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„TREBUIA SĂ POARTE UN NUME"
Poate nici o altă 

așezare din Ținutul 
Zarandului nu a fost atât de 

mult legată de impresionanta 
personalitate a lui Avram 
lancu, conducătorul Revo
luției de la 1848 din 
Transilvania, ca Baia de Criș. 
Aici eroul moților s-a întâlnit 
cu oameni^ i-a îmbărbătat, 
aici și-a plâns durerea, iar pe 
prispa casei unui brutar și-a 
găsit sfârșitul. Oamenii pe 
care i-a condus în luptă și i-a 
îmbărbătat l-au plâns, în- 
soțindu-l în șiruiri fără sfârșit 
pe ultimul drum spre Țebea, 
unde își doarme somnul la 
umbra gorunului lui Horea.

în memoria sa, în Baia de 
Criș s-au ridicat mai multe 
monumente. în umbra lor și 
într-o atmosferă grea de 
spiritualitate și istorie își 
desfășoară activitatea Școala 
Generală din localitate. Fi
resc, școala ,,trebuia să 
poarte un nume”, ne spunea, 
parafrazându-l pe Marin 
Sorescu, dl prof, lorgu Dincă, 
directorul instituției. Și acest 
nume nu putea fi altul decât 
Avram lancu.

Evenimentul atribuirii nu
melui Avram lancu Școlii 
Generale din Baia de Criș va 

'.avea loc luni, 1 Decembire 

a.c., ora 10. Va fi, fără îndo
ială, un moment emoționant 
pentru întreaga comună și nu 
numai.

Școala de aici este una de 
referință pentru întregul județ. 
,,Afirmația, ne spunea același 
interlocutor, poate fi susținută 
de cei care i-au trecut pragul- 
învățători, profesori, elevi. Mai 
ales elevi care mai târziu au 
ajuns, la rândul lor, oameni ai 

Școala Generală din Baia de Criș

catedrei, dar și ingineri, 
medici, constructori, muncitori 
ori truditori ai pământului, 
cinstiți și harnici. Dar mai sunt 
și alte împliniri, cu toate că noi 
funcționăm în mediul rural. 
Unul dintre elevii noștri a 
reprezentat școala la faza pe 
țară a concursului de ma
tematică ,,Traian Lalescu". 
Este vorba de Flavius Haneș. 
Eleva Adriana Stan a obținut 
mențiune pe țară la Olimpiada 
de limba și literatura română, 
anul acesta. Reușite au înre
gistrat elevii care au candidat 
la admiterea în Liceul Teoretic 
„Avram lancu” din Brad, 
Școala Normală „Sabin 
Drăgoi” din Deva, la licee eco
nomic și sanitar ș.a.”

Revenind la școală este 
bine să amintim că a fost 
construită în 1965 (corpul nou 
de clădire), pe atunci direc
tor fiind prof. Viorica Rîșcuța. 
în anii în care director a fost 
dna Marioara Lupulescu, 
instituția a fost structurată în 
cabinete, laboratoare, săli 
specializate. Regretatul pro
fesor luliu Vaier a conturat un 
modern cabinet de geografie, 

iar regretatul și îndrăgitul 
profesor Liviu Lucaciu - 
laboratorul de limba și 
literatura română. Am văzut și 
o sală de clasă excepțional 
amenajată și dotată pentru 
una dintre clasele primare. 
Dar câte lucruri bune nu se 
pot vedea aici?!

Pentru festivitatea de luni, 
1 Decembrie a.c., când școala 
va primi numele lui Avram 
lancu, s-au făcut eforturi 
enorme, din timp, de pri
menire a ei. Fosta conducere 
a Inspectoratului Școlar 
Județean nu a răspuns 
adreselor școlii din Baia de 
Criș. Actualul inspector ge
neral, dl ionel Moș, a sprijinit 
lucrările de reparații inte

rioare. ,,Noi am dorit lucrări 
de reparații capitale, ne 
spunea prof, lorgu Dincă. 
Din păcate a trebuit să ne 
mulțumim cu mult mai puțin. 
Noroc cu sprijinul unor 
sponsori, al comitetului de 
părinți, în fond al localnicilor. 
Păcat că de la Consiliul lo
cal și Consiliul Județean nu 
am fost încurajați în între
prinderea noastră. Cu 45 de 
milioane de lei, ce poți face 
la 7 școli și 5 grădinițe, care, 
la rândul lor, au nevoie de 
reparații, de lemne etc?!’’

Școala Generală din 
Baia de Criș rămâne un loc 
al pasiunii, al dăruirii învă
țătorilor, profesorilor și ele
vilor, al unor directori ca 
Nicolae Cristea, Adriana 
Manațe și al celorlalți 
conducători amintiți deja. 
De fiecare dată, com
petența și experiența pro
fesională și-au spus 
cuvântul. Despre acest 
lucru vorbește albumul 
școlii. Al școlii care trebuia 
să poarte un nume. Și nu
mele acesta este Avram 
lancu.

Dumitru GHEONEA 
Minei BODEA 

)

In perioada 20-23 
noiembrie 1997, la Salonic, 
în Grecia, s-a desfășurat 
prima Expoziție Interna
țională a Municipalităților - 
„POLIS ’97".

Manifestarea a fost orga
nizată de către Ministerul 
Afacerilor Interne al Repu
blicii Elene, al Administrației 
Publice și al descentralizării 
(YPES. D.D.A.) și Agenția 
Elenă pentru Dezvoltare și 
Guvernare locală
(E.E.T.A.A.).

Prin amabilitatea acestor 
organisme la întâlnire a fost 
invitat și municipiul Deva. 
Deplasarea la Salonic, pre
cum și toate cheltuielile 
legate de chiria standului din 
cadrul expoziției, au fost 
suportate de către E.E. T.A.A. 
' Din delegația munici

piului Deva au făcut parte dl 
viceprimar Dumitru Gilcescu, 
Petru MMean - șeful biroului 
Relații Externe, Mass Media 
din cadrul Primăriei Deva, 
consilierul municipal dr. loan 
Dorin Petrui, precum și dna 
Flavia Arsoi - directorul 
Centrului de Afaceri „Tran
silvania" și dl Viorel Cemau 
- directorul S.C. „SARMIS” 
S.A. Deva.

Standul municipalității, în 
suprafață de 24 de metri 
pătrați, a prezentat o ima
gine a municipiului Deva și

MAI RUțl(S.ClJ 400 MILIARDE DE LEI 
PENTRU ARMATĂ

într-o recentă întâlnire cu 
presa de la Deva, deputatul 
de Alba al Alianței pentru 
România, dl Nicolae Popa, a 
făcut cunoscut ziariștilor că, 
la ultima rectificare a 
bugetului, Armata a primit 
cu 400 de miliarde de lei mai 
puțin.

Tot deputatul APR a mai 
apreciat că prin marea de
monstrație militară ce se va 
desfășura la Alba lulia, la 1 
Decembrie a.c., actuala 
putere nu urmărește să 

a județului Hunedoara din 
perspective administrative, 
economice, turistice.

Materialele de pre
zentare ne-au fost puse cu 
amabilitate la dispoziție de 
către agenții economici din 
municipiu și din județ, 
alături de care am expus 
video filme de prezentare a 
județului, numeroase 
prospecte de reclamă eco
nomică și turistică.

în afară de municipiul 
Deva, România a fost re
prezentată la această im
portantă manifestare euro
peană de către Consiliul 
județean Dolj, SOCER 
Oltenia și Consiliul ju
dețean Harghita, cu două 
standuri. Din nefericire 
pentru noi, românii, stan
durile destinate muni
cipalităților București și 
Timișoara au rămas goale, 
și aceasta fără explicații 
sau scuze adresate or
ganizatorilor!

Dintre standurile pre
zente la expoziție, con
semnăm cu satisfacție că 
unicul stand românesc 
premiat de către orga
nizatori a fost cel al 
municipiului Deva.

Petru MUNTEAN, 
șef Birou relații externe, 

mass-media

demonstreze altceva 
decât este realitatea.

,,Și în armată, s-a mai 
apreciat de către vorbitor, 
există multe nemulțumiri, 
ca de altfel în majoritatea 
sectoarelor economico- 
sociale, dar actuala coa
liție guvernamentală în
cearcă să prezinte reali
tatea ca ceva frumos. Or, 
aceasta este dramatică, 
iar situația economico- 
soclală evoluează din rău 
înspre mai rău.” (C.P.).

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA 
COMUNICAT DE PRESĂ 
privind aplicarea Ordonanței de urgență 

nr. 69/1997 a Guvernului României pentru 
acordarea ajutoarelor bănești la plata 

energiei termice
Conform Dispoziției nr. 

509/1997 a Primarului mu
nicipiului Deva discutată în 
ședința din 20 noiembrie 
1997 cu administratorii 
asociațiilor de locatari și 
proprietari și H.G.M. 747/ 
19.11.1997 de aprobare a 
Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanței de 
urgență nr. 69/1997 se 
abilitează asociațiile de 
locatari/proprietari în acti
vitatea de primire și centra
lizare a cererilor pentru 
obținerea tichetelor 
valorice pentru plata 
energiei termice și pentru 
distribuirea acestora.

Primăria municipiului 
Deva va primi cererile 
persoanelor fizice doar în 
cazul în care solicitanții nu 
fac parte dintr-o asociație 
de locatari/proprietari. 
Primirea acestor cereri se 
va face de către un birou 
special amenajat în cadrul 
R.A.G.C.L. Deva.

Asociațiile de locatari/ 
proprietari vor primi

cererile tip însoțite de 
Normele metodologice și 
Regulamentul de aplicare 
al acestora de la distri
buitorii direcți ai 
R.A.G.C.L. Deva. Aso
ciațiile care nu au par
ticipat la ședința orga
nizată în data de 20 
noiembrie 1997 de către 
Primăria municipiului 
Deva vor primi, la cerere, 
și Ordonanța de urgentă 
nr. 69/1997. ’

Documentația privind 
modul de lucru și cererile 
tip vor fi distribuite la 
asociațiile de locatari/ 
proprietari începând cu 
data de 27 noiembrie 1997.

Asociațiile de locatari/ 
proprietari vor furniza 
sollcitanților informațiile 
necesare asupra modului 
de lucru pentru obținerea 
tichetelor valorice pentru 
plata energiei termice.

Birou Relații Externe, 
Mass Media

Semnalele repetate ale 
cotidianului nostru 
referitoare la starea foarte 

proastă în care se află unele 
străzi din oraș nu par a fi 
auzite de cei direct intere
sați de acest subiect. Si
tuația durează de ceva vre
me, timp în care, așa cum 
constatăm cu toții pe 
propria piele, lucrurile au 
evoluat tot mai mult în sens 
negativ. Nici măcar unele 
lucrări, cum sunt cele înce
pute de curând pe strada

Mihai Eminescu, nu mai pot 
șterge impresia generală.

Și poate că străzile sunt 
așa cum sunt, dar ce ne fa
cem când asemenea situații 
există la una dintre cele mai 
importante porți de acces în 
oraș. Este vorba despre 
autogară, loc prin care se 
perindă sute de oameni pe 
zi. Ce impresie își poate face 
un om care, venind prima 
dată în Deva cu autobuzul, 
ajunge la autogară și 
constată că, oricum ar face, 
este imposibil- să nu 
nimerească într-o groapă.

Poate că nu am fi făcut 
caz în legătură cu acest 
subiect, dar situația de aici 
este una care durează de 
prea multă vreme. (A.N.)

TOP-U1 FUWE1OR HUNEDORENE
ieri ia Deva a avut ioc, în organizarea Camerei de 

Comerț și industrie a județului Hunedoara, o festivitate 
prilejuită de premierea firmelor selecționate în TOP-uipe 
anul 1996. La festivitate au luat parte conducători ai 
firmelor cu capital privat sau majoritar de stat, 
reprezentanți ai administrației locale și județene, precum 
și ai mass-media.

Di subprefect Nicolae Segesvari și di. loan Băda, 
vicepreședinte ai Consiliului județean, au adresat 
felicitări celor afiați în TOP-ui județean, dorindu-ie 
totodată să obțină m continuare performanțe ridicate 
pentru a deveni competitivi cu celelalte unități de profit 
similar din țară. Agențiior economici clasați pe locurile 
fruntașe le-au fost conferite diplome din partea C.C.i.

