
SUA și Anglia au atacat Irakul
Statele Unite ale Americii 

și Anglia au pornit un nou 
război împotriva Irakului. Ca 
și în timpul războiului din golf, 
declanșat după invadarea 
Kuweitului de către trupele 
liderului de la Bagdad, 
operațiunile militare au 
început printr-un bombar
dament aerian. în noaptea de 
16 spre 17 decembrie a.c., 
operațiunea “Vulpea deșer
tului” a primit undă verde din 
partea președintelui Bill 

Clinton. încăpățânarea lui 
Saddam Hussein, refuzul 
acestuia de a colabora cu 
inspectorii ONU au condus la 
izbucnirea unui nou conflict. 
Ca întotdeauna, Marea 
Britanie a fost încă de ia 
început alături de SUA, 
premierul Tony Blair 
considerând că aceasta este 
unica soluție, deși regre
tabilă, pentru rezolvarea 
problemelor. Cert este că, 
atâta vreme cât liderul irakian 

rămâne același, conflictul 
între Irak și națiunile 
occidentale nu se va sfârși.

Amenințările ameri- 
canilorîn privința posibilității 
unor raiduri aeriene nu au 
fost luate în serios de 
Saddam Hussein. De 
fiecare dată amenințările 
Washingtonului au fost 
ignorate. Ei bine, acum 
lucrurile stau altfel. Joaca

_____________ A. N/STOR 
(Continuare în pag. 8)

Minerii din Brad au protestat, ieri, în fața Prefecturii

“Nu vrem să cerșim, noi vrem să muncim”
Acțiunea de protest a mine

rilor din Brad începută vineri, 11 
decembrie, a continuat ieri cu un 
amplu și hotărât miting desfă
șurat în fața Prefecturii județului. 
După cinci zile de grevă în Brad, 
timp în care 40 de mineri au intrat 
în greva foamei, ieri, aproximativ 
200 de membri ai Sindicatului 
liber de la Mina Barza și ai 
sindicatului de la Atelierele 
centrale Crișcior au venit și la 
Deva pentru a încrimina neplata 
salariilor pe luna noiembrie și 

anunțata închidere a perimetrelor 
miniere din zonă.

Purtând o pancardă pe care 
se putea citi "Munții noștri aur 
poartă, noi cerșim din poartă-n 
poartă", greviștii au scandat în 
fața Prefecturii lozinci antiguver
namentale - "Vasilică nu uita, mina 
Barza nu-i a ta" și împotriva 
programului de reformă "Dom’ 
Berceanu să nu uiți, auru-i la noi 
în munți." Acompaniați de o 
fanfară, minerii au cântat marșuri 
funebre pentru îngroparea 

reformei și cântece patriotice. 
Liderii sindicali au rostit 
discursuri contra programului 
de restructurare propus de 
Guvern, spunând, în principal, 
că “Nu vrem să cerșim, noi 
vrem să muncim". De ase
menea, s-a scandat “Jos 
Guvernul", “Azi în Hunedoara' 
mâine-n toată țara", 
"Mincinoșii”, “Hoții” etc.

Cristina CfNDA,
Ciprian MARÎNUȚ

(Continuare în pag. 8)
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județului Hunedoara
Cu sprijinul Prefecturii județului Hunedoara, salariile pe 

luna noiembrie ale angajaților Sucursalei Miniere Brad sunt 
asigurate în întregime și se pot ridica de la casieria unității 
în orice moment.

Programul de restructurare a Companiei Naționale a 
Cuprului, Aurului și Fierului “MININVEST” SA a fost luat în 
discuție ieri, 17.12.1998, la Ministerul Industriei și 
Comerțului. Deocamdată, nu se pot da informații certe 
privind închiderea totală sau parțială a SM Brad și nici 
termenul de demarare a acestei operațiuni.

Măsurile de protecție socială pasivă sunt substanțiale și 
se vor aplica pe o durată de doi ani, timp în care vor fi 
pregătite măsurile active de protecție socială.

La nivel județean au fost realizate demersurile pentru 
declararea zonelor Valea Jiului, Deva-Brad și Hunedoara ca 
defavorizate.

Prefect Nicoiae STANCA ,

■-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ț

“ Am ajuns să 
neglijăm copiii 

noștri”
Titulatura Grupului Școlar Industrial 

Metalurgic din Călan este de multă vreme 
depășită de situația generală a orașului. 
Metalurgia este în agonie așa încât numele 
liceului nu-și mai are locul. De altfel, așa 
după cum ne relata dna prof. Rodica Chivu, 
directoarea adjunctă a acestui lăcaș de 
învățământ, există deja două propuneri 
(Ovid Densusianu și Constantin Daicoviciu) 
pentru redenumirea școlii, urmând să fie 
luată în cel mai scurt timp o decizie în 
acest sens. Specializările sunt împărțite, 
jumătate din clase având profil teoretic și 
cealaltă jumătate profil industrial, ființând și 
șase clase de școală profesională. 700 de 
elevi învață aici, de buna lor educație 
OGupându-se 38 de profesori și maiștri.

Grupul Școlar Industrial din Călan a 
,,ieșit în față” în ultimul timp printr-o serie de 
probleme cu care s-a confruntat. Este vorba 
despre lipsa căldurii, situație care s-a 
rezolvat prin intervenția făcută la Romgaz 
de către Inspectoratul Școlar Județean, și 
despre recentul accident în care au fost 
implicați unii dintre elevii școlii. Dincolo de 
aceste evenimente de presă nimeni nu a 
mai făcut publică situația generală a 
liceului și modul în care colectivul didactic, 
conducerea liceului se străduiesc să îl 
mențină pe linia de plutire. Cea mai 
semnificativă dintre problemele cu care se 
confruntă conducerea liceului, acum la 
sfârșit de an 1998, este cea datorată 
prezenței în cadrul școlii a 20 de fete 
provenite de la Școala Specială de la 
Bretea Strei.

Liceul din Călan a încheiat un protocol 
cu școala din Bretea Strei, școală care este 
una de băieți, pentru preluarea celor 20 de 
eleve. Din păcate, problemele de sănătate 
și de comportament ale acestora, precum

_________ Andrei NÎSTOR 
(Continuare în pag. 3)

Privatizarea !a S.C. “Alimentara” S.A. Deva sau

Cum se cumpăra ieftin 
un patrimoniu scump

Numele de “Alimentara” este sinonim 
pentru noi cu cel de hrană. Firma cu acest 
nume din Deva dispune de un lanț 
impresionant de spații comerciale, multe 
“clasa I”, lanț ce leagă, gastronomic, toate 
cvartalele municipiului. Adresele acestor 
magazine deveniseră pentru deveni, înainte 
de '89, mai cunoscute decât datele din 
buletin, "Alimentara”, prin cozile 
interminabile, devenind leagănul unui 
anumit mod de viață. Binele în această stare 
de lucruri s-a văzut după 1990, când 
magazinele “Alimentara” depășeau, ca vad 
comercial, orice concurență.

Din păcate, rezultatele ulterioare ale 
societății n-au fost la înălțimea potențialului, 
“Alimentara” complăcându-se într-o 
“călduță” mediocritate economică.

Privită din afară, însă, societatea a trezit 
un constant interes pentru investitori, cele 
25 de spații comerciale “Alimentara” 
putând deveni la orice oră “cloșca” 
făcătoare de ouă de aur. Capitalul social al 
firmei este cu ceva mai mare de 3 miliarde 
de lei. Valoarea ei de piață reprezintă, în 
schimb, o valoare de cel puțin zece ori mai 
mare. De îndată ce s-a pus problema 
privatizării societății, trebuia găsit un drum 
care să păstreze prețul acțiunilor la o 
valoare cât mai apropiată de pragul minim, 
în urma unor tranzacționări pe piața 

RASDAQ, pachetul majoritar de acțiuni la 
“Alimentara” Deva (60 la sută) a devenit 
proprietatea a trei operatori economici cu 
capital privat. Cel mai important acționara 
devenit firma “Simal Exim” SRL Deva, ad
ministrator dna Simona Suciu, un pachet 

însemnat de acțiuni având și “Dor 
Pluricomprest” SRL din Simerla.

Luni, 14 decembrie a.c., s-a consumat 
ultimul episod din procesul de privatizare al 
firmei. La licitația prin care FPS-ul a scos la 
vânzare pachetul său de acțiuni deținute la 
“Alimentara”, reprezentând 40 la sută din 
pachetul total, s-au prezentat trei firme: Alsi 
Prod SRL Deva, reprezentată de dna Simona 
Suciu, Dor Pluricomprest SRL Simeria și 
AXM Prod ' 93 SRL București. Deși "potul” 
era mare, la licitație nu s-a mai prezentat 
nici un alt investitor. Una din hotărârile luate 
de AGA de la “Alimentara” , la 1 noiembrie 
a.c., prevedea vânzarea unui număr de 11 
spații comerciale din patrimoniul firmei. 
Printre ele se numără și Complexul 
Comercial Central, Complexul Mărăști și o 
parte din magazinele situate pe străzile 
Libertății, Horia, 22 Decembrie și b-dul 
Decebal. Efectul acestei măsuri, adoptate 
cu puțin timp înaintea licitației de la 
Sucursala Teritorială a FPS Deva, a fost per
fect calculat, alterând interesul unor 
investitori “din afară” pentru un patrimoniu 
nesigur aflat în plin proces de înstrăinare. 
Acționarii majoritari de la “Alimentara” s-au 
asigurat astfel că acțiunile firmei vor rămâne 
“în familie”. Acest lucru a devenit evident în 
momentul desfășurării licitației. Sub privirile 
consternate ale reprezentanților FPS, 
înaintea deschiderii plicurilor cu oferte, 
reprezentanții firmelor Alsi Prod SRL Deva 
și Dor Pluricomprest SRL Simeria, la uni
son, s-au retras de la negociere. Ținând 

Adrian SĂLĂGEAN

(Continuare în pag. 3)

La Sidermet

Patru sute 
de salariat! 
rămân pe 

drumuri
Situația economică financiară a 

siderurgiei din Călan devine pe zi ce trece 
tot mai grea. Ultimele măsuri au vizat 
disponibilizarea a 400 de salariați, din 
motive de „eficiență economică”.

Activitatea de producție se derulează 
mai anevoios datorită blocajului și 
datoriilor mari pe care le are societatea, 
încercările conducerii societății de a 
redresa situația par să se lovească de un 
zid al tăcerii.

încotro se îndreaptă siderurgia din 
Călan a fost mobilul discuției pe care am 
avut-o cu dl loan Dăncescu, directorul ge
neral al societății, reîntors recent de la 
București unde s-au făcut mai multe 
demersuri la factori de decizie pentru 
redresarea unității.

- La București, ne-a declarat 
interlocutorul nostru, am avut o întâlnire la 
FPS pe tema programului de restructurare 
de la Sidermet, program ce vizează 
restructurarea tehnologică și de personal, 
ultima vizând disponibilizarea a 400 de 
persoane.

- După cum bine se știe, la Călan se 
derulează o investiție privind tuburile din 
fontă ductilă. Ce șanse are aceasta în 
condițiile când la tot pasul se vehiculează 
„închiderea" unității?

- Investiția pe care o avem în derulare 
va deschide o nouă perspectivă atât pentru 
Sidermet Călan cât și pentru societățile 
rezultate din divizare și implicit pentru 
locuitorii zonei.

