate cu claritate de 
reprezentanții PDSR și 
PUNR. Cu toții o apro
baseră însă prin ordonanța 
de urgență din luna de
cembrie 1997. Dar impasul 
n-a fost depășit. Criza gu
vernamentală s-a accen
tuat. Guvernul se clatină. 
Premierul se hrănește cu 
iluzia că a învins. Preșe
dintele țării nu poate fi 
decât îngrijorat. Perioada 
este grea pentru țară.

Ce va urma? Adversarii 
guvernului și ai primului 
ministru au anunțat că nu 
vor depune o moțiune de 
cenzură. Cel puțin pe tema 
Legii privatizării, nu. Poate

URMĂRIREGENERAU
IPJ Hunedoara - Serviciul poliției 

criminale a pus în urmărire generală 
pe BUMBA IONEL, fiul lui Petru și 
Vaierica, născut la 09.07.1967 în 
Hunedoara, cu domiciliul în 
Hunedoara, str. Decebal, nr. 69.

Semnalmente: înălțime 1,75 - 1,77 
m; constituție atletică; brunet; început 
de chelie; sprâncene groase; ochi 
negri.

Este îmbrăcat cu pantaloni și 
pulovăr de culoare închisă, geacă 
neagră imitație de piele, pe cap poartă 
fes negru cu inscripția “ADIDAS".
Susnumitu! este căutat pentru săvârșirea unui omor în noaptea 
de 20/21.01.1998 asupra victimei Barbu Maranda, de 75 de ani, 
din Hunedoara.

Cine poate da relații despre urmărit este rugat să sune la 
214433 - IPJ Hunedoara, sau la Poliția municipiului Hunedoara.

VINERI 
!3 IANUARIE

TVR
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 
17.10 Portret în oglindă 17.35 
Casă de piatră (s) 18.00 Ora 
Warner: Batman, Looney 
Tunes (d.a); Treptat-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 Jurnalul de noapte 23.15 

vor formula un asemenea 
document împotriva inefi- 
cienței prestației premie
rului în 1997. Dar poate că 
nici acesta, imediat, ci la 
reluarea sesiunii ordinare 
a parlamentului. Există 
însă și alternativa, expri
mată deja, mai voalat, de 
PD, de retragere a miniș
trilor săi din guvern, ceea 
ce ar duce la formarea 
altui guvern, minoritar, 
care n-ar rezista prea mult 
fără susținerea consis
tentă și a PD și mai ales în 
conjunctura actuală, ex
trem de grea din toate 
punctele de vedere, în 
care se află România.

Probabil că ultimele 
zile ale acestei săptămâni 
vor fi de foc în plan politic 
și guvernamental. Aliații 
și-au transmis din nou 
comunicate, ultimatumuri, 
învinuiri, dar și invitații la 
dialog pentru găsirea 
soluției salvatoare a coali
ției. în ce-l privește pe 
premierul Victor Ciorbea, 
cu siguranță că nu se sim
te prea bine după dușul 
rece din ședința de 
miercuri de la parlament, 
în care șantajul său politi
co-economic a eșuat. însă 
dl Victor Ciorbea este un 
luptător. Nu cedează, 
insistă, își face iluzii. Ori
cum, boala lungă, moarte 
sigură, cum se spune în 
popor.

La volan. 153.014 km 23.30 
Planeta Cinema 0.30 Tenis 
Openul Australiei 1.40 
Războiul lui DaVinci (f.a. SUA 
1994)

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 8.30 

Canary Wharf (s/r) 8.55 Dr. 
Quinn (s/r) 9.55 In 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

PORNIND DE LA UN CITAT
(Urmare din pag. 1)

caute în altă parte 
(“agenturili”!) vinovății pentru 
criza în care ne aflăm. Dar noi, 
prostimea, știm câteva lucruri 
sigure despre această criză pe 
care unii o numesc politică, 
alții guvernamentală, alții, pur 
și simplu, “gâlceavă între 
politicieni". Știm întâi de toate 
că oricum se va încheia, 
pentru țară tot prost va fi. 
Putem spune din nou, pentru 
cine știe cât timp, adio, 
Europa. Mai știm că am ajuns 
în această situație nu din 
cauza unor partide în sine, ci 
din pricina intereselor și 
vanității personale ale unor 
lideri de partide. Nu orgoliu - 
păcat al oamenilor de valoare 
- ci vanitate, viciu al veleitarilor. 
Aceleași motive pentru care, 
de atâtea ori în istorie, am fost 
nevoiți să luăm totul de la 
început. Discordie și ambiții 
deșarte, vânare de vânt, în