Cerul 
oglindit 

în 
luciul 

de apă al 
lacului 
Cinciș.

Foto: 
Anton SOC ACI

Simpozion 
științific
Ieri la sala “Astra” din Orăștie 

s-a desfășurat un simpozion 
științific închinat împlinirii a 115 
ani de la nașterea lui Aurel 
Vlaicu, pionierul aviației româ
nești, și 45 de ani de la înfiin
țarea Muzeului de Etnografie și 
Artă Populară Orăștie. Simpo
zionul a fost organizat de 
Inspectoratul pentru Cultură, 
Muzeul Civilizației Dacice și 
Romane Deva, Direcția Jude
țeană a Arhivelor Naționale, 
Primăria Orăștie și Despăr
țământul Orăștie al Astrei. (V.R.)
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VESTITI ACUM ÎN CALITATE!9

Vizitați magazinele WHIRLPOOL și profitați de

OFERTA SPECIALĂ!

juaa
Cumpărați oricare dintre 
performantele mașini de 
spălat WHIRLPOOL și 
primiți gratuit detergent 
ARIEL pentru o lună 

(2,4 kg)!

Oferta este valabilă numai în perioada 
17 noiembrie - 17 decembrie 1997.

WHIRLPOOL și ARIEL vă așteaptă în magazinele:

• DEVA-SAT - Str. Avram lancu, bl. HI, parter, Deva
• QUASAR - Bd. Decebal, bl. R, parter, Deva • SILOG ELECTRONIS - Bd. Decebal, 

bl. S, parter, Deva • SIMAL EXIM - Bd. Decebal, Complex Comercial Central, Deva
• MEMORII DTS - Bd. Libertății nr. 2, Hunedoara • QUASAR - Bd. Dacia 20, Hunedoara

• S.C. COMTEH S.R.L. - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 84, Petroșani • ELECTROSTAR
- Str. 1 Decembrie, nr. 85, Petroșani • S.C. INCOMEX - Str. N. Bălcescu nr. 11, Orăștie 

t • QUASAR - Piața Aurel Vlaicu, bl. B, zona Muzeu, Orăștie
• ELECTROSTAR - Str. Mihai Viteazu nr. 44, Vulcan

ADUCE CALITATE VIEȚII

\ / VINERI
8 N0IEMBC,C

TYR1
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 Sailor Moon (d.a) 9.00 
TVR Cluj-Napoca și TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 
Secretul (s/r) 13.00 Con
viețuiri 13.30 Sănătate, că-i 
mai bună decât toate! (r) 
14.10 Cristal (s/r) 15.00 De la 
lume adunate... 15.30 Em. în 
Ib. germană 17.10 Mag. mu- 
zical-umoristic 17.35 Casă 
de piatră (s) 18.00 Batman; 
Looney Tunes (d.a) 18.30 
Treptat-treptat (s) 19.00 Sun
set Beach (s) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție spe
cială 21.00 Raiul de pe 
Pământ (co. SUA1997) 23.00 
Jurnalul de noapte 23.15 
Magazin sportiv 23.30 Ca
nary Wharf (s, ep. 76) 0.25 
Obsesie ucigașă (thriller 
SUA 1996)

< ________________

tyr 2
7.00 TVM. Telematinal 8.00 

Euronews 8.30 Canary Wharf 
(s/r) 8.55 Marguerite Volant 
(s/r) 9.55 în flagrant (r) 10.25 
Cultura în lume (r) 10.55 
Ecoturism (r) 11.30 D.a. 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 
Timpul Europei 14.30 TVR 
Cluj-Napoca 15.10 Limbi 
străine: italiană și engleză 
pentru copii 15.35 D.a. 16.00 
Micaela (s) 16.50 Cristal (s) 
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 19.00 Con- 
temp-Art 19.45 Jurnal mu
zical 20.00 Secretul (s, ep. 42) 
20.50 Telesport 20.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 21.40 
Vânare de vânt (div.) 22.20 
Lumea sportului 23.00 Berlin 
Alexanderplatz (s, ep. 3)

ANTENA I
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Muppets Show (s/r) 9.40 
Cronici paranormale (s/r) 
10.30 Căsătorie din dragoste 
(f/r) 12.20 O iubire de neuitat

(s) 13.10 Vise și oglinzi (s, ep. 
4) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Model Academy (s) 14.50 
Club Hawaii (s) 15.20 Di- 
vergențe-convergențe din 
lumea sportului 17.00 
Muppets Show 19.00 Ob- 
servator/Din lumea afacerilor
19.45 Jandarmul la New York 
( co. Franța/ltalia 1965) 21.30 
Nash Bridges (s, ep. 12) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
9.45 Sledge Hammer (s/r)
10.15 M.A.S.H. (s) 10.45 Sport 
la minut 11.00 Beverly Hills 
(s/r) 12.00 Melrose Place (s/ 
r) 12.30 Cinemateca PRO TV 
(r) 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.15 Șoapte 
de iubire (s) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.15 Pro și contra cu. 
Octavian Paler 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Cine este 
șeful? (s) 19.00 Știi și câștigi! 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Dosarele X (s, ep. 89)
21.15 Death Dreams (thriller 
SUA 1993) 23.15 Știrile PRO

Vineri, 28 noiembrie

OBERBEC (21 III - 20 IV)
Renunțați să mai fiți atât de 

perfecționist și să mai găsiți 
nod în papură celor din jur 
dacă vreți să nu fiți singur... 
Veți cheltui bani pentru casă. 
OTAUR (21IV - 21 V)

La serviciu sunteți solicitat 
în prea multe probleme. Deși 
vă obosește, nu vă deran
jează căci vă dovediți capa
citatea. Nu neglijați sănă
tatea.
OGEMENI (22 V - 22 VI) 

Organizarea în amănunt a 
unei întâlniri cu prietenii va fi 
apreciată în unanimitate la 
superlativ, ceea ce vă aduce 
mulțumirea.
O RAC (23 VI - 23 VII)

O indispoziție trecătoare 
vă încurcă puțin dar nu vă 
poate împiedica să vă des- 
fășurați activitățile preferate. 
Ca să realizați ce v-ați propus 
trebuie să lucrați mult.
O LEU (24 VII - 23 VIII) 

Ziua este potrivită călă
toriilor sau filozofării. De- 
geabr încercați să faceți ceva 
practic. Mai bine renunțați la 
treburi care cer putere de 
concentrare.
O FECIOARĂ (24 VIU-22IX) 

Dacă ceva de ultimă oră nu 
va interveni și veți reuși să 
faceți drumul propus, veți 
găsi și rezolvările căutate. 
Poate chiar să câștigați o 
sumă de bani.
OBALANȚĂ (23 IX - 23 X)

Aveți probleme cu șefii, 
așa că nu vă neglijați slujba 
de dragul unei persoane, căci 
nu se știe dacă Idila dorită se 
înfiripă.
□SCORPION (24 X - 21 XI) 

Rezultatul foarte așteptat 
al unei afaceri grele este cel 
dorit. Cum osteneala vă este 
răsplătită șl așteptările con
firmate, bucurațl-vă.
O SĂGETĂTOR(22X1-20XII) 

Pentru afaceri ziua este 
bună. Chiar șl cel cu o slujbă 
modestă se vor bucura, 
aprecierea șefilor materla- 
lizându-se în bani.
3 CAPRICORN (21 XII -191) 

încercați să contracarați 
tentativa unul dușman de a 
vă face rău. Starea psihică 
deloc bună se va schimba în 
bine după o întâlnire cu un 
prieten.
O VĂRSĂTOR (201 - 18II) 

Face o bună impresie re
ceptivitatea dv la problemele 
celor din jur. Asta vă ajută 
chiar să anihilați niște duș
mani care altfel se dovedeau 
periculoși.
□PEȘTI (19 II - 20 III)

Nici azi nu aveți o zi prea 
grozavă, ceea ce vă întunecă 
puțin sufletul. Aveți alături 
familia șl asta ' vă dă 
sentimentul de siguranță de 

^care aveți nevoie.__________y

TV. Prima pagină 23.45 La*''  
limita imposibilului (s) 0.30 
Zona Crepusculară (s, ep.
60) 1.00 Private Life of 
Sherlock Holmes (co. p. 
SUA/Anglia 1970)

ANTENA V
DEVA

08.00-08.15 Știri locale (r) 
09.30-10.15 Actualitatea (r)
10.15- 10.30 Muzică, pu

blicitate
17.30- 17.45 7 zile fără 

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

PRO TY * DEYA
06.15-06.45 Program co

mercial PRO TV Deva
06.45-07.00 Știri locale (r) 
09.45-10.15 Program co

mercial PRO TV Deva
17.15- 18.25 „Ghici cine 

bate la ușă!?” - talk show cu 
Valentin Boeru

23.15- 23.30 Știri locale
23.30- 23.40 Invitatul săp

tămânii
______ _________________ /

ACTELE DE INDISCIPLINA
SANCȚIONATE CU 

SEVERITATE
în general se poate 

aprecia că turul campio
natului Diviziei D, seniori și 
juniori, s-a desfășurat în 
condiții bune, majoritatea 
cluburilor, a secțiilor de 
fotbal au luat cuvenitele 
măsuri de bună orga
nizare a jocurilor pe 
propriile terenuri, cele mai 
multe meciuri desfă- 
șurându-se într-un climat 
de ordine și disciplină. Și 
totuși, în ciuda măsurilor 
luate de Comisia Campio
natului județean, a Aso
ciației județene de fotbal, 
împotriva abaterilor de la 
regulamentul de joc sau 
disciplină, în incinta te
renului de fotbal sau în 
afara lui, unele nereguli 
s-au mai produs în 
întâlnirile Metalul Crișcior - 
Minerul Aninoasa și Con
structorul Hunedoara - 
Minerul Teliuc, obligând 
Comisia Campionatului 
județean să stabilească 
sancțiuni disciplinare:

- Suspendarea din acti
vitatea competițională a 
jucătorului Petrescu 
Bogdan pe 4 etape și 
50000 lei amendă, Vlasi 
Gheorghe (junior) 5 etape 
și amendă 20000 lei, ambii 
jucători de la Minerul 
Aninoasa;

- Se suspendă din acti
vitatea competițională 
jucătorul Călin Dumitru 
Nicolae (rezervă) 8 etape 
și amendă 70000 lei pen
tru lovirea cu palma a 
arbitrului;

- Pentru lovirea cu 
pumnul a arbitrului după 
fluierul final al jocului, 
jucătorul Spătar Râul se 
suspendă din activitatea 
competițională pe timp de 
6 luni și amendă 100000 
lei. Jucătorii Gălan 
Dumitru Nicolae și Spătar 
Râul sunt componenți ai 
echipei Constructorul 
Hunedoara;

- Pentru pătrunderea 
pe terenul de joc fără 
aprobarea arbitrului și 
adresarea acestuia a unor 
cuvinte jignitoare, instruc
torul sportiv Constantin 
loan de la Minerul Teliuc 
s-a suspendat din acti
vitatea competițională pe 
3 etape;

- Instructorul sportiv 
Horvat Pavel de la Con
structorul Hunedoara se 
suspendă din activitatea 
competițională pe un an și 
amendă 100000 lei pentru 
atitudine necuviincioasă și 
sustragere de la arbitru a 
legitimației jucătorului 
Spătaru Râul care fusese 
reținută de arbitrul jocului;

- Neprezentarea echi
pelor de seniori și juniori 
Minerul Livezeni pentru 
disputarea jocurilor cu 
echipele FC Paroșeni - 
Vulcan în data de 16 
noiembrie 1997, în baza 
art. 43,1/c din RD. FRF 
jocurile s-au omologat cu 
3-0 în favoarea echipelor 
FC Paroșeni - Vulcan.