Din păcate apariția în presă a unui 
număr de societăți comerciale care 
înregistrează pierderi și vor fi închise are 
un efect negativ, mulți dintre colaboratorii

________ Corne! POENAR 

(Continuare în pag. 3)
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DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 55% 
X la 90 de zile - 53%*___ _ _ ___________ _ »

“Inimă curată”
Primăria municipiului Brad a organizat, începând cu 

ziua de 16 dec. 1998, acțiunea “Inimă curată” care constă 
în colectarea de fonduri cu ocazia sărbătorilor 
Crăciunului și Anului Nou pentru case de copil, cămine 
de bătrâni și pentru persoanele lipsite de mijloace de 
trai.

Primăria adresează rugămintea de suflet locuitorilor 
municipiului să contribuie financiar cu orice sumă, cu 
gândul că în felul acesta vor aduce puțină bucurie în 
sufletele celor nevoiași. Acțiunea de colectare a 
fondurilor se realizează de către tinere și tineri îmbrăcați 

^în costume populare și “roșii Crăciuni". (R.N.)

Serată muzicală 
de Crăciun

Sâmbătă, ora 18,30, în sala festivă a Prefecturii 
are loc o serată muzicală de Crăciun în beneficiul 
copiilor orfani. Serata este organizată de Prefectură 
cu sprijinul Fundației Conexiuni. Vor concerta artiști 
lirici de la Academia de Muzică “Gheorghe Dima" 
Cluj iar în program figurează arii din opere celebre 
ale compozitorilor Verdi, Mozart, Rossini. Intrarea la 
serata de muzică cultă este liberă. (V.R.)

Modul în care a fost împodobită Piața 
Prefecturii din municipiul Deva ne trimite cu 
gândul ia apropiatele sărbători aie Crăciunului 
și Anului Nou. Brazii și iuminjie feerice 
multicolore vor constitui decorul pentru 
participanții ia concertul de colinde (colindători 
și public) ce va avea ioc în această seară ia ora 
18. De aceea, merită să ieșim, în fapt de seară, ia 
o promenadă, prilej de a asculta și cunoscute 
formații hunedorene interpretând colindele 
străbune care ne-au încântat copilăria și 
tinerețea petrecute în vatra satului și mai apoi 
periplul nostru urban. (M.B.)
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Compania Națională a 
Cuprului, Aurului și 

Fierului "MININVEST" SA 
Deva

Acum, când ne aflăm în pragul sărbă
torilor Sfântului Crăciun yz ale Anului Nou 
1999, Consiliul de administrație al Com
paniei Naționale “MININVEST” Deva 
adresează tuturor salariaților din cele trei 
filiale miniere, minerilor, preparatorilor, 
angajaților din toate minele, colabora
torilor și beneficiarilor, sincere felicitări și 
urări de bine pentru Noul An. Sperăm să 
trecem și peste această perioadă grea a 
tranziției și a restructurărilor, să desfășurăm 
o activitate mai rodnică în anul 1999pentru 
prosperitatea țării, a familiilor noastre.

La mulți ani!
Ionel lazăr, 

director general 
----- -

Electoratului hunedorean
Apropierea sărbătorilor Crăciunului 

și ale Noului An 1999 îmi oferă deo
sebitul prilej de a mă adresa întregului 
electorat hunedorean, siderurgiștilor, 
minerilor și constructorilor, tuturor cetă
țenilor din județ, dorindu-le din toată 
inima călduroase felicitări, urări de 
bine, sănătate, pentru a traversa această 
perioadă grea, a tranziției și restruc
turărilor. Vă asigur că și în continuare 
în activitatea mea voi susține în Parla
ment rezolvarea problemelor deosebite 
cu care ne confruntăm.

Fie ca aceste sărbători să ne dea la 
toți înțelepciunea de a realiza cu în
credere gândurile și năzuințele pentru 
anul care vine, 1999!

Doru Gaița,
senator de Hunedoara Â

r " '
___________ _ Cluj - 

Filiala 
------------------- z Deva

Am deosebita plăcere de a adresa 
tuturor angajaților firmei, familiilor 
lor, partenerilor de afaceri, colabo
ratorilor și beneficiarilor serviciilor t 
noastre cele mai călduroase felicitări 
pentru activitatea din acest an, urări 
de noi izbânzi în anul care vine, ce cu 
toții îl dorim să fie mai bun, să avem 
parte de mai bine, de împliniri în 
muncă și viață și sănătate!

La mulți ani!

Irig. Victor Pascu, 
k director j

/----------------------------
Filiala de extracție si* J

prelucrare a minereurilor 
SC Devamin SA

Cu prilejul sfintelor sărbători ale 
Crăciunului și la cumpăna anilor, 
adresăm minerilor, preparatorilor din 
filiala noastră, precum și colegilor 
de la Compania Națională și din cele

lalte exploatări miniere hunedorene, 
călduroase felicitări și urări de bine, 

sănătate și fericire însoțite de tradi

ționala urare “La mulți ani!”

Ing. Septimiu Cîmpeanu,
director general

Exploatarea Minieră 
Deva

încheiem un an în care ne-am 
confruntat cu destule greutăți, ne 
pregătim de a sărbători Crăciu
nul, să intrăm în Anul Nou 1999 
cu gânduri de recunoștință către 
toți angajații E.M. Deva și ai 
Uzinei de preparare, către cola
boratorii, beneficiarii și colegii 
noștri de la Compania Națională 
și Filiala Deva, cărora le adre
săm din toată inima felicitări, 
multe urări de izbânzi mai mari 
în Noul An!

Sărbători fericite!

Ing. loan Frâncu,
director

Exploatarea Minieră 
Certej

Mulțumindu-le deopotrivă 
angajaților exploatării noastre - 
mineri, preparatori, electrome
canici, ingineri, maiștri, func
ționari, precum și colaboratorilor 
și beneficiarilor pentru munca 
lor în anul ce îl încheiem, le 
adresăm totodată, pentru 
sărbătorile Crăciunului și ale 
Anului Nou 1999, urări de bine, 
sănătate și fericire, nutrind 
speranța că viitorul An va fi și 
mai rodnic, maiprosper.

Ani mulți cu sănătate și bucurii!

Ing. Nicolae Mogoș,
director

Exploatarea Minieră 
Vetel - Mintiar

La cumpăna dintre ani, ne 
reamintim că parcursul anului nu 
a fost deloc ușor, că pentru a ne fi 
mai bine în Noul An, va trebui să 
ne confruntăm cu multe greutăți, 
să depunem eforturi susținute 
pentru a spori rodnicia muncii.

Felicitând călduros pe toți 
angajații exploatării, colaboratorii, 
beneficiarii și colegii din mineritul 
hunedorean, le urăm cu toată 
căldura sufletelor noastre Crăciun 
fericit și An Nou cu bucurie și 
sănătate!

Comitetul director, 
Sindicatul liber

Primăria orașului•
Simeria

Ne este deosebit de plăcut ca 
acum, când cu toții ne pregătim să 
întâmpinăm cu bucurie sărbătorile 
Crăciunului șl ale Anului Nou ’99, să 
ne îndreptăm gândurile către 
cetățenii orașului Simeria, tineri și 
vârstnici, să le mulțumim pentru tot 
ce au făcut bun la casele lor, la 
locurile lor de muncă, pe străzile 
care locuiesc pentru ca Simeria să 
se bucure de aprecierile vizitatorilor 
săi. Lor și tuturor colaboratorilor 
noștri, consilierilor, celor care ne-au 
sprijinit în activitatea noastră le 
urăm ani mulți, cu bucurii și 
sănătate!

Sing. Ionică Rovinaru, 
primar

f
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
S

SC Siderurgica SA Hunedoara 
Grupul de cantine și 

gospodării anexe
Sărbătoarea Crăciunului, apropierea 

Anului Nou aduc în inimile noastre bucu
ria și fericirea de a le sărbători împreună, 
mulțumind lui Dumnezeu pentru că ne-a 
dat sănătate și puterea de a munci, de a 
ne împlini îndatoririle noastre în serviciul 
celor mulți. Ne gândim cu oarecare re
semnare pentru anul care a trecut, cu mari 
speranțe că va fi mai bine în anul care 
vine. Tuturor salariaților, beneficiarilor, 
serviciilor noastre și colaboratorilor le 
urăm An Nou fericit, îmbelșugat!

Ec. Alexandru Berghian,
director
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Spitalul Hunedoara \ z

Aflați în pragul sărbătorii Crăciu
nului și al venirii Noului An 1999, ne 
bucurăm că, deși ne-am confruntat cu o 
seamă de greutăți în această perioadă a 
tranziției, întregul personal tehnico- 
medical și-a făcut datoria și îi adresăm, 
din toată inima, călduroase felicitări și 
mulțumiri.

Ne exprimăm speranța că în viitorul 
an se vor îmbunătăți condițiile și în spi
tale, că reforma din sistemul sanitar va

| fi deopotrivă în beneficiul omului sănă- 
| tos, ca și al celui aflat în suferință.

j Dr. Romeo Stănescu,
director
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Sucursala județeană 
Hunedoara a

RA Loteria Națională

Și anul 1998 a fost cu noroc pentru 
mulți participanți din județul nostru la 
jocurile din sistemul Loto - Pronosport. 
Adresându-le câștigătorilor, tuturorpar- 
ticipanților felicitările noastre căldu
roase, îi îndemnăm să ne treacă pragul 
și în Noul An ’99, dorindu-le multă inspi
rație, dar și noroc, știut fiind că numai 
cine joacă poate câștiga! Deci, multă 
sănătate și câștiguri cât mai mari!

Jurist loan Stănilă, 
director
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SC SARMIS SA DEVA

Sfintele sărbători ale Crăciunului, 
venirea Anului Nou 1999 ne prilejuiesc 
plăcutele clipe ale retrăirii unei susți
nute activități pe parcursul unui an și ne 
îndeplinim o frumoasă datină strămo
șească de a ne închina la Ziua Nașterii 
Domnului Isus, de a ne bucura împreună 
de roadele muncii, ale tuturor salaria
ților noștri, ale colaborării cu diferite 
societăți comerciale și clienții ce au tre
cut pragul unităților Oficiului județean 
de turism. Tuturor, călduroase felicitări 
și urări de bine!

Viorel Cernău,
director

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I 
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Automobil Clubul 
Român

De Crăciun și Noul An ’99, ne 
face o mare bucurie să adresăm 
celor peste 5000 membri ACR din 
județ, tuturor conducătorilor auto, 
salariaților noștri din Deva, 
Petroșani și Hunedoara, respecta- 
ților noștri colaboratori și clienți, 
Sărbători fericite!

Automobil Clubul Român vă 
urează Crăciun fericit, sănătate și 
să circulați în siguranță în anul 
19991

loan Ștaier
director

SC Combrut Cristur SRL

Avem minunatul prilej ca în 
preajma Crăciunului și a 
Anului Nou 1999, alături de 
micul, dar inimosul nostru co
lectiv de muncă, să ne bucu
răm, șl să ne felicităm pentru 
roadele anului ce îl încholom 
și împreună cu stimați! noștri 
colaboratori și numeroșii 
clienți să ne dorim un An Nou 
fericit, îmbelșugat, cu multe 
bucurii și împliniri!

Administratori.
Etelka și Ovidiu Drijman

SC Stercom SRL 
Covragiu

Din datini creștine străbune 
sărbătorim Nașterea lui lisus, 
Crăciunul, cu credință și sufletul 
plin de bucurie, așteptând cu 
speranțe în mai bine și Noul An 
1999. lată un frumos prilej de a 
ne felicita consătenii din Covra
giu și din împrejurimi, pe toți 
aceia care ne trec pragul și să le 
urăm Mulți ani cu sănătate și 
bucurii!