(Urmare din pag. 1) 

mentative spre a justifica inte
gral suprafața pe care o 
solicită. Noi, în conformitate cu 
legea, primim cererile acestor 
oameni, urmând ca ulterior sa
și depună actele doveditoare. 
Avem sate cum ar fi Dâncu 
Mare și Dâncu Mic unde există 
o lipsă totală a registrelor 
topografice, a registrelor 
agricole. Hărțile, extrem de 
vechi, sunt doar niște schițe 
care îngreunează fantastic 
munca topografului. De aceea, 
în adunările cetățenești am 
hotărât ca eu sau altcineva din 
primărie să lucrăm împreună 
cu patru cetățeni la notariat 
pentru a lămuri situația și să 
scoatem numere topografice. 
Notariatul ne ajută pentru a 
lucra în arhiva sa.

- Ce alte preocupări mai 
are primăria în această 
perioadă?

- O lucrare însemnată este 
curățirea pajiștilor comunale. 
La Dâncu Mare, curățirea s-a 
efectuat până acum pe 130 ha, 
cu sprijinul utilajelor de la 
Ferma din Orăștie a S.C. 
,,Herba” și continuă la

Alexanderplatz (s, ep. 10) 0.00 
Umor în alb și negru, într-o 
emisiune color

ANTENA I
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 Mu
sic - 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 

paguba țării care va rămâne din 
nou izolată de lumea civilizată. 
Consecința de asemenea o 
cunoaștem cu exactitate, nu e 
nevoie să fii politolog pentru 
asta: escaladarea mizeriei și, 
prin aceasta, a extremismului, 
xenofobiei și naționalismului 
primitiv, într-un cuvânt, 
instaurarea haosului politic, 
economic, social. Partidele 
extremiste jubilează de pe 
acum, afirmându-și deschis 
aspirația spre o dominație 
naționalistă. PDSR, gata să li 
se alăture, cum a mai făcut-o 
de altfel, vehiculează acum și 
ideea sinistră a unei posibile 
alianțe cu PD. Ceea ce, pentru 
PD, ar însemna curată 
sinucidere nu numai politică, ci 
și morală, prin asimilarea cu o 
întreagă cohortă de figuri com
promise și compromițătoare. 
Firește, din toate astea nația va 
trage ponoasele, iar o mână de

CU GÂNDUL la 0AHENI

Tămășasa, Jeledinți ș.a.
Extrem de importantă este 

materializarea lucrărilor de 
investiții care pentru comuna 
noastră se ridică la aproximativ 
5 miliarde. Prin grija 
Inspectoratului Școlar Jude
țean vom efectua reparația 
capitală a Școlii primare din 
Jeledinți. Investiția aici ajunge 
la 500 milioane de lei.

Vom introduce apa potabilă 
în satele comunei. De aceea, 
așteptăm definitivarea buge
tului local. Sperăm să primim 
de la bugetul de stat 
aproximativ 500 milioane de 
lei. Consiliul local a hotărât ca 
această lucrare să demareze 
în localitatea Dâncu Mare.

O altă lucrare, care probabil 
va începe doar anul viitor, este 
introducerea gazului metan în 
satul Mărtinești, cel mai 
aproape de șosea. Avem apro
barea Ministerului Industriilor 
publicată în Monitorul Oficial la 
poziția 60. Așteptăm repar
tizarea fondurilor de către 
Ministerul Finanțelor spre a 
vedea ce sume ni se alocă.

PRO TV
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 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. 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) 

aventurieri politici foloasele, 
în sfârșit, ceea ce mai 

știm cu siguranță este că 
datoria noastră, a generației 
care nu va mai apuca ziua 
în care România nu se va 
mai deosebi de Belgia, 
datoria noastră, zic, este 
aceea ca, împreună cu 
generațiile tinere, necon
taminate de comunismul 
rezidual,, să împiedicăm prin 
toate mijloacele democratice 
- atât cât mai avem libertate 
de expresie - bulgarizarea, 
balcanizarea în pragul 
cărora țara se află în clipa 
de față. Chiar și în cazul 
catastrofal al unor alegeri 
anticipate - și cu atât mai 
mult atunci - avem datoria de 
a fi solidari cu cei raționali și 
lucizi, care privesc spre Oc
cident ca spre unica soluție 
a unei existențe civilizate.