REZULTATELE 
primei etape a 

fazei Județene din Cupa 
României la fotbal

FOTBAL START DEVA - MINERUL ANINOASA 2-1
SANTOS BOZ - MINERUL GHELARI 7-4
UNIREA VEȚEL - CONSTRUCTORUL HD. 2-7
VICTORIA DOBRA - CASINO ILIA 3-1
GLORIA GEOAGIU - RETEZATUL HAȚEG 1-4
FORESTA ORĂȘTIE - MINERUL LIVEZENI 3-0 
(NEPREZ.)
MINERUL II GHELARI - MINERUL TELIUC 2-3 
AVÂNTUL ZDRAPȚI - METALUL CRIȘCIOR 0-1 
CIF ALIMAN BRAD-VICTORIA CĂLAN 1-0
GLORIA BRETEA ROM. - MIN. BĂRBĂTENI 2-3

CLASAMENTUL
JUNIORILOR C - VALEA JIULUI

MINERUL LUPENI 8
PARÂNGULLONEA 7
FC PAROȘENI-VULCAN 7 
JIUL PETROȘANI 7
MINERUL URICANI 7

4 1 3 20-21 13
4 0 3 15-17 12
3 0 2 21-1511
4 0 3 26-1510
1 1 5 9-23 4
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8.00 Matinal de 1 DECEMBRIE 13.00 Inter
mezzo (dramă Ger./Suedia '36) 14.40 Video
magazin: Sunetul de nai la puterea a treia; 
Inteligența - avuție națională 17.00 Promoția 
de aur. Absolvenții IATC 1956 și invitații lor 
18.10 Retrospectiva sportivă. Fotbal. 
Calificarea echipei naționale a Rom. la turneul 
final al CM'98 19.00 Sunset Beach (s) 20.00 
Jurnal, sport 21.00 Baywatch (s, ep. 126) 
22.00 Să ne amuzăm puțin! (div.) 23.30 
Jurnalul de noapte 0.45 Scena. Ediție 
specială: Festivalul Național de Teatru

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 
(d.a./r) 9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Secretul (s/r) 
13.00 Credo (r) 15.00 Em pt. persoane cu 
handicap 15.30 Ecclesiast '97 16.00 Em. în 
limba maghiară 17.10 Sailor Moon (d.a.) 17.35 
Casă de piatră (s) 18.00 în flagrant (anchetă) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 101)19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială, sport 21.00 Marșul Radetzky (dramă 
ist. Ger./lt./Austria '94, ultima p.) 23.30 
Jurnalul de noapte 23.45 Canary Wharf (s, 
ep.76) 0.10 Universul cunoașterii (do): 
„Centenarul Belgica 1" (II) 
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a. (r) 9.00 
TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 11.55 Fotbal Cupa României, meci 
din optimile de finală (d) 15.00 Tradiții 15.30 
Pro Patria 16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Casă de piatră (s, ep. 37) 18.00 Medicina 
pentru toți 19.00 Sunset Beach (s, ep. 102)
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ed. specială, sport 21.15 Mar
guerite Volant (s, ep. 8) 22.10 Teatru TV: „Doi 
pe o bancă” 23.30 Jurnalul de noapte 23.45 
Cultura în lume (do): „Destine literare la sfârșit 
de mileniu” 
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a. (r) 9.00 
TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Secretul (s/r) 14.10 
Postmeridian muzical 15.00 Dialog. 
Actualitatea editorială 15.30 Pompierii vă 
informează! 15.45 Lege și fărădelege 17.10 
Sailor Moon 17.40 Magazin sportiv: Meciul 
stelelor fotbalului mondial (d, Marsilia). 
Handbal CM feminin: România - Ungaria (sel, 
19.30); Festivitatea tragerii la sorți pentru 
turneul finalal CM de fotbal din Franța '98 (d, 
19.55) 20.45 Jurnal, meteo, ediție specială
21.30 Dr. Quinn (s, ep. 3) 22.30 Cu ochii'n 4 
(anchetă): „Vraciul" 23.15 Jurnalul de noapte 
23.35 Canary Wharf (s, ep. 77)

6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 
(d.a./r) 9.00 TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Secretul (s/r) 13.00 
Conviețuiri 13.30 Repere culturale 14.10 
Documentar (r) 15.00 Tradiții 15.30 Em. în 
limba germană 17.35 Casă de piatră (s) 18.00 
Desene animate 18.30 Treptat-treptat (s) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 103) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ed. 
specială, sport 21.15 Ținta: Președintele 
Statelor Unite (f.a. SUA 1997) 23.00 Reflecții 
rutiere 23.15 Jurnalul de noapte 23.30 Planeta 
Cinema. Lumea e o scenă, oamenii actori 0.25 
Impact final (f.a.SUA '92) 
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7.00 Bună dimineața... de la Timișoara și de 
la București! 8.30 D.a. 9.05 Ba da, Ba nu! (cs 
pt. copii) 10.00 Lumină din lumină 11.30 Hanul 
din Spessart (co. RFG 1957) 13.10 America 
sălbatică (do) 13.35 Mapamond 14.10 Turnul 
Babei 16.00 Scena politică 17.00 Start - Rec 
(mag. științific) 18.00 Povestirile lui Donald 
Rățoiul (d.a.) 18.30 Hollyoaks (s) 19.00 
Teleenciclopedia 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, săptămâna 
sportivă 21.00 Efecte secundare (s, ep. 4)
21.55 întâlnirea de sâmbătă. Program special 
de Sf. Nicolae de la Cluj 23.35 Dublă expunere 
(s, ep. 5) 0.30 Rugby Meci test: Anglia - Noua 
Zeelandă (înreg.) 
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7.00 Bună dimineața! 8.30 Lumină din lumină 
9.05 D.a. 9.35 Aventurile lui Shirley Holmes (s) 
10.00 Ala-bala, Portocala! (em. pt. copii) 10.45 
Biserica satului 11.00 Viața satului 12.55 
Fotbal Divizia A: Rapid - Dinamo (d) 14.50 
Turnul Babei (div.) 17.30 Atlas 18.00 Aladdin 
(d.a) 18.30 Ce vrăji a mai făcut nevastă-mea, 
Samantha? (s) 19.40 Duminica sportivă 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 7 
zile în România 21.00 Nunta lui Betsy (co. 
SUA 1990) 22.35 Tragerile LOTO

8.00 Lupii aerului (s) 9.00 D.a. 9.50 Micul Prinț 
(spectacol prezentat de formațiile Palatului 
Național al Copiilor) 10.15 Găsea fermecată (f. 
pt. copii SUA '94) 11.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
Emisiune cu liceeni 13.00 Credo. Contribuția 
bisericilor la Marea Unire și la unitatea națională 
(dezb.) 17.00 Desene animate 17.30 Hollywood 
Safari (f.a. SUA 1997) 19.00 Cetățeni ai 
aceleiași patrii 22.00 Ștefan Luchian (f. biogr. 
România 1981) 0.00 Din muzica minorităților

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 
Tradiții (r) 9.55 Scena politică (r) 10.30 Efecte 
secundare (s/r) 11.30 D.a. 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Scena (r) 13.30 Față în față cu autorul 
(r) 14.00 Conviețuiri 15.10 Limbi străine: 
franceză 15.35 D.a. 16.00 Micaela (s) 16.50 Tri
buna partidelor parlamentare 17.00 Handbal CM 
feminin: România - Algeria (d) 19.00 Dosarele 
istoriei. Extremismul politic în istoria postbelică 
a României (II) 20.00 Secretul (s, ep. 43) 20.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 21.00 Sensul 
tranziției 22.00 La mulți ani, maestre Nicolae 
Herlea! 23.30 Pelerinaje 

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 
Documentar (r) 8.55 Cu ochii'n 4 (r) 9.55 
Portrete în acvaforte (r) 10.30 Teleenciclopedia
(r) 11.30 D.a. 12.00 Sunset Beach (s/r) 14.00 
Em. în limba maghiară 15.10 Limbi străine: 
germană 15.35 D.a. 16.00 Micaela (s) 16.50 Tri
buna partidelor parlamentare 17.00 Handbal CM 
feminin: România - Uruguay (d); Baschet CE 
masculin România - Polonia (d', rep. II) 19.30 
Dreptul la adevăr 20.00 Secretul (s, ep. 44) 
22.00 Un om cu greutate: Bumerang (f. p. Italia/ 
Franța/Germania) 23.35 Meridianele dansului

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 Ca
nary Wharf (s/r) 8.55 Marguerite Volant (s/r) 9.55 
Medicina pentru toți (r) 11.30 D.a. 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Mag.sportiv 13.30 Dreptul la 
adevăr (r) 14.00 Em. în limba germană 15.10 
Limbi străine: spaniolă 15.35 D.a. 16.00 Micaela
(s) 16.50 Tribuna partidelor parlamentare 17.00 
Ceaiul de la ora 5... 19.00 S.O.S. Patrimoniul
19.30 Față în față cu autorul (talkshow) 20.00 
Secretul (s. ep. 45) 20.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 22-00 Francoise sau viața conjugală (co. 
Fr. '64)

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 Ca
nary Wharf (s/r) 8.55 Dr. Quinn (s/r) 9.55 în fla
grant (r) 10.25 Cultura în lume (r) 10.55 Eco- 
turism (r) 11.30 D.a. 11.55 Ecclesiast '97 (r) 
12.25 Universul cunoașterii (r) 13.15 Thailanda: 
împărăția culorilor 13.30 S.O.S. Patrimoniul! (r)
14.30 TVR Cluj-N. 15.10 Limbi străine pt. copii: 
italiană & engleză 15.35 D.a. 16.00 Micaela (s) 
16.50 Cristal (s) 17.40 Tribună partidelor parla
mentare 19.00 Contemp-art 19.45 Jurnal muzi
cal 20.00 Secretul (s) 20.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 21.00 Robingo 2 (cs) 21.40 Vânare de 
vânt (div.) 22.20 Lumea sportului. Campionatele 
internaționale de gimnastică aerobică ale Româ
niei (înreg.) 23.00 Berlin Alexanderplatz (s, ep. 4)

8.00*&jronews  8.30 Lupii aerului (s) 9.25 

Filmele săptămânii 9.30 Pas cu pas (em. de 

știință) 10.35 Mondo-Blitz 10.55 Fotbal Divizia A: 

Univ. Craiova - FC Argeș (d) 12.50 Finlanda - 
întâlnirea între Est și Vest 13.00 TVR Timișoara 

15.00 Actualitatea culturală (d, Târgul de carte 

„Gaudeamus") 15.35 Desene animate 16.00 

Handbal CM feminin: România - Coasta de 

Fildeș (d) 20.00 Patru surori (f. Italia '90, p. I)

21.40 Stop-cadru 21.50 Patru surori (p. II) 23.30 

Conviețuiri. Din muzica romilor

8.00 Euronews 8.30 Lupii aerului (s) 9.25 

Filmele săptămânii 9.30 Ferestre deschise 10.35 

Lecția de a asculta muzica (s) 11.30 TVR lași 

14.00 Emilie (s, ultimul ep.) 14.50 Moment 

folcloric 15.35 D.a. 16.00 Micaela (s) 17.00 

Cristal (s, ep. 159) 19.00 Ultimul tren. Totul 

despre întreprinderile mici și mijlocii 20.00 

Handbal CM feminin: România - Coreea de Sud 

(d); Fotbal Campionatul italian (21.30): 

Fiorentina - Parma (d) 0.00 Jazz Alive

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Orășelul fantastic (s/r)
9.40 Sirenele (s/r) 10.30 Călăreți în furtună (f/r) 
12.20 O iubire de neuitat (s, ep. 22) 13.10 între 
prieteni (talkshow/r) 14.00 Știrile amiezii 14.20 Un 
cuplu de pomină (co. SUA 1991) 16.00 
întoarcerea Sfântului (s) 17.00 Muppets Show (s) 
18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor 19.45 Emisiune 
dedicată Zilei Naționale a României 21.30 Viitorul 
începe azi (s, ep. 12) 22.30 Milionarii de la miezul 
nopții

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Muppets Show (s/r)
9.40 Viitorul începe azi (s/r) 10.30 Alice Adams 
(co. SUA ’35) 12.20 O iubire de neuitat (s, ep. 23) 
13.10 Millennium (r) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Un om curajos (dramă SUA 1994) 16.00 
Dempsey și Makepeace (s.p.Anglia 1986, ep. 1) 
17.00 Muppets Show (s, ep. 21) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Ucigaș în serie (thriller SUA 
1995) 21.30 Legea lui Burke (s.p., ep. 12) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Muppets Show (s/r)
9.40 Legea lui Burke (s/r) 10.30 Ucigaș în serie 
(f/r) 12.20 O iubire de neuitat (s) 13.10 Printre 
rânduri (r) 14.00 Știrile amiezii 14.20 Povestea lui 
Ned Blessing (dramă SUA '91) 16.00 Dempsey și 
Makepeace (s) 17.00 Muppets Show (s, ep. 
ultimul ep.) 18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 
19.00 Observator/Din lumea afacerilor 19.45 
Ultimele zile ale lui Patton (f. biogr.. SUA '96, p. 
I) 21.30 Doctor Bramwell - o femeie ambițioasă 
(s, ep. 13) 22.30 Milionarii de la miezul nopții