Administrator,
iuiius Sterean

Primăria comunei 
Dobra

Ne mai despart doar câteva zile 
până la sfânta sărbătoare a Crăciu
nului și a sosirii Anului Nou 1999. 
Sunt momente sărbătorești pe care 

i le trăim cu bucurie alături de toți 
I cetățenii comunei noastre, Dobra. 
| Lor și familiilor lor, tuturor colabo- 
! retorilor și celor care ne-au ajutat 
I să rezolvăm multe probleme ale 
| comunei, le mulțumim și îi felicităm 
' și pe această cale, urându-le un An 

Nou mai bun și prosperi
I Mircea iacob Comșa, primar, 

Ionel Trifu, viceprimar
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acțiune 
V_____________Z._______________________ <

Hoț in noapte
în urma unei acțiuni 

organizate de lucrătorii 
Biroului Poliției Criminale a 
fost depistat Ludovic Adrian 
Boroș, un recidivist de 28 de 
ani din Deva.

Cercetările au stabilit că 
într-o noapte, prin forțarea 
lacătelor de la ușa de acces, 
a pătruns în interiorul SC 
“Comprestimplex" SRL Deva, 
de unde a furat aparatură 
electronică în valoare de 
24.000.000 de lei. în prezent, 
el este cercetat pentru 
comiterea infracțiunii de furt 
calificat.

Prostituatele 
în zona stației CFR Deva, 

pe D.N. 7, polițiștii au depistat 
două femei care acostau 
șoferi aflați în tranzit, în 
vederea întreținerii de 
raporturi sexuale și obținerii 
de foloase materiale.

Mihaela Maria Cancedi, 
29 de ani, din Vaidei, comuna 
Romos, și Carmen Marinela 
Furdui, tot atâția ani, din 
Deva, au fost amendate cu 
câte 200.000 de lei.

Fără permis, dar 
beat la volan

Lucrători ai Poliției 
rutiere au depistat în teren pe 
Dănilă Pralea, un individ de 
42 de ani din municipiul 
reședință de județ, în timp ce 
conducea fără permis un 
autoturism pe drumurile 
publice. Mai mult, el era și 
sub influența băuturilor 
alcoolice.

Cum era și firesc, a 
pierdut controlul volanului și 
s-a răsturnat avariind 

^autoturismul. (V.N.)_______ ,

f------------------ ■---------------------------------------------------------------------------------'

Cum se cumpără ieftin 
un patrimnniu scump

(Urmare din pag. 1)

suspect de insistent să precizeze că cele două firme nu 
sunt împreună la licitație, dna Simona Suciu și-a motivat 
retragerea prin faptul că pachetul majoritar de acțiuni la 
“Alimentara” este deținut deja de un grup de firme, dintre 
care cea mai importantă este administrată chiar de dânsa, 
iar prezența societății din București riscă să ridice prețul 
acțiunii la valori prea mari pentru a mai fi tentantă. Mai 
aproape de adevăr ne putem situa, însă, dacă urmărim 
efectele retragerii de la licitație “în tandem” al celor două 
firme “care nu au fost împreună”.

Practic, ceea ce trebuia să fie o luptă “la sânge” pentru 
adjudecarea pachetului de acțiuni oferit de FPS, “luptă” 
care să urce prețul acțiunilor “Alimentara” ia o valoare 
care să oglindească mai fidel valoarea de piață a 
patrimoniului, s-a transformat într-o negociere fără nerv. 
Prețul de pornire a licitației ar fi trebuit să fie de 1,225 
miliarde de lei, echivalentul a 1000 de lei per acțiune. 
Reprezentanții FPS au cerut 1030 de iei per acțiune, sumă 
acceptată de reprezentantul AXM Prod *93 SRL București. 
Pachetul FPS s-a cumpărat astfel pentru suma de 1,262 
miliarde de lei. Cam cu cât s-ar vinde două din spațiile 
societății.

Un răspuns la ce i-a determinat pe principalii acționari 
la “Alimentara” ca prin retragerea de la negocieri să ridice 
o astfel de “pleașcă” la fileu firmei bucureștene îl putem 
găsi în declarația făcută de reprezentantul acestei 
societăți cum că între administratorul AXM Prod ' 93 SRL 
București și cel al Simal Exim SRL Deva există o lungă 
colaborare de afaceri, încă din 1995. Practic, cei trei 
acționari ce dețin portofoliul majoritar de acțiuni la 
“Alimentara” și-au ajutat a “patra mână” să cumpere la 
preț minim pachetul FPS-ului, transformând societatea 
cu capital “minoritar” de stat în firmă cu capital integral 
privat. A fost o tactică inteligentă, iar cei care sunt cuceriți 
de serialul "Dallas” nu pot decât să aprecieze “jocul” 
specific unei astfel de acțiuni.

Ce e important, până la urmă, este că privatizarea a 
mai făcut un pas, cei drept mic pentru România, dar mare 
în ceea ce privește societatea “Alimentara” S.A. din Deva.

. =- -»

(Urmare din pag. 1)

noștri ridicându-și semne de 
întrebare în privința furnizării 
de materiale și materii prime.

Personal, eu cred că 
Sidermet nu se va închide cel 
puțin din două motive: în 
primul rând derularea 
investiției ce va asigura o nouă 
perspectivă pentru tuburile de 
presiune din fontă ductilă, 
producția de cocs și fontă, iar 
în al doilea rând Călanul este 
o zonă monoindustrială care 
trăiește din activitatea 
metalurgică.

Investiția pe care o derulăm 
se realizează în principal cu un 
credit extern de 17 milioane de 
dolari, garantat de către statul 
român, iar eficiența ei este 
foarte bună față de 
producătorii tradiționali din 
Europa, America și China.

Referitor la aceste tuburi 
necesitatea producerii lor este 
dictată de gradul mare de 
uzură al celor din rețelele de 
apă și care determină pierderi

Patru sute de salariati 
rămân pe

apreciabile și în unele orașe 
s-a început schimbarea 
conductelor de apă în urma 
achiziționării, din import - la 
București spre exemplu s-au 
cumpărat din Franța dar ale 
căror costuri sunt de două ori 
mai mari decât cele pe care le 
vom produce noi.

Desigur, este și interesul 
statului român de a spijini 
această investiție întrucât se 
reduce și efortul valutar. Dacă 
Sidermet Călan va produce 
aceste tuburi la 560-600 de 
dolari pe tonă, costul din im
port se situează la 1200-1500 
de dolari, preț ce spune foarte 
mult.

Prețul foarte bun ne 
deschide și o perspectivă 
pentru export și implicit alte 
perspective pentru viitor. Mă 
refer la crearea de noi locuri 
de muncă prin punerea pe rol 
a acestei investiții, dezvoltarea

drumuri
unor activități anexe 
necesare rețelelor de apă: 
fitinguri, garnituri din cauciuc, 
montajul tuburilor etc.

XXX
Din păcate actuala 

conjunctură tinde să suprime 
orice idee, iar restructurarea 
nu înseamnă decât șomaj, 
Principala preocupare a 
guvernanților rămâne alta 
decât aceea de a se implica 
în rezolvarea marilor 
probleme economice pe 
care le are economia 
națională, latâ că după doi 
ani de promisiuni situația a 
sute de oameni numai de la 
Călan este pusă din nou sub 
semnul întrebării, iar ziua de 
mâine se conturează ca una 
a disperării și deznădejdii, cu 
toate eforturile conducerii de 
a găsi soluții de ieșire din 
impas.

/------------------------------------------------

(Urmare din pag. 1)

și imposibilitatea dascălilor 
de aici de a le supraveghea 
în permanență, a condus la 
situații de haos. Deși se fac 
eforturi supraomenești 
pentru a le integra în rândul 
celorlalți copii, acest lucru 
pare imposibil, ele fiind 
adesea de necontrolat. ,,Am 
ajuns să neglijăm copiii 
noștri, clasele noastre, pentru 
a ne ocupa de cele 20 de 
eleve de la Bretea, însă nu 
avem nici o satisfacție pentru 
că facem acest lucru. Sunt 
imposibil de controlat și 
consider că locul lor este într- 
o școală specială, unde 
poate fi făcută în per- 

jnanență o supraveghere a

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM UE

NU STA DEOPARTE DACA
I VREI SA AI PARTE DE

s

3o
Până la 31 decembrie ai conectare gratuită și abonament gratuit pe trei luni.
îți poți alege oricare tip de abonament dorești.
Oferta anului este valabilă șl pentru CONNEX SMARTI

CONNEX SMART este un sistem unic de plată în rate prin care ai acces imediat la 
telefonul Motorola d520 și ia rețeaua CONNEX GSM.
Numai 39$ avana șl 21$ pe lunfi Ump da șase luni.

I SISTEM DE PLATĂ ÎN RATE A TELEFONULUI 
x
.=? W DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DE

“ Am ajuns să neglijăm 
copiii noștri”

lor, beneficiind și de un 
program educațional
special”, a declarat dna 
Chivu. „Am încercat să le 
asigurăm niște condiții cât 
mai propice locuirii și 
învățării, am făcut demersuri 
pentru a cumpăra un 
televizor cu bani proveniți din 
fonduri proprii, însă, deși 
avem fondurile necesare, iar 
cererea este depusă la 
Ministerul Educației Na
ționale din octombrie, nu am 
primit nici în prezent 
aprobarea necesară. Ne este 
așadar foarte dificil", a

concluzionat dna Rodica 
Chivu.

Totuși, situația orașului 
Călan nu pare a influența 
și calitatea actului de 
învățământ din aceasta 
școală. Există un intere-. 
bine declarat de a menține 
la cote cât mai înalte 
procesul de predare- 
învățare, chiar dacă 
majoritatea elevilor provin 
din familii modeste. 
Rezultatele de la 
concursurile și olimpiadele 
școlare dovedesc foarte 
bine afirmațiile anterioare.

5

CONNEX
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Petroșani
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CONNCX

S.C. FIRUȚA 
COMPANY S.N.C.
B-dul Decebal, bl. 22, 
parter 
tel./fax: 054-222-264

ASSITEC - ELACOMTEH 
EXIM S.R.L.
Str. 1 Decembrie 1918 
nr. 84
tel.: 054-541-825
■fax: 054-511-111
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FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
ANUNȚ PUBLICITAR

pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu Sediul în Deva, ștr.

22 Decembrie, nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 șl H.G. 55/98, modificată șj 
completată cu HG nr.361/1998, 70% din acțiunile Societății Comerciale "CERNAFRUCT" - S.A., cu 
sediul în HUNEDOARA, str. Carpați, nr.2, județul Hunedoara, cod fiscal R 2124170, număr de înmatriculare 
la Oficiul Registrului Comerțului J 20/26/1991, având:

Obiectul principal de activitate: comerț cu amănuntul.
Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 

1.959.300 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul-1998/semestrul I): 1.241.034 mii lei.
Pierdere a ultimului an încheiat: 172.778 mii lei.
Structura acțlonariatulul la data de 21.01.1997 este:

k
Acționar Nr. acțiuni %
F.P.S. 54.860 70
S.I.F 23.512 30
P.P.M. - •
Alții - -
Total 78.372 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 1.371.500 mii lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială a 
Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE tie 1.500.000 lei, taxa de participare în valoare de 
2.500.000 lei și garanția' de participare în valoare de 41.145.000 lei vor fi achitata la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Taitoriale Hunedoara a FPS, sau în contul numărul 251100980000607 
deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participare la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de 15.01.T999, ora 10,00, la sediul FPS - Direcția Teritorială Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

22.01.1999 la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străină, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a " 

garanției de participare se face în contul nr. 251 100.000.002.423.000.08 de devize convertibile în USD, 
deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în H.G. 55/1998 
modificată și completată, art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat 
cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației, la sediul de mai sus.'