Prin comisiile alcătuite din 
localnici se va începe 
strângerea banilor pentru 
constituirea de depozite indi
viduale.

- Veți avea în vedere și 
modernizarea drumurilor?

- Fără îndoială. Vor con
tinua lucrările de asfaltare pe 
1,5 km la drumul Dâncu Mic
- Tămășasa, lucrare cuprinsă 
în fila de plan a Consiliului 
Județean. Investiția se ridică 
la 2 miliarde de lei. Vor 
începe lucrările de moder
nizare a drumului Mărtinești
- Jeledinți, lucrare efectuată 
cu sprijinul Consiliului 
Județean și al Prefecturii. Se 
lucrează la proiect, iar Secția 
de drumuri Orăștie și-a 
cuprins în plan pentru anul 
acesta primii 500 m.

Așadar, o agendă încăr
cată pentru Consiliul local 
Mărtinești, pentru primarul 
Nicolae Berceanu în acest 
an. Și dacă ne gândim că 
totul se face cu bani, aceasta 
devine și-extrem de dificilă!

ANTENA 1- DEVA
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 TV - DEVA
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
y

negesce»
Vineri, 23 ianuarie

3 Berbec 
(21 III-20 IV)

Starea dv psihică nu-i 
dintre cele mal fericite. O în
tâlnire cu prietenii v-ar putea 
remonta. Partenerul de viață 
primește o sumă de bani de 
la o rudă apropiată. Vă veți 
sfătui cum să o cheltulți. 
O Taur
(21 IV-21 V)

Posibile neînțelegeri cu 
șeful, ceea ce va irită peste 
măsură. Stăpânlți-vă, căci o 
Izbucnire nervoasă nu v-ar 
aduce nici un avantaj. O 
cunoștință vă poate da o 
mână de ajutor.
2 Gemeni
( 22 V - 22 VI)

Este posibil să fiți solicitat 
să dați ajutor unei persoane 
mal în vârstă. Veți reuși să 
rezolvați totul într-un timp 
record. O femeie vă dă spre 
păstrare o sumă de bani.
3 Rac
( 23 VI - 23 VII)

Chestiunile domestice nu 
vă permit să vă petrecețl tot 
timpul cu persoana iubită. 
Părinții ar vrea să știe mai 
multe despre relațiile dv 
sentimentale; ați putea să le 
spuneți câte ceva.
3 Leu 
(24 VII - 23 VIII)

Din nou călătoriile în actua
litate. Veți avea o adevărată 
surpriză în legătură cu o 
călătorie în străinătate pe 
care v-ați propus-o de mult 
timp. Multe drumuri scurte. 
Bine că energia vă ajută. 
O Fecioară t
(24 VIII - 22 IX)

Apetitul dv crește verti
ginos; n-ar fi exclus să faceți 
o indigestie. La serviciu veți 
încheia o lucrare mai dificila, 
ceea ce va stârni admirația 
tuturor.
O Balanță 
(23 IX - 23 X)

Partenerul de viață va 
câștiga niște bani. Va veți 
face multe planuri pentru a-l 
cheltui cât mal chibzuit. 
Ponderați-vă gelozia căci 
astfel de manifestări vă vor 
aduce neplăceri. 
O Scorpion 
(24 X - 21 XI)

Nu-I momentul să inlțiațl 
vreuna dintre activitățile pe 
care vi le-ați planificat. Ocu- 
pați-vă de ceea ce ați început 
să faceți: 
O Săgetător 
(22 XI - 20 XII)

Contactele cu străinătatea 
vă avantajează. Nu refuzați 
propunerile de colaborare ale 
unul prieten. Un vecin vă va 
face reproșuri, dar nu este 
cazul să-l luațl în seamă. 
3 Capricorn 
(21 XII -19 I)

O persoană aflată la mare 
distanță încearcă să vă 
implice într-o afacere mai 
deosebită. Nu vă asumați 
responsabilități prea mari, 
chiar dacă sunteți tentat s-o 
faceți.
3 Vărsător 
(20 1-1811)

în căsnicie pot apărea 
neconcordanțe de păreri. 
Partenerul de viată va avea 
neplăceri cu autoritățile. Vi se 
vor încredința secrete; 
dovediți că sunteți demn de 
ele.
3 Pești 
(19 II-20 III)

în domeniul profesional 
veți primi o veste care vă va 
reda încrederea în propria 
persoană. Partenerii dv de 
afaceri vă’ propun o investiție 
cam riscantă; nu vă Implicați 
până nu studlați toate 
condițiile.
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