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Muppets Show (s) 9.35 

Doctor Bramwell - o femeie ambițioasă (s/r) 10.25 

Ultimele zile ale lui Patton (f/r) 12.20 O iubire de 

neuitat (s) 14.00 Știrile amiezii 14.20 Totul pentru 

nimic (dramă Spania 1993) 16.00 Dempsey și 

Makepeace (s) 17.00 Un câine cu imaginație (s, 

ep. 1) 18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 

Observator/Din lumea afacerilor 19.45 Acoperirea 

(f.a. SUA 1992) 21.30 Cronici paranormale (s)

22.30 Milionarii de la miezul nopții

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Un câine cu imaginație 

(s/r) 9.40 Cronici paranormale (s/r) 10.30 

Avalanșa (f/r) 12.20 O iubire de neuitat (s) 14.00 

Știrile amiezii 14.20 Model Academy (s) 14.50 

Divergențe - Convergențe din lumea sportului

16.30 Un câine cu imaginație (s) 17.00 Club Ha

waii (s) 18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 

19.00 Observator/Din lumea afacerilor 19.45 

Jandarmul se însoară (co. Franța '68) 21.30 

Puterea banilor (s. p. SUA 1996, ep. 1) 22.30 

Milionarii de la miezul nopții

7.00 Știri/Revista presei 7.10 Puterea banilor (s/ 
r) 8.00 Tele-Dimineața 10.20 Un câine cu 
imaginație (r) 11.00 Călătoriile lui Gulliver (f. pt. 
copii Anglia ’74) 13.00 Viața sălbatică (do) 13.30 
Dragoste cu năbădăi (s) 14.00 Știri 14.20 
Jandarmul se însoară (f/r) 16.10 Poveștile 
prietenilor mei 16.40 între prieteni (em. pt. tineri)
17.30 Club Hawaii (s) 18.00 Tarzan, stăpânul 
junglei (s, ep. 9) 19.00 Observator 19.45 Săgeata 
(f.a.Canada '96, p. I) 21.30 A treia planetă de la 
Soare (s) 22.00 Arliss (s, ep. 7) 22.30 Beavis & 
Butt-head (s) 23.00 Hollywood Top Ten (em. 
muz.) 0.10 Proiectul Shadowchaser III (thriller SF 
SUA '95) 1.50 Muzică 

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 Rățoiul 
Huey (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 12.50 
Caleidoscop (div.) 14.00 Știri 14.10 Extratereștri 
în familie (s) 14.55 O femeie - un bărbat și 
jumătate 15.20 Hollywood Top Ten (r) 16.30 
Dragoste cu năbădăi (s) 17.00 Club Hawaii (s)
17.30 Millennium (talkshow) 17.45 Dragoste cu 
năbădăi (s) 18.15 Printre rânduri (talkshow) 19.00 
Observator 19.45 Oglinzi înșelătoare (thriller SUA 
1986) 21.30 Burlacul (s, ep. 13) 22.00 Cape 
Canaveral (s, ep. 6) 23.00 Sirenele (s, ep. 33) 
0.00 Minți ucigașe (f.p. SUA '92) 

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Ziua 
câștigătorului 11.20 Crusoe (dramă SUA 1989) 
13.00 Știrile PRO TV. Ediție specială 14.00 Erou 
din întâmplare (co. SUA 1992) 16.30 Ziua 
câștigătorului (d) 18.30 Știi și câștigi! (cs) 19.00 
Roata norocului. Concurs prezentat de Mihai 
Călin 19.30 Știrile PRO TV 20.00 Ziua 
câștigătorului (d) 21.00 Regele pescar 
(melodramă SUA 1991) 23.30 Cum să furi un 
milion (co. SUA 1966) 1.30 Pulsul financiar

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Seinfeld (s/r) 10.15 M.A.S.H. 
(s) 10.45 Regele pescar (f/r) 13.10 Cum să furi 
un milion (f/r) 15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Șoapte de iubire (s) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Profesiunea mea - cultura (talkshow) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Știi și câștigi! (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Spitalul de urgență (s, ep. 
12) 21.15 De partea legii (s, ep. 8) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.10 Chestiunea zilei cu Florin 
Călinescu 22.15 Familia Bundy (s, ep. 239)
22.45 Seinfeld (s, ep. 4) 23.15 Știrile PRO TV
23.40 Chestiunea zilei cu F. Călinescu 23.45 
Mireasa era în negru (dramă Franța ’68) 

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Seinfeld (s/r) 10.15 M.A.S.H. 
(s) 10.45 Sport la minut 11.00 Capcana timpului 
(s) 11.45 De partea legii (s/r) 12.40 Mireasa era 
în negru (f/r) 14.30 Maria (s) 15.20 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.05 Șoapte de iubire (f/r) 16.50 
Știri 17.05 Față-n față cu llie Șerbănescu 
(talkshow) 17.50 Am întâlnit și români fericiți 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Știi și câștigi! (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 Camille (dramă 
Anglia/SUA '84) 22.05 Știrile PRO TV 22.25 Fa
milia Bundy (s, ep. 240) 22.45 Seinfeld (s, ep. 5) 
23.15 Știrile PRO TV. Prima pagină 23.45 Roos
ter Cogburn (w. SUA 1975) 2.50 Știrile PRO TV 

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Seinfeld (s/r) 10.15 M.A.S.H. 
(s) 10.45 Camille (f/r) 12.30 Rooster Cogburn (f/ 
r) 14.30 Maria (s) 15.20 Tânăr și neliniștit (s) 
16.05 Șoapte de iubire (s) 16.50 Știrile PRO TV 
17.05 Punctul pe I (talkshow) 17.50 Urmărire 
generală 18.15 Chestiunea zilei 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Știi și câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Melrose Place (s) 21.15 Doctor în 
Alaska (s, ep. 52) 22.05 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 22.15 Familia Bundy (s, ep. 241) 22.45 
Seinfeld (s, ep. 6) 23.15 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 23.45 Tenebrele nopții (thriller SUA 1982)
2.45 Pulsul financiar 2.50 Știrile PRO TV 

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Seinfeld (s/r) 10.15 M.A.S.H.
10.45 Sport la minut 11.00 Beverly Hills (s/r) 
12.00 Melrose Place (s/r) 13.00 Tenebrele nopții 
(f/r) 14.30 Maria (s) 15.20 Tânăr și neliniștit (s) 
16.05 Șoapte de iubire (s, ultimul ep. ) 16.50 
Știrile PRO TV 17.05 PRO și contra cu Octavian 
Paler 18.25 Știrile PRO TV 18.30 Dăruiești și 
câștigi! Em. realizată de echipa Super- 
abracadabra (d) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Dosarele X (s, ep. 90) 21.15 Sechestrați în larg 
(f.a. SUA '92) 23.00 Știrile PRO TV 23.30 La 
limita imposibilului (s) 0.30 Zona Crepusculară 
(s, ep. 60) 1.00 Pasiunea mea (dramă SUA 
1936)

7.00 PRO TV Junior Special: d.a; Povestea 
magică; Superboy (s) 9.30 Desire (f/r) 11.00 
PRO Motor 11.30 Secretele bucătăriei 12.00 
întâlnire cu presa (talkshow) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Generația PRO: Dragul de Raymond 
(s, ep. 5); Cine este șeful? (s); Sport și muzică 
16.00 Hercule (s) 17.00 Xena - prințesa 
războinică (s) 17.45 PRO Fashion - mag. de 
modă, lifestyle și atitudine 18.15 Fete de bani 
gata (s) 18.45 Te uiți și câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Baby Boom (co. SUA 1987)
21.55 Știrile PRO TV 22.00 Millennium (s, ep. 
12) 23.00 Știrile PRO TV 23.15 NYPD Blue (s, 
ep. 12) 0.00 Adâncurile (thriller SUA ’77) 2.00 
Nopțile albe de jazz 

7.00 D.a. 9.00 Lassie (s) 9.30 Super Abraca
dabra 11.00 The Borrowers (f. fantastic pentru 
copii SUA '73) 12.20 PRO Fashion (r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Dragul de Raymond (s, ep. 
6) 13.30 Cine este șeful? (s, ep. 185) 14.00 
Spitalul (co. SUA 1971) 16.00 Chestiunea zilei
16.30 Lumea filmului 17.00 Efecte speciale (s, 
ep. 12) 17.45 Seventh Heaven (s, ep. 1) 18.30 
Beverly Hills (s, ep. 99) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Jucării (co. SUA 1992) 22.10 Știrile PRO 
TV 22.15 Susan (s, ep. 11) 22.45 Știrile PRO TV 
23.15 Procesul etapei (talkshow) 2.30 Fotbal II 
Calcio 4.20 Știrile PRO TV
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De la 1 Decembrie,
S&țNGAMTI

vor fi disponibiuzq ti
în cadrul unei ceremonii 

aparte, desfășurată sâm
bătă seara - 22 noiembrie 
a.c. - la Clubul ICSH, prima
rului municipiului Hunedoa
ra, dl Remus Mariș, i-a fost

înmânată Diploma de Onoa
re a societății “Avram lancu".

Diploma a fost înmânată 
de către dl profesor univer
sitar doctor loan Teodor 
Stan, președintele societății

“Avram lancu”, și reprezintă 
o recunoaștere oficială a 
activității primarului muni
cipiului Hunedoara, în cadrul 
societății cultural patriotice 
“Avram lancu" din România.

Felul cum te întâmpină 
un vânzător atunci când vrei 
să cumperi ceva poate fi de 
nenumărate ori hotărâtor. De 
aceea am ținut să redăm în 
câteva rânduri o scenă în 
care am rămas plăcut sur
prinși de atitudinea extrem

în baza Ordonanței nr. 9, 
începând cu 1 Decembrie, 
două din unitățile industriale 
de pe raza Municipiului Hu
nedoara au anunțat dispo
nibilizări de personal. Con
form informațiilor obținute la 
Biroul de Forță de Muncă și 
Șomaj teritorial, S.C. „ICSH” 
S.A Hunedoara va dispo- 
nibiliza 480 de oameni, iar 
S.C. „Dolomita” S.A. Zlaști 
cca. 170 de persoane. Și-a 
anunțat intenția de a trimite 
în șomaj 200 de salariați și 
S.C. Termorep S.A.

Cu acest val de dis
ponibilizări numărul șome
rilor la Hunedoara se apro
pie de 4000. „Este din ce în 
ce mai greu de acoperit Vo
lumul de muncă datorită 
creșterii semnificative în

scurt timp a numărului de 
șomeri, precizează dna Ma
nuela Mihăiescu, șefa biro
ului. Dosarele trebuie puse 
în plată rapid, iar la nivel de 
municipiu facem toate pres
tațiile privind plata alocațiilor 
de sprijin, a adeverințelor 
necesare ajutorului social 
plus plățile cu CEC către cei 
care, din motive obiective, 
nu și-au putut ridica într-o 
lună șomajul". Biroul de For
ță de Muncă și Șomaj Hune
doara deține primul loc în 
județ ca număr de cursuri de 
recalificare organizate. De 
săptămâna viitoare vor fi 
începute noi cursuri de con
tabilitate, de operator PC și 
de dulgheri. Pentru acest din 
urmă curs se vor asigura și 
angajări la final.

—........................................ ................ ..............

de politicoasă a doamnei 
Silvia Doda de la A.F. Doda 
Pavel Vanesa din Piața Obor 
- Hunedoara -, față de clienții 
care se opresc la standul 
firmei.

Să mai notăm că aceeași 
amabilitate și promptitudine 
o manifestă și Sergiu, Adina 
și Pavel Doda, întreaga fa
milie de altfel, față de clienți.

Este o atitudine pe care 
ne-ar face plăcere să o întâl
nim la fiecare pas în comer
țul post-decembrist.