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 
convertibile la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, în-ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă 120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale FPS 
Hunedoara-Deva - d-na Secașiu Rozalia, tel. 054/211089; 054/214503, zilnic, între orele 10 și 13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro. .
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-/ FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
/Qf/ ANUNȚ PUBLICITAR

pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 

22 Decembrie, nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și H.G. 55/98, modificată și 
completată cu HG nr.361/1998, 39,941% din acțiunile Societății Comerciale “BADPS” - S.A., cu 
sediul în DEVA, str. Emanoil Gojdu, nr.79, județul Hunedoara, cod fiscal R 3364103, număr de 
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J20/2091/1992, având:

Obiectul principal de activitate: colectarea materialelor reciclabile.
Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 

4.198.900 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1997): 33.711.926 mii lei.
Profit net al ultimului an încheiat: 56.233 mii lei.
Structura acționariatului la data de 30.09.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
F.P.S. 67.084 39,941
S.I.F 61.263 36,476
P.P.M. 39.511 23,525
Alții 98 0,058
Total 167.956 ioo

Prețuhde ofertă de vânzare e6te de 25.300 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 1.697.225.200 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială a 
Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare al DOSARULUI DE PREZENTARE de 2.500.000 lei, taxa de participare în valoare de 
2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 50.916.756 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Hunedoara a FPS, sau în contul numărul 251100980000607 
deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc la data de 11.01Î1999, ora 10,00, la sediul FPS - Direcția Teritorială Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

19.01.1999 la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți-participanții.
Pentru participarea la cea de-a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a 

garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile în USD, 
deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în H.G. 55/1998 
modificată și completată, art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat 
cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației, la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 
convertibile la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă 120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale FPS 
Hunedoara-Deva - d-na Secașiu Rozalia, tel. 054/211089; 054/214503, zilnic, între orele 10 și 13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro, Â
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ECONOMIC

INTR-UN CADOU WHIRLPOOL
MODERN

Noua mașină de spălat 
WHIRLPOOL are o gamă largă 
de programe, care permit 
spălarea impecabilă a țesăturilor 
din lână și mătase.

PRACTIC
Este mașina de spălat cu cea mai 
mare deschidere (30 de 
centimetri). Accesul simplu la 
tambur ușurează încărcarea și 
descărcarea rufelor.

SILENȚIOS
Noua mașină de spălat 
WHIRLPOOL are acum

amortizoare telescopice și un nou 
sisterh de echilibrare pentru 
absorbția vibrațiilor și reducerea 
zgomotului.

SIGUR
Un filtru special reține obiectele 
solide, uitate accidental în 
buzunare, care ar putea deteriora 
mașina.

ECONOMIC
Sistem antișifonare, sistem de 
control antispumă și sistem de 
control dinamic al consumului - 
toate pentru a utiliza mai eficient 
resursele dvs.

Parteneri autorizați:
• ALTEX - Bd. Dacia nr. 6 bis/Str. 1 Decembrie 1918, Bl.84, parter • DEVA-SAT- Str. Avram Iajrcu Bl. HI, parter, Deva • 
DOMUS-Str. Mihai Viteazunr. 43 • ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 1918, nr.85, Petroșani/Str. Mihai Vitcazu nr. 44, 
Vulcan • INCOMEX - Str. 1 Decembrie nr. 11 A/Str. N. Bălcescu nr. 11 • MAG. MUZICA - Str. Libertății, Bl. LI, parter, 
Deva • MAG. ZASS - Str. Avram Iancu nr. 9, Hunedoara • SILOG ELECTRONICS - Bd. Deccbal Bl. S, parter, Deva • 
SIMAL- Bd.Dcccbal, Complex Corn, Deva «TRANSERNA - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 109A, Petroșani

ADUCE CALITATE VIEȚII

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
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Pasările plâng cu aripi
După zece ani de la debutul 

editorial cu "Fructul din fruct" 
(Ed. Facla) și după lungi ezitări 
datorate draconicei dictaturi fi
nanciare, dar și unei autocen- 
zuri interioare ce rezultă din 
caracterul perfecționist al per
sonalității sale, Constantin 
Stancu a publicat recent la editu
ra "Helicon" a doua sa carte de 
versuri, intitulată "Păsările plâng 
cu aripi”... Titlul volumului este o 
metaforă în sine, prefigurând o 
autentică ars poetica a auto
rului.

Constantin Stancu face par
te din stirpea tot mai puțin nu
meroasă a poeților pentru care 
scrierea poemului semnifică, 
înainte de toate, un exercițiu 
exorcizant, expirator.

Suferința asumată și senti
mentul tragismului existențial 
stau la geneza poeziei sale, 
unde, ca-ntr-o ofrandă rituală, 
fiecare vers este un pas spre 
mântuire. Conștient că poezia 
este un apanaj al calității și nu al 
cantității, poetul hațegan posedă 
rara capacitate de a exprima 
indicibilul, de a traduce intra
ductibilul, grăuntele inefabil al 
inspirației pure: "în continentul 
ivit peste zăpada fierbinte, / în 
lava ce acoperă urmele pașilor, / 
în țipătul stins care abia mai 
amintește de Manole, / în conti
nentul ivit peste alba eternitate / 
străbătut de înalta tensiune a

■ ■ --------------- --------------- ---------------------- ------------------------------------------------------------------------ -y

"REDEFINIRI IENTIMENTALE”
I0H URM

Cunoscut concetățenilor săi 
din municipiul de pe Cerna ca 
semnatar al unor creații poetice, 
eseistice și de cronică plastică 
publicate sporadic în diverse 
reviste culturale ale județului, Ion 
Urdă și-a înscris recent numele 
pe un volum propriu de poezie.

Titlul cărții (apărută la Edi
tura "Sigma Plus” din Deva) dez
văluie fără urme de îndoială 
timida parcă, dar în același timp 
perseverenta intenție a auto
rului de a se "redefini senti
mental”. Fiindcă "Ion Urdă a vă- 

Crochiul unei scântei răstignite-n torenți de culoare
Un artist care își exprimă întrebările esențiale 

în grafică și pictură. O prezență discretă, retrasă 
din efervescența cotidianului parcă. Dar nu indi
ferentă. Asta nu.

Sensibilitatea la realitățile înconjurătoare, de 
seismograf am putea spune, este unul dintre 
vectorii definitorii ai lăuntrului său sufletesc.

Nu îi cunoaștem numele și ne pare oarecum 
rău, însă chiar dacă l-am ști întruparea acestuia în 
sunete nu ar fi în puterea noastră să se făptu- 
iască deoarece maestrul ar reteza, dezarmant de 
simplu, cuvântul: “apoi, n-am pus eu coada la 
cireașă!”

încercați doar să vă imaginați făptura aceea 
plăpândă a plastlcianului în mijlocul atelierului său. 
O încăpere de mansardă în care domnește o ne
orânduială aparentă. Ochii vii te pândesc la pauze 
și la virgule în conversație. în rest privirea-i este 
pierdută în submersia gândului înaripat ce îl contu
rează cu măiestrie pe pânză.

_

Flanela.îi este cârpită la guler și coate. în atelier 
e frig. El, un om între două vârste, tuns “periuță" cu 
mașina numărul zero. Dar nu contează.

Interlocutorul încearcă să-i pătrundă gândul ce 
adie a vânt în coama pensulei, să-i cunoască firea 
ziditoare de miracole din vârful negru al unui cărbune, 
adulmecând sufletul care bate în copite zarea tre- 
murândă a pânzei, să descifreze toate aceste scântei 
răstignite în torenți de culoare pe șevalet. întrebări 
dibace ce pentru artist nu sunt o provocare ci 
inițierea unei călătorii înspre sinceritate. Conștiența 
locului pe care-l ocupă propriul “eu” în Univers? 
Atitudinea sa față de lumea înconjurătoare? Locul și 
rolul pictorului între operele sale, în curentele din artă?

Răspunsul, unul singur: “Eu? Dacă ar fi să-mi 
fac autoportretul vreodat’, ei bine, atunci aș de
sena o furnică...”

Ce altceva poate fi făptura omenească față în 
față cu Dumnezeu?

Dorin PETRESC

mugurilor, / am descoperit un ciob 
smălțuit de lacrimi / era acolo pri
ma literă dintr-un alfabet străin”... 
("Alfabet imponderabil”).

Există, în mai toate versurile 
cuprinse în această remarcabilă 
carte de poezie, o permanentă 
nevoie de comunicare izvorâtă 
parcă din teama de a nu rămâne 
nimic neexprimat. Căci tăcerea e, 
uneori, un alter ego al morții.

Sentimentul.iubirii împărtășite 
și gustul trădării, obsesia trecerii 
și aspirația spre veșnicie își află 
locul în poeme de largă respirație, 
concepute simfonic, dar și în ver
suri scurte, axiomatice. Toate con- 
stituindu-se într-un amplu poem 
niciodată sfârșit, ci doar întrerupt, 
spre a fi reluat mereu, cu fiecare 
nouă pagină a cărții.

Dacă majoritatea poeților ge
nerației sale își construiesc poe
zia din complicate jocuri textuale 
și "demolări” sintactice, Constantin 
Stancu este partizanul poeziei 
trăirii nemijlocite: "contactul direct 
cu pământul / te încarcă de eter
nitate”... Autorul pune mare preț 
pe memoria sa afectivă, care, 
odată izbucnită freatic din sub
straturile ființei, poate constitui 
oricând pretext poetic: "lubește-n 
mine ceea ce este de iubit / până 
mai avem timp / până mai avem 
iarnă / un vultur se zbate în creier 
/ un șarpe se târăște prin vene / 
până la inima mea” ("Memoria cea 
de toate zilele").

DfBUT EDITORIAL
- IO1W URDĂ

zut poezia ca un sentiment în 
primul rând, însă unul cumva de 
duminică. Un spațiu al ieșirii tem
porare din goana vieții prozaice 
pentru un duminical, sărbătoresc 
loc al confortului în frumos" 
(Eugen Evu).

în “Redefiniri sentimentale", 
poetul se lasă cuprins, în calde și 
melancolice tonuri, de o "Reverie 
albastră", apoi sub un irezistibil 
“Impact sentimental” face să ră
sară "Muguri de gând", cu nostal
gice și retrospective priviri peste 
umăr și peste timp, pentru ca în 
final să simtă “Gheara realului”, 
de sub care nu poate scăpa fără 
a se adresa confraților într-ale 
"mânuirii" slovelor.

/Fidel aceluiași peisaj sufle
tesc pe care-l explorează cu su
fletul la gură, Ion Urdă crede în 
virtuțile terapeutice ale poeziei și- 
n capacitățile sale exorcizante. 
(...) Există în mai toate aceste po
eme o revoltă (uneori explicită, 
alteori mocnită) a spiritului ce nu 
se lasă luat în stăpânire de in

Descifrând vechi inscripții 
"amorțite-n creierul de nisip al 
pietrei” deasupra cărora "iarba 
răsare ca o galaxie”, poetul ha
țegan îi opune universului alea
toriu al cotidianului un alt spațiu, 
construit din poezia sa și dătă
tor de speranță... Suficiența 
agresivă șl atotștiutoare îi re
pugnă autorului nostru, căci el 
preferă îndoiala fecundă, ca 
prag al cunoașterii și iluminării.

Ironia, atâta câtă există în tex
tele lui Constantin Stancu, nu este 
folosită (ca la majoritatea conge
nerilor săi) drept scop în sine, ci e 
utilizată ca mijloc de relevare a 
unui spațiu compensatoriu trans
figurat în versuri cu strălucire 
diamantină de lacrimi pietrificate: 
"Un strop târziu de toamnă m-a 
străbătut / s-a prelins de-a lungul 
oaselor, / parcă un ochi mi-a tra
versat ființa / greu ca un glonte / 
efemer ca un fluture de cripton / 
cald precum sângele jertfei”... 
("Ecou de toamnă”).

Trăind în spațiul mirific al Țării 
Hațegului, acest poet cu chipul 
sculptat într-o stâncă a Reteza
tului are în privire ceva din trans
parența adâncă a lacurilor mon
tane. Poezia sa este o acvilă ale 
cărei aripi în desfășurare cuprind 
hotarele nevăzute ale unei patrii 
imponderabile, iar poetul este sin
gurul ei locuitor legitim.

loan EVU

coerențele destinului” (loan 
Evu).

Că versurile ce curg pe pa
ginile cărții, semnificativ însoțite 
de accentele grafice aparținând 
lui Tiberiu Balâzs, se vor într- 
adevăr identificatoare pentru 
stările sentimentale ale autorului, 
o dovedesc și numeroasele po
eme dedicate amicilor și confra
ților săi.

“Forma de exprimare este în 
balans între clasic și poezia de 
notație, direct mărturisitoare, 
fără ornamente, sinceră și sub 
flama emoției. Poeziile par se
mănate în timp, prin vârste, reți
nute într-o respirație scurtă, do
molite de o vagă autocenzură, 
parcă dintr-o Vinovăție față de 
lume” (Paulina Popa).

Aceasta este, așadar, calea 
pe care Ion Urdă a ales-o, cel 
puțin pentru început, spre a se 
regăsi și a se redefini: “Ciclic și 
tandru mă-ncearcă o melancolie 
aparte/ Printre ramurile de cireș 
nu-i a mea nici o floare/ Simt du
reros strecurându-se de-undeva 
dinspre moarte/ O tristețe absur
dă ca o rană deschisă-n uitare".

Georgeta BIRLA

“Călușerul transilvănean” 

OAMENII
Mirosul de brad se simte la tot pasul, pătrunde 

în haine, în toată ființa noastră. Numai în această 
perioadă a anului îl simțim cu putere, renăscător. El 
anunță sărbătorile Crăciunului șl Anului Nou care 
va să vie.

Cu verdele pomului de iarnă este primit și 
“Călușerul transilvănean”, cea mai reușită și lon
gevivă manifestare artistică de valorificare a 
datinilor hunedorene, cu precădere a unui joc și 
obicei secular pe care Dimitrie Cantemirîl amin
tește în “Descriptio Moldaviae", iar Astra l-a folosit 
ca portdrapel mai ales la serbările organizate în 
județul Hunedoara.

Cei care au purtat peste ani călușerul au fost 
oamenii satului ce l-au învățat de la bunii și stră
bunii lor. El se practică și acum în vatra satului, 
prilej de colindat din casă în casă aducând cu el 
arome de colinde: a junelui, a fetei, a gazdei...

Au fost și perioade în care obiceiul călușeresc 
a început să-și piardă din forța sa ancestrală, dar

au apărut la timp oameni de cultură pregătiți care I- 
au valorificat scenic dându-i o neasemuită stră
lucire. Dar mai presus de toate l-au reabilitat în co
lectivitatea rurală, lor aiăturându-li-se zeci de 
învățători, profesori, primar' do c.om'jno și mulți ■ 
mulți pătimași ai artei populare. Acești oameni i-au 
reabilitat pe vătafi, care, rândul Ier, eu antrenat pe 
generații cetele de călușeii.

Pentru acești oameni de cultură cu dragoste 
de tradiție se cuvin cele mâi sincere felicitări. Ei se 
numesc fie Clemente Ccnsiandin, Vasile Cheve- 
reșan, Petru Ardeu, fie Mircea Ocoș, Vasile Moio- 
deț, Ion Cârje1, Marcel Lapteș. Am amintit doar 
câțiva dintre oamenii Centrului Judetoan do Con
servare și Valcrificare a Traaiției și Creației Popu
lare Hunedoara. Pe unii i-am întâlnit la 20 de ediții 
ale “Călușeruiui transilvănean' - Mircea Ocoș, pe 
alții la mai puține. Surletul lor mare depășește însă 
numărul anilor și este mereu alături de călușerul 
hunedorean.

Ediția din acest an a "Călu
șeruiui transilvănean" este una 
jubiliară. Poate pentru că este a 
treizecea, poate că va fi una 
dintre cele mai frumoase. Ori
cum este așteptată cu nerăb
dare. Ea este organizată în zona 
cea mai puternică din acest 
punct de vedere a județului Hu
nedoara. Este vorba de Câmpul 
Pâinii, vatră folclorică nease
muită în care strălucește jocul 
fecioresc, dar și de doi, obiceiuri 
ca țurca, mascații, irozii, nunta, 
sânzienele, un folclor muzical de 
excepție ce se continuă cu zo
na Albei, Sibiului și Mărginimii, 
Brașovului...

Pentru actuala ediție au fost 
alese două localități - Balșa
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Mesteacănul
pe care-l port în gând
de multe anotimpuri,
’își numără acum cercurile,
de fiecare dată însă numărătoarea
îi arată o altă vârstă,
când tânăr,
când bătrân,
un fel de vrajă plutește deasupra, 
numărătoarea anilor nu-i altceva 
decât o amânare a morții, 
care oricum se va petrece 
în finalul acestui poem 
când voi șterge mesteacănul din gând,

"Ffaoren de, uărtu" 
a Mowej (țketirgJuu. - fa Oe&a

este unui dintre foarte puținele 
realizate fără sprijinul vreunui 
sponsor, după cum preciza cu 
prilejul lansării acestuia d! Doru 
Dinu Giavan, director la Radio Re
șița (unde acrivează, ca redactor 
muzical, și autoarea albumului), 
încrezătoare în vaioares și suc
cesul celor 16 piese (majoritatea 
de dragoste) compuse de Maria 
Gheorghiu s-a dovedit a fi C asa 
de discuri “In’erccni Music" (pro
ducător artistic: Bogdan Dragomir, 
producător executiv Georg3 Mă
răcine). Materialul muzical z fost 
’nregistrat în t ei studiouri (din Cluj 
și București), albumul fiind manu
facturat în Danemarca.

“Floare de vârtej" reprezen
tând o parte din viața sa, după 
propriilc-i mărturisiri, Maria 
Gheorghiu îi invită pe toți cei care 
vor să o cunoască să-i asculte în 
primul rând cântecele, invitație 
căreia nu putem decât să-i sub
scriem...

Georgeta BfRLA

(sâmbătă, 19 decembrie a.c., ora 
16) și Orăștia (duminică, 20 de
cembrie a.c., ora 10).

Aici vor poposi formații călu- 
șerești din județele Alba, Arad, 
Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș- 
Severin, Mureș, Sibiu, Timiș. Nu 
vor lipsi apreciatele cete din 
Balșa, Beriu, Boșorod, Bretea Ro
mână, Geoagiu, Mărtinești, Rapoltu 
Mare, Romos, Orăștioara de Sus, 
Turdaș.

Aici, călușerii, în frunte cu cei 
mai renumiți vătafi, se vor întrece 
în măiestrie și spectaculozitate. 
Fiecare dansator este un virtuoz, 
este unic în costumul său popular 
dominat de alb împodobit cu trico
lor, de români adevărați.

în cadrul ediției a XXX-a a

“Peiătet.
Ce iarnă grea!
De parcă toți nămeții 
de-o dragoste pierdută-s rezemați

&
Festivalului "Călușerul transilvă
nean" va fi lansată și cartea 
"Lada cu zestre" reunind studii 
etnofolclorice semnate de pro
fesorul Constandin Clemente pu
blicată sub egida Inspectoratului 
Județean de Cultură și Centrului 
Județean Hunedoara al Creației 
Populare.

în organizarea actualei ediții 
se cuvine să amintim numele Mi
nisterului Culturii, Consiliului Ju
dețean Hunedbara, consiliilor 
locale Orăștie și Balșa, dar mai 
cu seamă cele ale Inpectoratului 
Județean de Cultură și Centrului 
Județean Hunedoara al Creației 
Populare.

Mine! BODE A

atunci se va face seară 
în cercurile sale concentrice, 
apoi se va face noapte, 
după care nimeni nu va mai 
vorbi despre el, 
dar numărătoarea va fi luată 
mereu de la început, 
pentru că acesta este jocul 
fără cusur 
dintre viață și moarte.

VI

tă-s rezemați... i
Ionel AMĂRIUȚEI /

Pentru pu
blicul prezent 
săptămâna 
trecută la Ma
gazinul "NeT 
xus 2000" din 
Deva, sărbă
torile de iarnă 
au fost parcă 
mai aproape, 
nu doar ca 
timp, cât mai 
ales ca stare 
de spirit.

Primul co
lindător a venit la Deva cu o chitară 
fermecată, cu glasul ca o sărbătoare 
și cu un dublu album (casetă și com
pact disc), sugestiv intitulat "Floare de 
vârtej". Acesta este darul de sfârșit 
de an al apreciatei cantautoare Maria 
Gheorghiu pentru iubitorii de muzică 
bună din toată țara. Și dacă CD-uri și 
casete nu prididesc să apară încă pe 
piața românească (susținute prin 
diverse surse financiare) cel de-al 
patrulea album al Măriei Gheorghiu



18 DECEMBRIE 1998I Cuvântul liber
• Cu adâncă durere amin

tim tuturor celor care l-au 
cunoscut pe cel care este de 
neînlocuit, soț, tată și bunic

Jf

DECESE

ANIVERSARI

• Viață lungă, cu sănătate

• NOU !!!! La subsolul 
Complexului “ULPIA” puteți 
cumpăra avantajos MO
BILĂ SECOND-HAND, im- 
port Germania. (5373)

• Vând radiator ulei Whirl-
îi dorim prietenului nostru pool, preț deosebit de avan- 
Nicolae Presecan cu ocazia tajos. Tel. 622083. (5374) 
pensionării. Familiile Frățilă, «Vândhainănutrie,neagră
Drăghici și Ștefan. (1400) și pianină, placă bronz. Tel.