■■---------- —■
r

I Unii curăță, alții 
| stai> șpmqzj||Mâl

Mai mulțl locatari din cadrul Asociației 
nr.2 Hunedoara curăță zonole verzi.

1 ------------ ------------ —

Vr» spațiu disputat

La finele săptămânii trecute, sâmbătă, 21 ■ 
noiembrie , pe strada 22 Decembrie, în zona ! 
blocurilor CM 3 - Asociația nr.2 din Hune- ' 
doara - un grup de locatari, cu greble și alte I 
unelte agricole, făceau curățenie de zor pe | 
zonele dintre blocuri.

Potrivit spuselor dlui Sabin lanoș, preșe- ■ 
dintele comitetului de bloc, locatarii, în cea ! 
mai mare parte, înțeleg să participe la amena- I 
jarea și curățirea zonelor verzi și a aleilor în | 
procent de 80 la sută. O mică parte sunt însă | 
comozi, iar atunci când se vor adresa cu ■ 
diverse rugăminți asociației, nici conducerea ! 
acesteia nu-i va înțelege, ne-a mai precizat dl ' 
Sabin lanoș. Exemplul locatarilor, ieșiți la I 
curățenie sâmbătă pe strada 22 Decembrie, | 
nu ar fi lipsit de interes să fie luat în seamă și | 
de alte asociații unde, din păcate, în jurul ■ 
blocurilor, gunoaiele te întâmpină la orice pas J

Tot în cadrul aceleiași ședințe au* 
mai fost eliberate cinci autorizații de» 
construire: *

X Bărănescu loan - Mansardare» 
locuință, Rotarilor nr. 12 B; *

X F.R.E Deva - Branșament elec-* 
trie casă de vacanță Groș, beneficiar* 
Burdulea Ștefan; •

X Vlaicu Aurica - Transformare» 
parțială apartament în magazin ABC.str* 
A. lancu nr. 3/37; •

X Benko Iosif - Branșament apă-* 
locuință, Victoriei nr. 8; •

X Mihonesc Casian, str. A. Vlaiciu 
nr. 39 - c-ție chioșc comercial, str* 
Grădinilor nr. 1. .

Avizare certificate de 
urbanism

în ședința de avizare din 11 noiembrie a.c. au fost 
avizate și emise de Primar următoarele certificate de 
urbanism:

S.C. Global Media S.A. București - Ampla
sare panouri publicitare, b-dul Libertății, b-dul Dacia, 
DN68B;

Hațegan Georgeta - Extindere locuință și c- 
ție garaj, Aleea Obor nr. 27;

Primăria municipiului Hunedoara - Conso
lidare și restaurare Castelul Corvineștilor - etapa I.

Autorizații de desființare» >
Cu ocazia ședinței din 11 noiembrie s-a mai hotărât 

eliberarea autorizației de desființare pentru garajul S.C. 
Siderurgica SA situat pe strada Carpati la nr. 47.

X_________________ ___ __________________/

Conform Hotărârii nr. 85/ 
1997 emisă de Consiliul lo
cal Hunedoara , pentru spa
țiul R.A.I.L., situat în muni
cipiu pe strada George E- 
nescu, nr. 9, s-a stabilit o 
dublă destinație. S-a accep
tat pentru acest spațiu înfiin
țarea unei galerii de artă 
precum și un raion de co
mercializare a produselor 
electronice.

Din cele declarate de dl 
ing. Aurel Bugnariu, șef ser
viciu Administrație Publică 
Locală în cadrul primăriei

Hunedoara, există o iniția
tivă la nivelul Consiliului lo
cal menită să modifice pre
vederile stabilite în Hotă
rârea 85.

Se intenționează prin a- 
ceastă acțiune stabilirea u- 
nei singure destinații pentru 
spațiul în cauză conside- 
rându-se incompatibile cele 
două activități stabilite inițial. 
La ora închiderii ediției șe
dința de consiliu în care s-a 
propus discutarea acestei 
probleme se afla în plină 
desfășurare. Vom reveni.

Preturif
în această săptămână, 

în Piața Obor din Hunedoa
ra, prețurile la principalele 
produse se situau în jurul 
următoarelor cifre: cartofi - 
2000 lei/kg, morcovi - 1000 
lei/kg, fasole 5500-6000 lei/ 
kg, ceapă roșie 3500-4000 
lei/kg, făină albă - 2500 lei/ 
kg, mălai grisat - 2500 lei/kg, 
brânză de oaie 18-20000 lei/

în piață
kg, lapte 3000 lei/litru, ouă - 
1000 lei/buc.,. smântână - 
6000 lei/borcanul de 420 g, 
salată verde - 1000 lei/că- 
pățână, usturoi - 15000 lei/ 
kg, arpagic - 10000 lei/kg, 
roșii - 9500-10000 lei/kg, 
mere -1700-2000 lei/kg, pe
re - 3500-4000 lei/kg. Un fir 
de garoafă se vindea cu 
2500-3000 de lei.

Pagină realizată de Corne! POENAR, Adrian SĂLAGEAN
Fotografii Corne! POENAR
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Prin 1980, semnalam 
într-un articol fenomenul dez
agreabil al împănării limbii cu 
termeni de origine engleză, 
chiar și atunci când există 
echivalenți românești per- 
fecți. Constatam că feno
menul se petrecuse și în Fran
ța, dând naștere unui soi de 
idiom numit frangleză. Reacția 
acolo fusese promptă și pro
dusese o lege cu sancțiuni 
severe, menită să protejeze 
limba franceză. Reflectam 
atunci că noi, fiind mai de
parte de insulele Albionului și 
totodată mai conservatori, nu 
vom ajunge totuși în situația 
de a adopta o lege pentru 
protecția limbii române.

Mă înșelam. în primul 
rând pentru că nici atunci și 
cu atât mai evident azi, în 
era Internetului, distanța n- 
are nici o importanță în a- 
:eastă chestiune. în al doi
lea rând, fiindcă nu suntem 
nici pe departe atât de con
servatori cât păream atunci, 
în anii cenzurii și ai naționa
lismului autarhic ceaușist. S- 
a văzut astfel că, probabil ca 
o reacție la limba de lemn, 
de îndată ce ne-am aflat 
scăpați în pășunile libertății, 
am dat buzna, preluând de-

întâlnire cu cititorii
George PAVEL

a valma, ca într-o beție, toți 
termenii care ni se păreau 
proaspeți, înnoitori, intere- 
sanți, expresivi, șocanți. S-a 
produs astfel, după 1989, o 
invazie de neologisme, în 
special anglicisme, cât în 
toată perioada postbelică de 
până atunci, iar principalele 
canale de pătrundere au de
venit comerțul și informatica. 
Pătrundere cu rost și fără 
rost. Aici e problema. Fiindcă 
sunt termeni absolut noi, 
care n-au (încă?) nici un 
corespondent în română și 
care trebuie preluați ca ata
re. Nu văd cum am putea 
înlocui termeni ca soft sau 
hard, cu multitudinea lor de 
accepții, ca să mă limitez la 
exemplul cel mai la înde
mână. După cum sunt alții 
care, fără a fi asimilați și 
grafic, s-au acomodat per
fect, intrând în uzul curent: 
weekend, happy-end, fair 
play ș.a., percepuți ca un 
singur cuvânt, care în româ
nește nu pot fi exprimați de
cât prin perifraze. Or, e știut, 
limba reține întotdeauna va
rianta cea mai scurtă. Aici 
nu e nimic de făcut. Există 
însă cazurile celelalte, majo
ritare, când intervine sno

sa de cultură și S.C. Prest- 
com Divers SRL Deva. Cu 
acest prilej, scriitorul și 
cărțile sale vor fi prezen
tate de către prozatorul 
Gligor Hașa. Vor fi acor
date autografe.

(M.B.). . ....... . . .. .... ...

bismul, ostentația, prețiozi
tatea. Proaspătul negustor 
nu-și mai numește buticul 
"Roșu și negru”, ci "Red & 
black", convins că așa e mai 
rafinat, mai distins, mai a- 
tracțios și - de ce nu? - mai 
shocking. Elevilor nu li se 
mai deschide în incinta școlii 
un bufet, ci negreșit un fast 
food, așa simțindu-se ei mai 
în rând cu lumea. în anii din 
urmă, fenomenul s-a extins 
atât de mult, fiind în clipa de 
față în plină expansiune, 
încât, iată, am ajuns în situa
ția de a simți și noi nevoia 
urgentă a unei legi de prote
jare a limbii române. Nu pu
tem de aceea decât să salu
tăm inițiativa dlui senator 
George Pruteanu care a îna
intat recent Parlamentului un 
asemenea proiect de lege. 
D-sa îl justifică astfel: "Este 
vorba de proliferarea în ma
să, uneori în detrimentul lim
bii române, a terminologiei 
străine, în cel mai larg sens. 
De la denumiri de produse 
banale, la denumirile produ
selor industriale, nume de 
instituții, terminologie econo
mică, comercială, reclame.” 
D-sa știe însă prea bine că, 
limba fiind un organism viu,

I Peste liniștea ca o evlavie din cimitir,
| In umbra serii ce coboară-agale.

IUn cuc își etalează corzile vocale
Peste liniștea ca o evlavie din cimitir.

! împovărat de ani pășesc printre morminte, La Dumnezeu mă-ntorc un prea supus,! 

I Cufundat în gândurile-acestei vieți. Simt giulgiul nopții ca pe-o răsuflare. I
| Pe aleea încărcată de tristeți Un clopot bate rar - sfântă chemare. |
'^împovărat de ani pășesc printre morminte. La Dumnezeu mă-ntorc un prea supus

Radu

CIOBANU

asupra ei nu se poate inter
veni prin măsuri adminis
trative. Ca atare, proiectul 
de lege se referă exclusiv la 
textele cu caracter utilitar, 
specificând explicit în art. 2, 
al. 2, că "Nu fac obiectul 
prezentei legi textele cu 
caracter științific sau literar- 
artistic, precum și publicațiile 
redactate integral sau parțial 
în limbi străine."

O lege oportună și înțe
leaptă, menită să protejeze 
identitatea și demnitatea lim
bii române. Ea nu trebuie 
însă nicidecum interpretată 
ca o reacție de respingere în 
bloc a neologismelor. Neolo
gismele sunt oxigenul limbii, 
canalul ei de comunicare cu 
celelalte limbi ale lumii. Ele îi 
asigură primenirea, apă- 
rând-o de sclerozare. Cele 
care sunt într-adevăr nece
sare și adaptabile spiritului 
limbii noastre vor fi asimilate 
firesc, chiar dacă la început 
ar întâmpina rezerve. Ele nu 
trebuie să sperie decât când 
devin instrumente de imitație 
buimacă.