• Pentru Lăscuț Bărbescu 
din Totești, “La mulți ani!” 
Soția și copiii. (5778)

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

222687(8864)
• Vând blană jder, lungă, 

model deosebit, preț conve
nabil. Tel. 260182 (2753)

• Vând și montez parbrize.
Deva, Dragoș Vodă, 14,’ tel. 
225075. (3906) ,

12)12

• Vând apartament ultra
central, 2 camere. Tel. 
216046(5372)

• Vând apartament 4 ca
mere, cu îmbunătățiri, garaj 
zidărie și beci. Orăștie, str. 
Mureșul, nr. 21. bloc 21. Tel. 
247979, după ora 20 (4215)

• Vând casă cu grădină, 
Crișcior, 89. Tel. 657031 
(5363)

• Vând casă în Luddșți, nr. 
63. Informații Orăștie, tel. 
242288(4928)

• Vând/schimb casă Deva, 
apartament 4 camere, ultra
central, plus diferență, tel.
214648(4414)

• Vând convenabil 3 Dacia 
1310, fabricație 1980, 1989, 
1990, înmatriculate. Tel. 094 
694368(8861)

• Vând BMW 535 i, fabri
cație decembrie 1988, full 
extra, preț 15500 DM, nego
ciabil. Tel. 092 365083 (5358)

•Vând Dacia 1307, papuc, 
an fabricație 1996, preț nego
ciabil. 218562 (3992) ’

• Vând Mitsubishi L 300, 
teren intravilan 3000 mp, pe 
DN 7, grajd animale, prețuri 
negociabile. Tel. 242157 
(3998)

• Vând tractor U550, import 
Germania, stare perfectă. Tel. 
092/348227. (4337)

• Vând Dacia 1310, fabri
cație 1987, 5 viteze și Mer
cedes 300 D, model 123, 
înmatriculate, preț negociabil. 
Tel. 094/825811 (4927)

• Vând tractor austriac, 18 
CP, tel. 247254, orele 20-23. 
(4931)

• Vând Mazda 626, neîn
matriculată, an fabricație 
1983, tel. 215355(3999)

• Vând microbuz, Lada 
1200 combi, Skoda Forma, 
tip Felicia și Ford Sierra, zilnic 
la tel. 717715(3779)

• Vindem și montăm par
brize auto pentru orice tip de 
autovehicule autohtone și im
port. Sîntuhalm, Complex 
Eurovenus, boxa 8. Tel. 092 
321691,219167(4256)

• Vând țuică din prune, 
20.000 I. Tel. 620690 (5368)

• Vând țuică prune 20.000/ 
kg, Al Streiului, bl. 85, ap.47, 
etaj 1, sc.3. Tel. 627968 
(3995)

• Vând orgă Yamaha PSR 
230, 5 octave, clape mari. 
625038 (3990)

• Vând cameră video 
Sony Hi8, 1998. Tel. 092/ 
700373(3991)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (110.000 lei), 
video, satelit. 092368868 
(OP. 191)

• Cumpărăm copiatoare 
dezafectate, orice marcă, for
mat A3, minimum 20 copii pe 
minut. Ofer 300.000 lei/buc. 
Tel. 092/403863 (OP)

• Cumpăr motor Liaz. Tel. 
092 356285, 092 405425. 
(3366)

• Cumpăr telefoane ce
lulare GSM defecte, sparte, 
codate sau blocate. Tel. 094/ 
859958(4339)

• Vând telefon celular, Sie
mens S8, preț informativ 
1.200.000 lei, tel’ 092/405047 
(4930)

ÎNCHIRIERI

• Primesc în gazdă două 
eleve, condiții excelente, preț 
acceptabil. Tel. 216206 
(5377)

OFERTE DE 
SERVICII

• Confecționez jaluzele 
exterioare din plastic. Tel. 
094637096(5370)

• Meditez limba engleză, 
orice nivel; admitere, emigrare, 
tarif rezonabil. 621609 (3988)

• Caut de închiriat garso
nieră mobilată, exclus Dacia, 
Micro 15. Angajez menajeră, 
permanentă. Tel. 233588, 
092 281299 (5385)

COMEMORĂRI

• Au trecut 6 săptămâni 
de lacrimi și durere de când 
ne-a părăsit pentru totdea
una scumpa noastră

DACIANA ADRIANA • 
POLOȘAN

Ne vom ruga mereu pen
tru tine și-ți vom păstra o vie 
amintire. Parastas’ul de po
menire va avea loc sâmbătă, 
19 decembrie 1998, ora 9, ia 
Catedrala Ortodoxă Sf. Nico- 
lae Deva. Dumnezeu să 
odihnească sufletul tău. Fa
milia . (5369)

EMIL PETRU VASIU
că se împlinește un an de 
când ne-a părăsit pentru 
totdeauna. Parastasul de po
menire va avea loc în 20 
decembrie, la Biserica Orto
doxă din Brănișca. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace I 
(4300)

• Se împlinește un an de 
la trecerea în neființă a celui 
care a fost un minunat om, 
blând soț, tată și bunic

dr. TĂNASE B U DAC
Trecerea timpului lasă 

nestinsă amintirea. Come
morarea sâmbătă, 19 de
cembrie 1998, la Biserica 
Ortodoxă din Deva, ora 10. 
Familia. (5360)

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

VIRGIL ADAM
Parastasul de pomenire va 

avea loc sâmbătă, 19 decem
brie 1998, ora 11, la Cimitirul 
Bejan. Familia.

• A trecut un an de la 
plecarea la Dumnezeu a 
unui mare suflet. Pictura 
bisericească a rămas mai 
săracă cu un pictor. La fel și 
scenografia și pictura de 
șevalet. Artistul plastic

IOAN AXENTE BOZEȘAN
a lăsat pe pământ lucruri 
minunate. Vei fi mereu cu 
noi, marele și bunul nostru 
iubit. Soția Miorița și toți 
nepoții. Comemorarea la 
mormânt, sâmbătă, 19 de
cembrie, ora 11.(5378)

• Peste veștedele frunze 
ale toamnei din urmă cu 6 
săptămâni, s-a așternut 
ninsoarea. Acum, în locul 
aleselor urări, cum numai 
tu știai să ni le adresezi la 
fiecare Crăciun, draga 
noastră colegă

înv. LALY COLCERIU
aprindem, îndurerați, o 
lumânare, picurând la
crimi pe tristul tâu mor
mânt. Dumnezeu să-ți 
odihnească sufletul iubi
tor și generos. Colegii de 
școală.

"oiniwin, i.ibw"
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• Soția profund îndurerată 
anunță încetarea din viață, 
după o grea suferință, la 
vârsta de 57 ani, a bunului 
și iubitului soț

ILIE ȘUFANĂ
Corpul neînsuflețit este 

depus la Casa Mortuară din 
Deva. înmormântarea va 
avea loc în Cimitirul Ortodox 
Deva, str. Eminescu, în 19 
decembrie 1998, ora 13. 
Odihnă veșnică ! (5382)

• Un ultim omagiu din 
partea surorilor, fraților și 
nepoților, pentru cel care a 
fost

ILIE ȘUFANĂ
un drag și bun frate și unchi. 
Odihnească-se în pace! Te 
vom purta veșnic în 
amintire! (5382)__________

• îndurerat omagiu din 
partea cumnatelor, cumna- 
ților și nepoților pentru cel 
care a fost

ILIE ȘUFANĂ
un adevărat suflet nobil. Nu 
te vom uita niciodată ! 
(5382)

• Colectivul Teatrului de 
Estradă Deva aduce un pios 
omagiu celui care a fost, 
timp de 38 ani, un bun coleg,

ILIE ȘUFANĂ
în vârstă de 57 ani. îi vom 
păstra o veșnică amintire. 
Dumnezeu să-l odihnească! 
(5376)

• Familia profund îndu
rerată anunță încetarea din 
viață a celui care a fost soț, 
tată, fiu, frate și cumnat

ȘTEFAN BALOGH
în vârstă de 46.ani. înhu
marea va avea loc astăzi, 18 
decembrie 1998, ora 13, la 
Cimitirul Bejan, de la Capela 
Reformată Deva. (5381)

• Marți, 15 XII 1998, a 
plecat dintre cei vii

RATIU AUGUSTIN
din satul Cîrjiți. Flori și 
lacrimi va depune pe mor
mântul tău întotdeauna fa- 
milia. (5783)

• Mulțumim tuturor celor 
care au fost alături de noi: 
rudelor, vecinilor, colegilor, 
Exploatării miniere Certej și 
Uzinelor de preparare Cer
tej, dr. Hoțea, care a dat 
dovadă de înalt profesio
nalism și dăruire față de 
bolnavi și întregului colectiv 
de la Spitalul Ilia, colegilor 
fiului și nurorii, vecinilor de 
la blocul D, colegilor ne
poților, la decesul dragului 
nostru soț, tată, socru și. 
bunic

ing. COSTELIONESCU
Vei rămâne veșnic în 

inimile noastre îndoliate. 
Dumnezeu să-l odihnească! 
Familia (5386)

VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ 

CARAT1500 ER-t

Casa de marcat cu memorie fiscala CARAT 1500 ER-Ieste 
destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:
v' Memorie fiscala energoindependentă de păstrare a circuitului realizat 

la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)
'X Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
V Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine și 

1.400 articole la restaurante
J Tipărirea automată a TVA (4 grupe).
J Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, codul 

casierului, codul fiscal al agentului economic, data si ora de emitere a bonului, seria 
fiscală) '

j Interfețe pentru cuplare la calculator, -cântar electronic, cititor optic
J Sertar cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva

PREȚ 400 $ + TVA
INFORMAȚII LA TEL: 054-213357, 054-214124 SĂU LA SEDIUL SOClEttll

\_________________________________________________ /

SC Avicola
Deva > Aii niia

OFERTĂ DE EXCEPȚIE* în perioada 7-30 
decembrie a.c., numai pentru consumatorii din 
județul Hunedoara, se livrează:

> pui calitatea I 13.500 lei/kg;
> pulpe 20.500 lei/kg.
Prețurile nu includ TVA.
Pentru colectivități - cămine de bătrâni, case 

de copii - se livrează produse cu plată 
preferențială, la 60 de zile.

mn lukoil
(mJ oil company
REPREZENTANT TERITORIAL
COMSER SRL, Hunedoara, Bd. Traian, 49 

tel: 716.915, 716.551, 713.800, 
Fax: 716.773

Benzină, motorină, uleiuiri, unsori, 
păcură, cocs, petrol, LPG, CLU, 

combustibil M, vaseline.

ACȚIUNE
STIHL

CEL MAI VÂNDUT MOTOFERĂSTRĂU DIN LUME!
15 septembrie -15 decembrie 1998

Cumpărați pe durata acțiunii un motoferăstrău 
023, 039 sau 036 și veți primi un PACHET GRATUIT de 
accesorii:

■ 023: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport 
-039: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, menghină
- 036: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, menghină, 

pană.
Piese de schimb și service asigurate în garanție și 

postgaranție.
STIHL

ROMANIA
Șos. Chitilei, nr.
114, București.
Tel.: 6672663,

6686670.
Fax: 2225241.

Distribuitor autorizat 4

( SCTOURIMPEXCOMSERVSRi.)
Magazine: DEVA, b-dul Decebal, bl. I parter, 

BRAD, str. Avram lancu, bl. 43, parter, 
HUNEDOARA, b-dul Corvin, bl. 9, parter. 

Telefon/fax: 054/230613, mobil: 092/398437.
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12.05 TVR Craiova 13.00 Natacha 
(s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r)15.00 
Dosarele istoriei (do/r) 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.30 Scena 
(mag.) 18.10 Hollyoaks (s, ultimul ep.) 
18.35 Stăpânul lumii (s.da) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 366) 19.50 
Săptămâna Nașterii Domnului 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială, sport 
21.00 Primul val (s, ep. 4) 21.50 
Teatru TV: ,,Hamlet” 23.00 Jurnalul 
de noapte

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.30 Arhive 
românești (r) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.00 Micuța Memol (d.a) 
17.30 în flagrant (anchetă) 18.10 Nick 
Freno - profesorul perfect (s. SUA 
1996, ep. 1) 18.35 Stăpânul lumii (d.a) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 367) 19.50 
Săptămâna Nașterii Domnului 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială, sport 21.30 
Privește înainte cu mânie (dramă 
România 1993) 23.00 Jurnalul de noapte

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! (r) 13.00 D-na 
King, agent secret (s/r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi străine. 
Engleză 15.35 Delfi și prietenii săi 
(d.a) 16.00 Țiganca (s) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.50 Filmele săptămânii 
18.00 Care pe care? (cs) 19.40 
Sănătate, că-i mai bună decât toate! 
20.00 Natacha (s, ep. 99) 22.00 
Norocul ghinionistului (co. 
Franța1981)

8.00 Delfi și prietenii săi; Cenușăreasa 
(d.a/r) 9.00 Documente culturale (r) 
10.00 Ultimul tren (r) 11.30 Scena 
politică (r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 
12.45 Doaro vorbă... (r) 13.00 Primul 
val (s/r) 14.00 Conviețuiri (mag.) 15.10 
Limbi străine. Franceză 15.35 Delfi și 
prietenii săi (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 
77) 16.45 Santa Barbara (s) 17.40 
Tribuna partidelor parlamentare 18.00 
Care pe care? (cs) 19.10 Dosarele 
istoriei(do) 20.10 Natacha (s) 21.00 
Sensul tranziției 22.00 Teatru TV: 
„Vacanță de Crăciun” ,
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9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției (r) 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 Tradiții: 
Temeiuri de legende... 16.30 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.00 Micuța 
Memol (d.a) 17.30 Medicina pentru toți 
(d.a) 18.10 Nick Freno - profesorul 
perfect (s, ep. 2) 18.35 Stăpânul lumii 
(d.a, ultimul ep.) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 368) 19.50 Săptămâna Nașterii 
Domnului 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Memorialul durerii (do)
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9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 11.55 Cântecul zilei 
12.05 Pentru dvs., doamnă! (r) 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 Santa Barbara (s/ 
r) 15.00 Anul sportiv 1998 16.00 
Conviețuiri (mag.) 17.00 Așteptându-I 
pe Moș Crăciun. Spectacol pentru 
copii 19.00 Sunset Beach (s) 19.50 
Săptămâna Nașterii Domnului 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport 20.30 Cântecul 
zilei 20.35 Tom Jones (s, ep. 3) 21.30 
Am venit să colindăm 22.30 Biblia: 
losif (dramă Ger./ Italia/SUA '95, p. I)

8.00 Delfi și prietenii săi; Micuța 
Memol (d.a/r) 9.00 Teleenciclopedia 
10.00 Opinia publică (r) 11.00 
Pelerinaje (r) 11.30 Mapamond (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doaro 
vorbă... (r) 14.00 Em. în Ib. maghiară 
15.00 Japonia și criza economică 
15.10 Limbi străine. Germană 15.35 
Delfi și prietenii săi (d.a) 16.00 Țiganca 
(s, ep. 78) 16.45 Santa Barbara (s) 
17.30 Microrecital folcloric 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 18.00 
Care pe care? (cs) 20.10 Natacha (s) 
21.00 Pentru dvs., doamnă! 22.00 O 
fată de viață (co. SUA 1995)

8.00 Delfi și prietenii săi; Micuța Memol 
(d.a./r) 8.50 Memorialul durerii (do/r) 
10.00 Cinema '98 (r) 10.45 Pelerinaje 
(r) 11.15 Cultura în lume (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 13.00 
Medicina pentru toți (r) 14.00 Emisiune 
în limba germană: Crăciun în familie
15.10 Limbi străine. Spaniolă 15.35 
Delfi și prietenii săi (d.a) 16.00 Țiganca 
(s, ep. 79) 16.50 Santa Barbara (s) 
17.45 Hello, Dolly! (co. SUA 1969)
20.10 Natacha (s) 21.30 Spectacol, 
Disney pe gheață: Crăciunul (r)
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8.20 Obiceiuri de Crăciun în lume 9.00 
Sailor Moon (d.a) 10.00 lisus s-a 
născut, slăviți-l! 13.30 Stan și Bran, 
maeștri de dans (co. SUA 1943) 14.30 
Video-Magazin de Crăciun 16.15 Anul 
Sportiv 1998 17.00 Tip-Top, Mini-Top! 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 370) 
19.50 Săptămâna Nașterii Domnului 
19.55 Cântecul zilei 20.00 Jurnal, 
meteo, sport 20.30 Spectacol 
extraordinar de colinde cu Nathalie 
Cole 22.00 Biblia: losif (dramă Ger./ 
Italia/SUA '95, p. II)
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7,00 Moș Crăciun la TVR lași! 8,00 
Cântecul zilei 8,05 Venirea lui Mesia 
9,00 TVR Info 9,30 Televizorul lui Moș 
Crăciun 11,25 Cântecul zilei 11,30 La 
toată casa-i lumină! 12,40 Spectacol 
Disney pe gheață 13,30 Info Magazin 
14,00 Concert Goran Bregovic (partea 
I) 15,05 Stan și Bran soldați (f.a.) 
16,20 Colinde-surpriză cu... Școala 
vedetelor 17,00 Ceaiul de la ora 5... cu 
Moș Crăciun pus pe șotii și glume 
18,55 Cântecul zilei 19,00 Spectacol 
Disney pe gheață 19,45 Săptămâna 
sportivă 20,00 Jurnal 20,30 Dl și dna 
Smith (s, ep.10) 21,30 Spectacol de 
colinde și cântece de iarnă

7,00 Bună dimineața, de la ... Cluj- 
Napoca! 8,00 Venirea lui Mesia (f.a.) 
9,05 Donald Rățoiul (d.a.) 9,30 Kiki 
Riki Miki 11,30 Felix motanul (d.a.)
12.50 TVR Info 13,00 Tezaur 
folcloric 13,45 Video magazin 17,00 
Super gol show 17,50 Anul sportiv 
1998 18,35 Eclipsa '99 19,05 Serial 
de călătorii (doc.) 19,55 Tragerile 
loto special 6/49 și NOROC 20,00 
Jurnal 21,00 Concert Goran 
Bregovic 22,00 Tatăl miresei (f.a.)
23.50 Pariul trio 23,55 Dna King, 
agent secret (s, ep. 51)

9.55 Tom Jones (s/r) 10.15 Tezaur 
folcloric (r) 11.30 Povestea lui Moș 
Crăciun (co. Anglia ’82) 12.30 Sunset 
Beach (s/r) 13.45 TVR Craiova 14.30 
TVR Cluj 15.10 Limbi străine pentru 
copii: Italiană. Engleză 15.35 Delfi și 
prietenii săi (d.a) 16.00 Țiganca (s, 
ep. 80) 16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Chipuri și vederi din România
18.00 E vremea colindelor 18.10 
Spectacol Disney pe gheață 19.20 
Crăiasa zăpezilor (balet pe muzică de 
Eduard Grieg și Jan Sibelius) 20.10 
Natacha (s) 21.00 Vânare de vânt 
(div)____________________________

7,00 Căderea vulturilor (s, ep.11) 
9,00 Cronică africană (doc.) 9,30 Pas 
cu pas. Pregătiți-vă de sărbători!
10.30 Documentele culturale ‘‘Am 
întâlnire cu voi” 11,30 TVR Cluj - 
Napoca 13,35 Spectacol Disney pe 
gheață 14,20 Terese Raquin (s, ep. 2) 
15,10 Tradiții - întoarcerea 15,35 Delfi 
și prietenii săi (d.a.) 16,00 Țiganca (s, 
ep. 81) 16,45 Santa Barbara (s, ep. 
728) 17,30 Noi umblăm și colindăm 
18,00 Un imperiu cucerit (doc.) 18,50 
Sărbătorile sub cupola Ateneului 
român (II) 19,35 Retro TV 20,30 Visul 
unei nopți de iarnă (teatru) 22,10 
Ateneu

7,00 Dl și dna Smith (s, ep.10) 9,00 
Cronica africană (doc.) 9,30 în 
compania vedetelor 10,30 Noul Val 
văzut de el însuși (f.a.) 11,30 TVR lași
13.30 Creanga de aur 14,00 Therese 
Raquin (s, ultimul ep.) 14,55 Aducem 
colinda-n casă! 16,00 Țiganca (s, ep. 
82) 16,45 Santa Barbara (s, ep. 729)
17.30 Carmen Miranda: stilul sud- 
american 18,15 Concert pentru 
noaptea de Crăciun 18,30 Alo, tu alegi!
19.30 Cu Angela Gheorghiu pe 
meridianele globului 19,45 Clepsidra 
cu imagini 20,00 Cu cărțile pe față 
21,00 Sportmania 23,45 Sărbătoare 
sub cupola Ateneului român (III)

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.20 Iluzii (s, ep. 109)
11.30 Crăciunul unui rătăcitor 
(dramă SUA 1987) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 140)
16.30 Știri 17.00 Trei destine (s) 
17.50 Zodiac 18.00 Colivia de aur 
(s, ep. 24) 19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Pericol 
iminent (s, ep. 15) 22.00 Viitorul 
începe azi (s, ep. 37) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de presă 
23.35 Cuiul din pantof (talkshow)

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.25 Iluzii (s, ep. 110) 
11.25 Pericol iminent (s/r) 12.30 
Omul cu o mie de fețe (s) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 138) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de 
foc (talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 141) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s) 17.50 Zodiac 18.00 
Colivia de aur (s,e p. 25) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Șampon (co. SUA 
1975) 23.00 Observator

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. 111) 11.30 
Cel mai frumos cadou (dramă 
Anglia 1992) 13.30 Planeta vie (do, 
ep. 139) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 15.30 
Dallas (s, ep. 142) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s) 17.50 Zodiac 
18.00 Colivia de aur (s, ep. 26) 
19.00 Observator 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Moș Crăciun cu 
mușchi (f.a. SUA 1996) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de 
presa 23.35 Prezentul simplu

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. 112) 11.20 
Prezentul simplu (r) 12.50 Vedete 
în papuci (r) 13.30 Planeta vie (do, 
ep. 140) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 15.30 
Dallas (s, ep. 143) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s, ep. 60) 17.50 Zo
diac 18.00 Colivia de aur (s, ep. 27) 
19.00 Observator 19.30 Christmas 
in Vienna '97 21.00 Nightman (s, 
ep. 16) 22.00 Procurorul (s, ep. 15) 
23.00 Observator

9.15 Darul cel magic al Omului 
de Zăpadă (f. da) 10.00 Teo și 
Mircea Șou 12.15 Omul Sandviș 
(f.a.-Anglia) 14.00 Divertisment 
15.00 Concert de Crăciun 16.30 
Crăciunul la Viena '96 18.00 
Colivia de aur (s, ep. 28) 19.00 
Observator 19.30 Concertul de 
Crăciun al Antenei î 21.00 Moby 
Dick (f.a. SUA '97, p. I) 23.00 
Observator 23.30 World Music 
Awards ‘98 2.00 Un jaf aproape 
perfect (f.a. SUA)

10,00 între prieteni 11,00 Băiatul 
care a salvat Crăciunul (f.a.) 12,30 
100 de grade Celsius 13,00 Roata 
de rezervă 13,30 Crăciunul la 
Viena '97 15,00 Aventurile lui 
Smoke Bellew (s, ep. 2) 16,30 
Fete de provincie (s, ep. 16) 17,00 
Pe cont propriu (s, ep 16) 17,45 
Săptămâna modei la New York - 
tendințe 1999 18,00 Colivia de aur 
(s, ep. 29) 19,00 Observator 19,30 
Divertisment cu Doru Octavian 
Dumitru 20,30 Concert: Nobel 
Peace 1998 21,30 Un alt fel de 
Crăciun (f.a.) 23,00 Observator 
23,30 Sunt timițj dar mă tratez (f.a.)