Mă-nfioară visurile celor ce-au plecat, 
Le simt în suflet ca pe o dojană.
O lumânare, undeva, deschide-o geană. ■ 
Mă-nfioară visurile celor ce-au plecat. I

I

Aproape ne-am obișnuit 
ca Ovidiu Drimba să publice 
numai scrieri care presupun 
un volum de muncă de-a drep
tul impresionant. Astfel, de 
curând a apărut "Istoria lite
raturii universale" în 2 volume 
însumând aproape 800 de pa
gini, chiar dacă precedentul a 
fost creat prin masivele tomuri 
ale "Istoriei culturii și civili
zației”, scrieri de referință nu •••••■••••■a

I 
I

Ovidiu Drimba: Istoria literaturii universale, 
Editura Saeculum I.O. - Editura Vestala, 1997 •••■••••••■■••••••••••••a

numai la noi, ci și în contextul 
literaturii de specialitate uni
versale sau, cel puțin, euro
pene. La cei aproape 80 de 
ani ai săi (s-a născut la 3 sep
tembrie 1919, în localitatea 
Marginea, județul Bihor), Ovi
diu Drimba este prezent iată, 
acum, cu cărți de sinteză și 
specialitate, de actualitate și 
de strictă necesitate. Nu mai 
departe decât anul trecut a 
publicat un "Dicționar de litera
tură universală” care, în 
paranteză fie spus, poate fi 
considerat drept... preambulul 
"Istoriei..." despre care vor
bim, evident, însă, că efortul 
său intelectual este cu atât 
mai relevant. Prin extensia 
ideii, nu este deloc greșită 
afirmația că aceasta consti
tuie, negreșit, o apariție-eve- 
niment în domeniu, iar o sim
plă parcurgere a cuprinsului 
ne dezvăluie un univers de 
investigație complexă, cu ra
mificații până la "Literaturile 
Orientului Antic", acesta fiind, 
de altfel, și titlul primului capi
tol al cărții. Așadar, între acest 
prim capitol din vol. I și ultimul 
capitol din vol. II, intitulat "Simbo
lismul", avem de străbătut un 
drum jalonat de borne cu 
denumiri care ne pot fi fami
liare, dar... atât. Pentru cei mai 
mulți dintre noi. Tocmai aici, și 
dând semnificații concrete 
titlului cărții, autorul își relie
fează valoric acea calitate a 
omului de știință: responsabi
litatea în fața semenilor și a 
istoriei. Cu atât mai pregnant 
apare totul atunci când este 
vorba despre domeniul cultu
rii. Ceea ce Ovidiu Drimba a 
probat ori de câte ori a fost în 

cauză vreo 
scriere care a 
purtat numele 
său. La fel și 
de această 
dată: nu avem 
de a face cu o 
simplă și rigu
roasă avalanșă de informații, ci 
și de modalitatea de expresie, 
cu alte cuvinte, de expresivi
tatea textului care - cum mai
•••••••••••• 

rar se întâmplă, e drept - con
stituie unul dintre atuurile auto
rului. Și adăugând la acestea - 
tot în scopul încunoștințării cât 
mai răspicate a cititorului rân
durilor de față - câteva ele
mente de sprijin al ideii în con
textul deja enunțat mai înainte, 
se cuvin câteva nuanțări. în 
primul rând, din cuprinsul celor 
2 volume, să ne oprim la câte
va titluri care, vrând-nevrând, 
ne rețin atenția: Literatura me
dievală în Spania și Itali Lite
ratura medievală germană, 
engleză și rusă; Renașterea; 
Clasicismul, luminismul și pre- 
romantismul; Naturalismul, 
prerafaelismul, parnasianis
mul; Realismul; Simbolismul, 
amintit puțin mai înainte...

Acestea sunt câteva repe
re, întemeiate desigur, pe care 
cititorul poate conta în opțiu
nea sa pentru lectura cărții pe 
care aș numi-o fundamentală 
pentru cultura noastră gene
rală. Autorul, cu o experiență a 
scrisului indiscutabilă, ne ofe
ră șansa unei întâlniri plăcute, 
sau reîntâlniri, cu momente, 
situații și curente literare co
mentate cu profesionalism, 
eleganță, dar și cu spirit critic 
acolo unde a considerat că 
este cazul. Pentru că, impor
tant de semnalat, "Istoria...” 
are în componență nu mai 
puțin de 10 pagini cu indice de 
nume dintre care nu lipsesc, 
în mod evident, scriitorii și 
literații români, fiecare capitol- 
parte din scriere având șl o 
privire comparativ informativă 
despre fenomenul românesc 
al cutărui sau cutărui moment 
istorico-literar.

Dumitru HURUBĂ

Uecatură^ceruluFcîF
COMUNITATEA

La Hațeg, cu prilejul sărbă
torii a 750 de ani de atestare 
documentară a orașului, s-a ridi
cat în acest an o troiță masivă, de 
fapt un ansamblu sculptural, rea
lizat de cunoscutul artist plastic, 
Nicolae Adam.

Troița propriu-zisă, lucrare 
centrală, este înconjurată de 6 
stâlpi plasați în hexagon. Doi

- Este vorba de stâlpul - co
loana cerului de veche tradiție 
indo-europeană, apoi simbolul 
solar îngemănat cu crucea înscri
să în cerc. în perimetrul simbo
lului solar sunt figurate 60 de alte 
cercuri, numărul acestora făcând 
parte din sistemul sexazecimal 
încetățenit la daci (60 de coloane 
la Grădiștea de Munte etc...)

"NORII” de Petru CRETIA
"Norii - priveliștile viselor 

noastre, țărmuri pustii, lande 
dezolante, zărite peste viața 
noastră adevărată, la orice colț 
de drum, la orice ceas”.

"Cerul e plin de amăgiri: 
albastrul său, soliditatea norilor, 
ființa stelelor, alcătuirea 
constelațiilor". '

♦
"Ninsoarea grea strămută 

norii pe pământ și îl îngroapă în 
bogata lor tăcere".

"Prea încărcați de sorți, 
pustii de soartă, treceau azi 
norii între întâmplări și stele".

"Puține lucruri vizibile se 
prefac atât de mult și-atât de 
repede sub ochii noștri ca norii".

"...acea carte, acea stranie carte intitulată "NORII", zănatică 
destrăbălare a gratuității într-o lume ticsită de prea multe și aspre 
determinări". (G. Liiceanu).

"Cerul uriaș face ape și 
umbre și îl străbat lungi înfiorări 
ca ale apelor încrețite de un mic 
vânt trecător; și nimeni nu se 
uită la el".

"Astăzi la amiază treceau 
peste cer norii, mulți, ca niște 
convoaie uriașe de mari păsări 
albe și ușoare și era cerul plin

de aripi și înalt și foșnitor".

"Nu știe carnea norilor ce e 
durerea, pofta, sațiul, 
mormântul".

"Pe cerul nici unei zile a 
lumii nu se află scrisă data ei".

Selecție de Hie LEAHU

Ansamblul sculptural de Ia Hațeg

dintre stâlpii opuși sunt destul 
de masivi, la partea superioară 
terminându-se cu o cariatidă; 
ceilalți patru stâlpi fiind inspirați 
din specificul locului. Stâlpii 
sunt legați între ei cu o linie 
dinamică realizată tot din lemn.

- Troița de la Hațeg, ne spu
ne realizatorul ei, artistul Nico
lae Adam, este inspirată după o 
troiță de la Mănăstirea Prislop. 
Semnificația ei este extraor
dinară, făcând parte din fondul 
arhetipal al monumentelor euro
pene precreștine (stâlpul cerului 
și simbolul solar care strânge 
brațul crucii), fiind semnificative 
în acest sens.

- Vorbeați la un moment 
dat de trei elemente...

- Vă rugăm să faceți preci
zări asupra rozetel plasate în 
centrul crucii.

- Aceasta este mărginită de 
un brâu în torsadă, funie răsu
cită, scoasă în relief, întâlnită și 
pe bisericile românești, cu rol 
sacru de a aduna credincioșii, 
constituind o legătură a cerului 
cu comunitatea. Gândesc că 
această rozetă cu 6 petale vine 
tot de la motivul întâlnit la Pris
lop în care era înscris numele 
lui Hristos. Pe partea opusă a 
rozetei se află soarele dacic.

- Mai întâlnim undeva în 
țară acest model de troiță?

- Da. Modelul de troiță cu as
tragal se întâlnește în sudul țării.

Mine! BODEA^

/•
| Dacă Ionel Teodoreanu s-a 
< impus în epocă ca un prozator 
• apreciat, deși practica avoca- 
| tura, Vasile Voiculescu, născut 
l cu doi ani mai târziu, este con- 
! semnat în istoria literaturii ro- 
I mâne ca poet, prozator și dra- 
| maturg în adevăratul înțeles al
■ cuvântului, deși preocuparea sa 
1 de bază era medicina. De la 
| nașterea acestuia din urmă s- 
| au împlinit ieri 113 ani.

Vasile Voiculescu a debutat 
I în anul 1912 în "Convorbiri lite- 
| rare". Debutează editorial cu
■ volumul "Poezii” (1916). După
1 numai doi ani obține Premiul 
| Academiei Române pentru volu- 
| mul "Din țara zimbrului și alte 
. poezii". Mai colaborează la re- 
I vistele: "Florile dalbe”, "Insem- 
k__________________________

Aspirația de desăvârșire și 
idealul de puritate

nări literare", "Răsăritul", "Lu
ceafărul", "Lamura", "Graiul 
nostru", "Gândirea", "Azi", "Cu
get românesc", aceasta din ur
mă condusă de Tudor Arghezi 
și Ion Pillat, unde-și publică 
poeziile din volumul apărut în 
1927 - "Poeme cu îngeri".

Așa cum aprecia criticul 
Aurel Sasu, interesul lui Vasile 
Voiculescu se orientează de 
timpuriu spre partea de mister a 
lucrurilor, spre solemnitatea 
gesturilor și caracterul lor ini- 
țiatic. Dovadă că în anii maturi
tății nu va mai reține ritualul 

cultic, decât reprezentația ver
bală, o morală a limbajului, ob
sesia inaccesibilului.

Marile teme etice, aprecia 
George Călinescu în Istoria lite
raturii române, - mila, supune
rea, suferința, binele și răul, 
divinitatea, idealul și arta - tradu
ceau în fond un proces de inte
riorizare, de "neliniști interioare" 
și de "aspre viziuni" ale debu
tantului. Relevantă este în poe
zia sa voința de a da un nume 
aspirației de desăvârșire și idea
lului de puritate, nu prin descrip
tivism cât prin ficțiune pură.

Nu numai sonetele, prin in- | 
termediul cărora s-a exprimat în ■ 
principal în poezie, dar întreaga • 
sa operă, inclusiv proza, este o | 
traducere imaginară a idealului | 
sau a realului, traducere în care . 
niciodată poetul și prozatorul nu I 
renunță la adevărul său lăuntric. | 
Povestirile sale se nasc dintr-un ■ 
surplus de pasiune, ca și so- ■ 
netele, dar mai ales din supu- | 
nerea la durata cuvântului și | 
morala semnificației sale. Scrii- . 
torul a procedat, asemenea tu- I 
turor marilor creatori, transfor- | 
mând această supunere într-o ■ 
stare lirică și forță pasională, 1 
ireductibilă opoziție între vocația | 
spontaneității și cuviința ma- | 
teriei. .

Sâmbătă, 29 noiem
brie a.c., ora 11, la sala 
mică a Casei de cultură 
din Deva are loc întâlnirea 
scriitorului Pavel Coruț cu 
cititorii din municipiu. Or
ganizatorii manifestării 
sunt instituția gazdă - Ca

B. CĂTĂLIN I 
__________________________ y
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ANIVERSĂRI

• Absolventului în energetică 
de la F.E.Deva, Mr.Dekarli Alfred, 
îi dorim "La mulți ani"!, sănătate, 
fericire și viață lungă, cu ocazia 
zilei de naștere, 01.12.1997. 
Trupa M.A.S.H. (Serviciul echi
pamente, Serviciul L.U.R. OLD 
BOYS) (9425)

VÂNZĂRI 
CVMPÂRĂRi

• Vând pământ intravilan, 5 
ha, întreg sau parcelat, Ilia. 
Informații 212143, 065/211422. 
(9413)

• Vând apartament 3 camere, 
cumpăr garsonieră. Tel. 
229480 (9368)

• Vând urgent apartament 2 
camere, ultracentral. Tel. 
219325 (9365)

• Vând casă în Simeria, str. 
G.Coșbuc, nr.25. (9384)

• Vând urgent casă în Sime
ria. Tel. 660264 (9408)

• Cumpăr apartament 2-3 
camere, ofer 30.000.000 lei. 
Tel. 231269. (9407)

• Vând apartament 2 camere, 
zona Aleea Romanilor, bl.12, 
ap.4, parter, cu îmbunătățiri. 
623365. (9634)

• Vând apartament 2 camere. 
Informații tel. 621884, cartier 
Dacia. (9632)

• Vând apartament 2 camere, 
ultracentral. Tel. 232891 (9633)

• Vând două case pe curte, 
grajd, șură, vie, fântână, pomi, 
cocini, curte betonată, grădină 
un hectar. Informații sat Teiu, 
corn. Lăpugiu. (9638)

• Vând casă, trei camere, 
singur în curte, lângă spital, preț 
informativ 350 milioane lei sau 
echivalent valută, Tel. 225070. 
(9636)

• Vând casă, grădină, corn. 
Romos, str. Morii, nr.122. Infor
mații tel. 058/818446.(9417)

• Cumpăr apartament în 
Simeria. Tel. 661990, după ora 
14. (4916)

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ A 
DRUMURILOR - RJLUEVA 

organizează
LICITAȚIE PUBLICA DESCHISĂ FĂRĂ PRESELECT IE 

pentru elaborarea proiectului (faza S.F.) aferent obiectivului de investiții:

MODERNIZARE DC46: MARTINEȘTI - JELEDINTI, 
KM 1+516 - KM 5+800

ORDONATOR DE CREDITE:
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ A DRUMURILOR - R.A. DEVA,
str. Dragoș Vodă, nr.1-3, bl. 28, telefon 054/225089, fax 054/225088.