7,00 Colinde 8,00 Pirații îl răpesc 
pe Moș Crăciun (d.a.) 8,30 Cele 
12 zile ale Crăciunului (d.a.) 9,00 
Teo și Mircea Șou 12,20 Un 
întârziat la “Time” (f.fc.) 14,00 
Magazin duminical: Duminica în 
familie 18,00 Colivia de aur (s, ep. 
30) 19,00 Observator 19,30 Re
porter TV Vouă 19,40 Damon (s, 
ep. 3) 20,00 Moby Dick (p. II) 
21,45 TeleEurobingo Show 22,45 
Crăciunul la Viena '98 23,45 
Muntele curajului (f.,a.) 1.15 Un 
întârziat la “Time” (f/r)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
9.40 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.25 Parfum 
de femeie (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13X0 Povestitoarea (dramă SUA 1991) 
14.30 Suflet de femeie (s) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s,e p. 186) 17.00 
Știrile PRO TV / O propoziție pe zi 17.30 
Dreptul la iubire (s,e p. 15) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Patton (f. biogr. SUA 
1970) 22.30 Știrile PRO TV 22.35 
Chestiunea zilei 22.45 Seinfeld (s, ep. 
165) 23.15 Știrile PRO TV/Profit 23.30 
Audiența națională (talkshow)

7.00 Prima oră 10.30 Sport Magazin
(r) 12.00 Misterele din New Orleans
(s) 13.00 Atingerea îngerilor (s) 14.00 
Celebri și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 17) 16.00 Tia și 
Tamera (s, ep. 17) 16.30 Malcolm și 
Eddie (s, ep. 17) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Focus, Meteo, Sport 18.30 
Real TV 19.00 Viper (s,e p. 25) 20.00 
Camera ascunsă (div., ep. 25) 20.30 
Puterea unui vis (f. SUA 1995) 22.00 
Poza la minut (s, ep. 4) 22.30 Focus de 
noapte

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 Patton (f/ 
r) 12.30 Seinfeld (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Ultimul zbor (dramă SUA 1990) 
14.35 Suflet de femeie (s) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 187) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Dreptul la iubire (s, ep. 
16) 18.15 Știrile PRO TV 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Spitalul de urgență (s, ep. 15)
21.30 Lois și Clark (s, ep. 4) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu 22.30 Veronica (s, ep. 15) 23.00 
Știrile PRO TV/Profit 23.20 Chestiunea zilei
23.30 Walker, polițist texan (s,e p. 1)

7.00 Prima oră 10.00 Zona M 
(emisiune muzicală/r) 11.00 Style (r) 
11.30 Cinemagia (r) 12.00 Misterele din 
New Orleans (s) 13.00 Atingerea 
îngerilor (s) 14.00 Celebri și bogați (s) 
15.00 Maria Mercedes (s, ep. 18) 
16.00 Tia și Tamera (s, ep. 18) 16.30 
Malcolm și Eddie (s, ep. 18) 17.00 
Jerry Springer Show 18.00 Focus, 
Meteo, Sport 18.30 Real TV 19.00 Vi
per (s,e p. 26) 20.00 Camera ascunsă 
(div., ep. 26) 20.30 Brooklyn South (s, 
ep. 4) 21.30 Dosarele Y (do) 22.30 
Focus de noapte

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.10 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.30 
Aventurile lui Nancy Drew (s) 12.00 
Norocosul (s) 12.30 Totul e trecător (s, ep. 
2) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Heidi (dramă 
Elveția/Austria 1993, p. I) 14.20 Suflet de 
femeie (s/r) 15.25 Tânăr și neliniștit (s)
16.10 Nano (s, ep. 188) 17.00 Știrile PRO
TV 17.30 Dreptul la iubire (s) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.30 Știrile PRO TV 20.30 Bed of 
Roses (dramă SUA '96) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 Nebun 
după tine (s, ep. 16) 23.00 Știrile PRO TV/ 
Profit 23.20 Chestiunea zilei 23.30 Walker, 
polițist texan (s, ep. 2)_________________

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.10 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 Bed of 
Roses (f/r) 12.30 Nebun după tine (s/r) 
12.55 Știrile PRO TV • Heidi (dramă 
Elveția/Austria/SUA 1993, p. II) 14.30 
Suflet de femeie (s) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 189) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 Dreptul la 
iubire (s) 18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei cu Florin Călinescu 
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Melrose Place 
(s, ep. 107) 21.30 Beethoven's 2nd (co 
SUA 1993) 23.15 Știrile PRO TV 23.30 
Carols from Christ Church

7.00 Prima oră 10.00 Ultima ediție 
(talkshow) 12.00 Misterele din New 
Orleans (s) 13.00 Atingerea îngerilor 
(s) 14.00 Celebri și bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (s, ep. 19) 16.00 Tia 
și Tamera (s, ep. 19) 16.30 Malcolm și 
Eddie (s, ep. 19) 17.00 Jerry Springer 
Show (talkshow, ep. 20) 18.00 Fo
cus, Meteo, Sport 18.30 Real TV 
19.00 Viper (s, ep. 27) 20.00 Camera 
ascunsă (div., ep. 27) 20.30 
Comisarul Rex (s, ep. 4) 21.30 Cl 5; 
Profesioniștii (s, ep. 3) 23.00 Ultima 
ediție - talkshow

7.00 Prima oră 10.00 Ultima ediție 
(talkshow) 12.00 Misterele din New 
Orleans (s) 13.00 Atingerea îngerilor 
(s) 14.00 Celebri și bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (s, ep. 20) 16.00 
Petru și Pavel I (dramă SUA. 1981) 
18.00 Focus, Meteo, Sport 18.30 
Real TV 19.00 Viper (s, ep. 28) 
20.00 Camera ascunsă (div., ep. 28) 
20.30 Crăciunul la români 22.00 
Frasier (s, ep. 5) 22.30 Late Focus 
23.00 Balet clasic: „Spărgătorul de 
nuci”

7.00 Adventures Book of Virtues (d.a)
7.30 Family Dog (d.a) 8.00 Reader’s Di
gest Animation (d.a) 9.00 Incredibila 
aventură a Robinsonilor (s, ep. 6) 10.00 
New Born King 11.00 Holiday for Love 
(f. SUA '96) 12.55 Știrile PRO TV / O 
propoziție pe zi 13.00 Concertul de la 
Vatican 14.30 Cocoșatul de la Notre 
Dame (f) 16.30 MTV: Divas '98 (r) 17.30 
Dreptul la iubire (s) 19.20 Chestiunea 
zilei 19.30 Știrile PRO TV 20.30 E.T. (f. SF 
SUA 1982) 22.35 Știrile PRO TV - Un 
altfel de jurnal 22.55 Chestiunea zilei 
23.05 I'll Be Home for Christmas (dramă 
SUA 1988)_________________________

7,00 Cartea virtuților (d.a.) 8,40 Mica
sirenă (d.a.) 9,00 Incredibila aventură a 
Robinsonilor (s, ep. 8) 10,10 Inelul cu 
cap de dragon IV (f.a.) 11,00 ProMotor
11.30 De Crăciun mă-ntorc la tine (r.) 
12,55 Știrile PRO TV 13,00 Soțul și soția 
(s, ep. 14) 13,30 Kelly Kelly (s, ep. 5) 
14,00 Alo, generația PRO! 15,45 Șut și 
câștigi 16,20 Lumea filmului 17,00 
Profashion 17,30 Knight Rider, 
Supercomando (s, ep.3) 18,30 Te uiți și 
câștigi! 19,30 Știrile PRO TV 20,00 
Academia de poliție (s, ep. 17) 21,00 
închisoarea îngerilor (f.a.) 23,25 Știrile 
PRO TV 23,30 Contesa travestită (f.a.) 
1,00 Crăciun la Wells Cathedral

7.00 Prima oră 10.00 Ultima ediție 
(talkshow) 12.00 Misterele din New 
Orleans (s) 13.00 Focus 13.10 
Atingerea îngerilor (s) 14.00 Celebri 
și bogați (s) 15.00 Maria Mercedes 
(s, ep. 21) 16.00 Petru și Pavel II 
(dramă SUA 1981) 18.00 Focus, 
Meteo, Sport 18.30 Real TV 19.00 
Viper (s, ep. 29) 20.00 Camera 
ascunsă (div., ep. 29) 20.30 
Crăciunul la români 22.00 Focus
22.30 Cenușăreasa (fant. SUA 1976) 
00.00 Cealalată femeie (f.a. SUA)

7,00 Mecanica distractivă (s, ep. 9)
7.30 Campionul (s, ep. 9) 8,00 Dragonii 
zburători (s, ep. 9) 9,00 Justițiarii (d.a.)
9.30 Nemuritorul (d.a.) 10,00 Sister, 
sister (s, ep. 9) 10,30 Malcom & Eddie 
(s, ep. 9) 11,00 Gregory Hines show 
(s, ep.9) 11,30 Lumea lui Dave (s, ep. 
9) 12,00 Zona M 13,00 Sport Magazin
14.30 Motor 15,00 Detectiv de elită (s, 
ep.5) 16,00 Pământul. Bătălia finală (s, 
ep. 5) 17,00 The Best Of Jerry 
Springer 18,00 Focus 18,30 Camera 
ascunsă 19,30 Viper (s, ep. 30) 20,00 
Bumerangul (f.a.) 22,00 Real TV 22,30 
Focus 23,00 Fotbal; Blackburn - 
Aston Villa

8,20 Noile aventuri ale lui Superman 
(d.a.) 8,40 Mica sirenă (d.a.) 9,00 Fiica 
oceanului (s, ep. 2) 11,00 Visul 
Annabelei (d.a.) 12,00 Profeții despre 
trecut 12,55 Știrile PRO TV 13,00 O 
propoziție pe zi 13,05 Soțul și soția (s, ep. 
16) 13,35 Kelly Kelly (s, ep. 6) 14,00 
Chestiunea zilei 15,00 Benny Hill (s, 
ep. 11) 15,30 Echipa mobilă 16,00 Dog
matic (f.a.) 17,30 Melrose Place - special 
(f.a.) 19,00 Prețul corect 19,30 Știrile PRO 
TV 20,00 Ally McBeal (s, ep. 17) 21,00 
Dosarul Pelican (f.a.) 23,35 Știrile PRO 
TV 23,45 Extralarge: Magia Neagră (f.a.) 
1,30 MTV European Music Awards

7,00 Mecanica distractivă (s, ep. 10)
7.30 Campionul (s, ep. 10) 8,00 
Dragonii zburători (d.a.) 8,30 Prințul 
Valliant (d.a.) 9,00 Justițiarii (d.a.) 9,30 
Nemuritorul (d.a.) Sister, sister (s, ep. 
10) 10,30 Malcolm & Eddie (s, ep. 10) 
11,00 Gregory Hines Show (s, ep. 10)
11.30 Lumea lui Dave (s, ep. 10) 12,00 
Grace Kelly (f.a.) 13,30 Cinemagia
15.30 Legături de familie (s, ep. 5) 
16,00 Cealaltă femeie (f.a.) 18,00 Fo
cus 18,30 Camera ascunsă 19,00 Vi
per (s, ep. 31) 20,00 Gâște sălbatice 
(f.a.) 22,00 Frasier (s, ep. 9) 22,30 Fo
cus 23,00 Fotbal: Blackburn - Aston 
Villa