SURSA DE FINANȚARE buget
DOCUMENTAȚIA NECESARĂ se poate procura de ia DIRECȚIA JUDEȚEANĂ 
A DRUMURILOR - R.A. Deva, str. Dragoș Vodă, nr.1-3, bl. 28, telefon 054/ 
225220, fax 054/225088, începând cu data de 28.11.1997.

PREȚUL DE PROCURARE AL DOCUMENTAȚIEI: este de 150 000 lei/buc
Ofertele se vor depune la sediul organizatorului până la data de 22.12.1997, 

ora 15,00.
Deschiderea ofertelor va avea loc la DIRECȚIA JUDEȚEANĂ A 

DRUMURILOR - R.A. DEVA, la data de 23.12.1997, ora 10,00.
Obiectivul este amplasat în județul Hunedoara, comuna Mărtinești și poate fi 

vizitat de către ofertanți în mod independent.

• Vând Trabant, Vețelnr. 187. 
Tel. 665107 (9406)

• Vând auto specializată, 
basculantă Roman, fabricație 
1995, preț negociabil. Tel. 
642109. (9254)

• Vând tractor U 651, dublă 
tracțiune, preț negociabil.Vizibil 
SMÂ. Tel. 620198. (9637)

• Vând Golf 11, 1986, 1263 
cmc, nerulat în țară, preț 3700 
mărci, negociabil. Informații tel. 
723189, 092701421, după ora 
20. (9169)'

• Vând Dacia 1300, tel. 
717431, Hunedoara. (9173)

• Vând Opel Manta, stare 
perfectă, înmatriculat, carte 
identitate. Tel. 713984. (9177)

• Cumpăr miere de albine 
salcâm, polifloră. Plata pe loc. 
Tel. 058/817775, 058/817952. 
(9332)

• Vând societate comercială, 
tel. 641709, între orele 18-20. 
(9252)

• Vând pianină "Barthol"- 
Berlin, medaliată cu aur. Tel. 
214499 (9640)

• S.C. Agroserv S.R.L. Băcia 
cumpără tăurași, rasa Bălțata 
Românească, greutate 220- 
280 kg. Tel. 672145. (9418)

• Cumpăr pavilion apicol, 
vertical, rame 10/10, Hațeg. Tel. 
777003. (2690)

• Vând videorecorder, Sony, 
Philips, 4 capete, noi. Ofer 
garanții. Tel. 622008, seara. 
(9753)

• Vând două mașini spălat, 
americane, Whirpool, auto
matice, 10 kg haine, fără încăl
zitor, garanție 6 luni. Tel. 722909 
(9164)

LICITAȚII
• S.C. Condor S. A.Deva, cu 

sediul în Deva, str. A. lancu, 
bloc H 3, organizează licitație, 
în data de 12 decembrie 1997, 
ora 10, pentru selectare firmă 
agreată de F.P.S. privind 
întocmirea RAPORTULUI DE 
EVALUARE pentru privatizarea 
societății. Informații la sediul 
societății, tel. 054/211783 sau 
212060, int. 133. (9381)

• B.C.R. SA, Filiala Hune
doara anunță vânzarea prin 
licitație publică a următoarelor 
active aparținând SC Cernafruct 
SA Hunedoara, cu sediul în 
Hunedoara, str P. Cerna, nr.4: 
Fabrica de răcoritoare și Fabrica 
de gheață. Activele sunt dotate 
cu utilaje performante. Licitația 
va avea loc în data de 
05.12.1997, ora 10, la Jude
cătoria Hunedoara, biroul exe
cutorului judecătoresc. Infor
mații suplimentare la sediul 
S.C. Cernafruct SA Hunedoara, 
str.Carpați, nr.92, tel. 054/ 
715482, la’ BCR, Filiala Hune
doara, tel. 054/712494 și Jude
cătoria Hunedoara, executor 
judecătoresc, tel. 054/712438. 
(9175)

PIERDERI
• Pierdut certificat de 

acționar, emis de S.C. Casial SA 
Deva, sat Chișcădaga, pe nu
mele Densușan Sabin, Densuș, 
nr. 13.ÎI declar nul. (2687)

ÎNCHIRIERI

• De închiriat apartament 2 
camere, Deva. Tel. 624275 
(9393)

• Ofer de închiriat cameră 
(Gojdu) unei salariate. Tel. 
231852 (9379)

• De închiriat garsonieră. 
Vând teren Sîntuhalm și pla
pumă, două persoane. Tel. 
223958. (9382)

• Cetățean străin caut ur
gent apartament 2-3 camere, 
mobilat,telefon, zonă centrală, 
în Deva. Tel. 063/226448, 
092336888.(9345)

OFERTE DE 
SERVICII

• Angajăm ingineri electro
nică, automatizări, calcula
toare, telecomunicații și eco
nomiști. Condiții de salarizare 
deosebite. C.V. la C.P. 22,0.P. 
Deva 6. (9755)____________

• Agenție de marketing și
publicitate angajează 20 cje 
tineri dinamici, cu posibilitate 
de promovare și câștiguri de 50- 
100.000 lei/zi, studii medii sau 
superioare, aspect fizic plăcut. 
Tel. 612605. (9354)_________

• Societatea de asigurare 
româno-germană Unita SA 
scoate la concurs un post de 
contabil, pentru filiala Brad, în 
următoarele condiții: studii 
economice, vechime în spe
cialitate minim 5 ani, domi
ciliul stabil în Brad. Informații 
la sediul sucursalei din Deva, 
str. Liliacului, bloc 24, sc.B 
ap. 13. Tel. 225945 (9391)

• Societate comercială an
gajează distribuitori locali și în 
țară. Caută transportatori cu 
mijloace auto 1-2 tone. Tel. 
219300, 230793. (9395)

• S.C. ADP Timișoara - 
șantier Deva angajează ingi
ner mecanic auto, șef coloa
nă auto. Informații la sediul 
firmei, Deva, str. Răndunicii 
nr.3/A, tel. 054217321. (9402)

• Firmă de marketing și 
publicitate angajează 20 de 
tineri cu studii medii sau su
perioare, cu posibilitate de 

5C ARCTIC SA Găești 
prin magazinul său din Hațeg, 

str. Progresului nr 2. te! 770369,
Oferă populației și societăților comerciale frigidere 

și congelatoare: frigidere 2 uși -1.900.000 lei, frigidere 
140 litri - 1.153.000, frigidere 180 litri - 1.289.000, frigider 
240 (soft) - 1.533.000, congelator 120 litri - 1.357.000, 
congelator 160 litri - 1.560.000, congelator 210 (soft) - 
2.035.000, congelator orizontal 110 litri - 1.239.000, 170 
litri - 2.106.000, 240 litri - 2.292.000, 360 litri - 3.530.000, 
400 litri - 3.902.000, vitrină 110 litri -1.499.000, vitrină 210 
litri - 2.171.000. Prețurile includ TVA.

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

câștig între 30-60 mii/zi și 
promovare rapidă. Informații la 
tel. 615390. (9414)

• Grupul Școlar Industrial 
Horea anunță concurs pentru 
ocuparea postului de muncitor 
policalificat (fochist, instalator) 
în data de 5 decembrie 1997. 
Informații la tel. 622231.

• Firmă mixtă româno-
italiană, reprezentanta 
"Polyglass" în România, caută 
reprezentanți locali, firme 
specializate în hidroizolații. Tel. 
069/423060, 443017.
(OP. 150)

• Angajăm gestionar și 
agenți comerciali pentru ora
șele Deva, Hunedoara, Orăș- 
tie. Informații tel. 056208716 
sau 092654031

DIVERSE

• S.C. Silvatrans S.R.L. Deva 
reclamă furtul C.E.C.-ului barat 
pentru materiale, seria B. 003 - 
nr. 00151826 - 00151850 și a 
ștampilei rotunde. (439644)

COMEMORĂRI

• Un profund omagiu celui 
care a fost un soț și un tată 
minunat, dispărut în urmă cu un 
an,

prof. CONSTANTIN 
IORGOVAN

Comemorarea în 29 noiem
brie 1997, ora 10, la Biserica 
Sf. Nicolae din Hunedoara. 
(9383)

• Ce frumoși au fost anii când 
trăiam toți împreună, ce trist este 
acum când se împlinesc 6 luni 
de când un nemilos accident 
ne-a luat dintre noi pe cel mai 
bun frate și nepot

IVANCU ȘTEFAN, 49 ani 
și iubitul său fiu, de 19 

ani.
Cu lacrimi și tristețe amare 

vă plângem de când ați plecat 
lăsând pe cei dragi în lume cu 
sufletul nemângâiat. Parastasul 
are loc duminică, 30 noiembrie, 
la biserica din Clopotiva.(2685)

• Au trecut doi ani de când 
dragul și bunul nostru

MIRCEA STOICHIȚOIU
ne-a lăsat cu sufletele pline 

de durere și a plecat pe drumul 
fără întoarcere. Lacrimi și flori 
pe tristul lui mormânt. Familia 
veșnic nemângâiată. (9400)

• Familia Enășel Petre 
anunță că în data de 29 no
iembrie, ora 12,30, la Cimitirul 
Ortodox, str. Eminescu, Deva, 
va avea loc parastasul de 7 ani 
al comemorării

prof. BARMAC GALINA 
ENĂȘEL

(9420)

DECESE

• Cu adâncă durere în 
suflet anunțăm încetarea din 
viață a celei care a fost

MIHUȚ LUCREȚIA

Un ultim omagiu din partea 
fiilor Eugen și Rodica, gine
relui Dimitrie, nurorii Felicia și 
a nepoților Alin și Sorina, 
Felician și Luminița. înmor
mântarea va avea loc vineri, 
28.11.1997, ora 13, în Vețel.

•-Familia Dascăr și familia 
lliuță sunt alături de Panu Geta 
în momentele grele pricinuite 
de moartea mamei sale, •* *

• Vindem și cumpărăm gar
soniere, apartamente, case, 
terenuri. Tel. 211290, 225920, 
int. 158. (9372)

• Vând motocultor Diesel, 10 
CP plus plug, freză, motocositor 
de 1,40 m, tel. 212463. (9627)

• Vând 625 litri petrol și bazin, 
1500 litri. Tel. 611514, 
222779.(9369)

• Vând frigider, ușă aparta
ment, birou nou. Tel. 221328, 
621167, zilnic. (9366)

• Vând vitrină frigorifică. Tel. 
641440 (9621)

• Vând aparat mărit Meopta 
standard, preț negociabil. Tel. 
620817, după ora 20.

• Vând două cojoace trei 
sfert și un magnetofon Tesla 
CM-130, preț avantajos, Horia 
nr. 159, tel. 611852. (9631)

• Vând junincă Holstein, 
gestantă, cinci luni, Sîntuhalm, 
nr. 112. (9399)

• Vând calculator 486 SX, 
imprimantă CD-ROM și pro
gram contabilitate. Tel. 660930 
(9404)

• Vând cărămidă, 2000 bu
căți, preț 500 lei/buc. Tel. 
624074. (9410)

• Vând elemenți de caroserie 
și piese pentru Fiat Regata 100 
S. Relații tel. 716917, orele 16- 
18. (9176)

DAJU ELENA

din comuna Poiana, județul 
Gorj. Dumnezeu să o odih
nească!

• Soția Nuța, fiul Dorin, nora 
Silvia mulțumesc cu căldură 
tuturor celor care le-au fost 
alături la marea durere prici
nuită de despărțirea de dragul 
lor soț și părinte mult iubit

DUȚĂ ION

(9424)

/------------------------------ \

VREMEA
Vremea va fi în general 

închisă și relativ caldă pentru 
această perioadă. Cerul va 
fi mai mult noros. Trecător 
vor cădea ploi slabe, iar la 
munte lapoviță. Vântul va 
sufla slab la moderat din sud 
- est. Temperaturile minime 
vor oscila între 0 și +4° C, iar 
maximele între +8 și +11° C. 
(Lucian NISTOR)
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I 1 dolar SUA
II marcă germană
1100 yeni japonezi
■ 1 liră sterlină
! 1 franc elvețian

11 franc francez
| 100 lire italiene

7850 lei I
4440 lei |
6177 lei 

13098 lei
5503 lei
1327 lei
453 lei

I
I
I 
I

■ Cursurile incluse în a- ■ 
| ceastă listă au la bază cotații |
■ ale societăților bancare auto- ■ 
J rizate să efectueze operațiuni ! 
I pe piața valutară. Prezenta I 
| listă nu implică obligativitatea |
■ utilizării cursurilor în tranzacții . 
I efective de schimb valutar și ■ 
| înregistrări.

L— — _ — — _



Cuvântul liber

"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de dum
neavoastră,
IAR ABONAMENTUL este calea cea mai avantajoasă de a 
intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA IANUARIE 
ESTE DE 8000 DE LEI/LUNĂ, PLUS TAXELE POȘTALE. 
NU UITATI! REÎNNOITI-VĂ ABONAMENTUL LA t •
"CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți abonament, solicitați 
factorilor poștali să vă facă.
FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la ghișeele 
oficiilor poștale din județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, 
în numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI!

RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

SX.SCWI0N COMPANY Sk! 
cu sediul în Hunedoara 

vinde la cele mai avantajoase prețuri:

BANANE —- 
PORTOCALE” 
MANDARINE*  
LĂMÂI------ -
GRAPEFRUIT
KIWI—

import GRECIA

57

CEAPĂ RO^IE - imp^GRECIA

CEAPĂ ALBĂ - import UNGARIA
USTUROI
ULEI
OUĂ

k.

in 1 dec. 1997 

firma chineză

S.C. HfN SHM6

deschide un magazin 
de prezentare și desfacere 

en detail și en gros, 
str. Libertății, în incinta 
fostei cofetării Scala - 

pentru produse de îmbrăcăminte, 
încălțăminte, tricotaje etc., 

de bună calitate și 
la cele mai mici prețuri. 

Vă așteptăm cu multă plăcere 
și solicitudine să ne vizitați 

magazinul nostru chinezesc!

Prin depozitele sale situate în:
1 - Hunedoara, B-dul Dacia, nr. 39, bl. 47, parter (Micro V) 
7} - Hunedoara, str. C-tin Bursan, nr.l (centru vechi) (

- Sîntuhalm, stand 1, complex Eurovenus

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

¥

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

S.C. PUMAROM COM s.r.l.
ORADEA ROMANIA

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICA TIE:
) J

Becuri iluminat public și industrial LUXTEN 
OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU PRIMĂRII:
Corpuri iluminat stradal, ITALIA, design 97
Tuburi fluorescente, balasturi, startere
Lămpi cu lumina mixtă (cu autoaprindere) 
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente 
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

• unic importator al niimn’C 
produselor originale P U m R.

• Vă oferă EN-GROS la preț de fabrică

ÎNCĂLȚĂMINTE SPORTj
ATESTARE RENEL; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională KEMA Olanda

Becuri General Electric Ringsram
Becuri uz casnic,colorate, auto, speciale, halogene 
Corpuri iluminat Italia, Germania și Ungaria: 
spoturi și plafoniere pt tavane false, aplice

ADRESA: ORADEA, str. Cazaban, 31, 
tel. 059-463875, 059-463876

MULTI 
SISTEM 

SRL
DEVA

(El

Vă oferă: 
calculatoare 
imprimante 
consumabile 
accesorii 
rețele 
service

-

Societate comerciala
VINDE EN GROS

ȘI
EN DETAIL

K ROM 30 
VODCĂ 30’

| RACHIU ALB 251
w______________ &

BEREr^:
! SILVA 1/2
REGUN 1/2

Bd. Decebal, Bl.109 (mag. Romarta, et.1)
® 213280 (9116) Apă minerală BIBORȚENI 1,5 L

Hârtie igienică

APARTAMENT AMENAJAT CA SEDIU DE FIRMĂ
situat în Deva, pe DN 7 - Calea Zarandului, la parterul 

unui bloc de locuințe.
I

mobilat
grilaje metalice la ferestre 
instalație alarmare electronica 
linii tel/fax

>
>
>

Relații la tel.: 211275I

Z

Relații la depozitul-magazin din 
Deva, str. 22 Decembrie, iir. 257 

(în incinta S.C. Polidava S.A.), 
țel: 225094, între orele 10-14.

XSocietatea comercială “Vinalcool” SJL 
Hunedoara-Deva

Vinde en gros și en detail, prin depozitele sale din 
Deva, Brad, Hațeg, Hunedoara, Orăștie, Petroșani 

Toate sortimentele de băuturi alcoolice produse de 
r-**  S.C. "Indagrara" S.A. Arad 

la prețuri ce sfidează orice concurență.
Informații suplimentare la telefoanele: 216545 și 627798./
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Poliția Municipiului Deva, Biroul Evidența Populației

COMUNICAT
încă mai există un număr destul de 

mare de persoane care dețin buletine 
de identitate cu termenul de 
valabilitate expirat, tineri care au 
împlinit vârsta de 14 ani nepuși în 
legalitate, cât și locuitori ai muni
cipiului Deva care până la această 
dată nu și-au actualizat în actul de 
identitate adresa de domiciliu în 
conformitate cu noile denumiri de 
străzi.

Toți aceia dintre dumneavoastră 
^care se regăsesc într-una din situațiile

mai sus amintite, sunt rugați să se 
adreseze Biroului Evidența Populației 
din cadrul Poliției Municipiului Deva, 
str. O. Goga, nr. 4, de luni până vineri, 
între orele 8,00 și 10,00, iar în zilele de 
joi între orele 15,00 și 20,00.

Potrivit Legii nr.105/1996 - privind 
evidența populației - cei care nu se 
prezintă în termen pentru punere în 
legalitate, vor fi sancționați contra
vențional cu amendă între 25.000 - 
50.000 lei.

Consiliul de 
administrație al 

s.c. 
„ALIMENTARA" 

SA DEVA, 
cu sediul In Deva, Bd. 
Decebal, bl. r, parter, 

reconvoacă 
ADUNAREA 

GENERALĂ A 
ACȚIONARILOR 

din 23 noiembrie 
pentru 6 decembrie 

1997, ora 9,00, la 
sediul societății. 

0780)

ȘCOALA 
SPECIALA 
PĂCLIȘA 

scoate la concurs in 
data de 15 decembrie 

1997 un post de

£ C S/DERURC/CA S.A
HUNEDOARA 

cu sediul în Hunedoara, 
str. Piața lancu de Hunedoara, nr.1, 

județul Hunedoara,

dactilograf 
Informații la sediul 

unității.

Organizează licitație publică cu 
preselecție și ofertă în plic sigilat pentru 
"Activitatea de exploatare a Haldei de 
Zgură Buituri"

Caietul de sarcini necesar întocmirii 
ofertelor poate fi procurat contra sumei 
de 100.000 Iei, zilnic, de la sediul 
societății. Direcția Dezvoltare Mecario- 
Energetică.

Pentru a participa la licitație 
ofertanții trebuie, pe lângă capacitatea 
juridică, să dovedească și capacitatea 
tehnică și economică de a desfășura 
activitățile preconizate.

Informații suplimentare privind 
caietul de sarcini se pot obține de la 
domnul ing. Babeș Ovidiu, director DME, 
la telefoanele 054/215904 sau 054/ 
716121, interior 1020.

Termenul limită de depunere a 
ofertelor este 30.01.1998.

Preselecția ofertanților va avea loc la 
data de 15.02.1998. ora 10, la sediul

^societății, sala DME.

( \
<Q R

QUASAR DEVA
Bd. Decebal bi.R parter

Oferta lunii 
DECEMBRIE!!!

Cumpârînd 
un calculator

PGA Pentium 150 MHZ 
echipat cu placă de sunet 

primiți GRATUIT 
un set de

BOXE de 80WPMPO

Sunați acum la tel. 211261 
\____________ _________ /

Hunedoara I 
I 

' Convoacă acționarii I 
I pentru Adunarea I
J Generală a Acționarilor ce j 
! se va desfășura pe data de J 
j 12.12. 1997, ora 13,00, la 
! Casa de Cultură a muni- 
| cipiului Hunedoara, cu 
| următoarea ordine de zi: 
j > discutarea planului 
| de restructurare 
| societății;
| > diverse.
|„ 
r 
i 
i 
i 
i 
i<

Relații la telefoanele

054/71,5842;

714001 - int. 29 la

dl ing. Sorin Savastre.

I 
I
I 
I
I 
I 

J|
I 
I

'I 
I
I 
I
I 
I 

>

.; CLTTVnZ,
Ziar editat de 
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CUVÂNTUL LIBER -
DEVA

Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată 
la Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991. 
Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

LLLULL LL La 
vtaaujE-LLuaaLa11 

LrLLLVLLJLfx
IzLLVLb-VLL

După cum am 
anunțat deja, miercuri 
ia Liceul ,, Transil
vania” din Deva a 
izbucnit un conflict 
între elevi și S.C. 
Coratrans. Motivul îi 
constituie trecerea 
abuzivă a clădirilor 
internatului și canti
nei în posesia res
pectivei societăți 
comerciale.

Ieri protestul ele
vilor, la care s-au 
alăturat și cadrele 
didactice, a continuat 
cu un marș prin oraș, 
punctele ,, fierbinți” 
fiind Prefectura și 
S.C. Coratrans. Tot 
ieri s-a organizat și o 
conferință de presă, 
pentru â fi aduse ia 
cunoștință publicului 
toate detaliile acestei 
probleme. Vom reveni 
cu amănunte. (A.N.)

Consiliul municipal Deva al Partidului România 
Mare invită membrii și simpatizanții P.R.M. la 
adunarea consacrată sărbătoririi zilei de 1 
Decembrie - Ziua Națională a României. 
Adunarea va avea loc în sala de ședințe a 
Primăriei Deva, sâmbătă, 29 
noiembrie a.c., și va începe la ora 
11.(Tr.B.)

Se convoacă Adunarea Generală a 
Acționarilor de la

S.C. " ICSH" - S.A HUNEDOARA
pentru data de 10.12.1997,

ora 11,00 - prima convocare - 
și 16.12.1997, ora 11,00 - a doua 

convocare -, care va avea loc la sala 
de sport “Constructorul”, 

din str. Gh. Barițiu,
cu următoarea ORDINE DE ZI:

7. Completarea Statutului societății:
Art. 18 alineatul (2) se reformutează astfei:”în 

condițiile Legii nr. 31/1990, societatea poate fi 
administrată de un administrator unic - director 
generai sau de un consiliu de administrație 
compus din 3 sau 5 membri aleși de Adunarea 
Generală a Acționarilor”.

2. Alegerea administratorului unic - director 
generai ai societății comerciale.

3. Diverse.
....... ■ ■■■.. ----------------- - ■ ■ — >

IMC0MEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!

În calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

PHILIPS NEI DAEWOO GOLDSTAR ARCTIC
GĂEȘTI

Vă oferă la cele ma mici prețuri:
• TELEVIZOARE COLOR® FRIGIDERE, CONGELATOARE ȘI VITRINE 

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

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

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu 

& PLATA ÎN 24 RATE] 
rAnÂ AVANS:SS "
MAGAZINELE NOASTRE:

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

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

r ImcHIRUM DEPOZIT ~
O Suprafața - 140 mp; 
O Rampă încărcare auto; 
O Acces individual.

Relații la telefon 211275

Consiliul de administrație: DUMITRU GHEONEA - președinte (redactor șef) • TIBERIUISTRATE- 
vicepreședinte (redactor șef adjunct) • SABIN CERBU, M/NEL BODEA, NICOLAE TÎRCOB - membri.

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara
Telefoane: 211275,212157,225904 (depozit magazin); Fax 218061 • E-mail:cuvlib@recep.roknet.ro
Program de lucru cu publicul: zilnic de luni până vineri, între orele 8-18,la sediul redacției și la. 

telefonul 211275.
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde 

material sau moral pentru articolele necontractate trimise ziarului din propria inițiativă a 
colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tehnoredactare 
computerizată 

“CUVÂNTUL LIBER”
Tiparul executat la 

IMPRIMERIILE “UNIREA PREȘ” 
ALBA IULIA 

Tel. 058-812126

mailto:cuvlib@recep.roknet.ro

