
Definirea hărțuirii sexuale în 
conformitate cu tradițiile românești

Prevenirea actelor de corupție și prin 
intermediul Comisiei Naționale Anticorupție

Definiția hărțuirii sexuale din cadrul legii privind 
egalitatea de șanse între femei și bărbați va include 
doar fapte concrete și nu gesturi sau priviri care ar putea 
stârni confuzii, deoarece societatea românească nu este 
pregătită psihologic pentru reglementări de proveniență 
anglo-sax^nă, a declarat secretarul de stat în Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale, Norica Nicolai, prezentă la 
lucrările Comisiei pentru drepturile omului. Președintele 
comisiei, Rodica Stănoiu, a spus că este absolut necesar 
ca definirea hărțuirii sexuale să se facă în conformitate 
cu tradițiile și cultura noastră, pentru ca legea să nu 
aducă, în locul beneficiilor, prejudicii.

Comisia pentru drepturile omului a hotărât amânarea 

cu o săptămână a dezbaterilor legii privind egalitatea 
șanselor, pentru ca inițiatorul, Norica Nicolai, să poată 
reface anumite paragrafe din textul legii care lasă loc 
la diverse interpretări sau nu acoperă corespunzător 
situațiile în cauză. Norica Nicolai a afirmat că, prin 
adoptarea unei astfel de legi, se creează un prece
dent pentru țările latine pentru că România ar deveni 
prima țară de origine latină care ar avea o lege 
referitoare la hărțuirea sexuală.

In ceea ce privește egalitatea șanselor între femei 
și bărbați, Rodica Stănoiu și Norica Nicolai au apreciat 
că ea ar trebui să devină un subiect pentru monitorizarea 
țărilor candidate la structurile europene. (Mediafax)

Prevenirea actelor de corupție se va face și la 
nivelul Guvernului, prin intermediul Comisiei 
Naționale Anticorupție, a hotărât Comisia juridică din 
Senat, care a avizat favorabil Proiectul de lege 
pentru prevenirea și sancționarea actelor de 
corupție. Comisia, condusă de primul ministru, va fi 
formată din reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, 
Justiției, de Interne, ai Gărzii Financiare, BNR, 
Direcției Generale a Vămilor, Curții de Conturi și ai 
Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. 
Comisia Națională Anticorupție va defini și corela, la 
nivelul Executivului, direcțiile de acțiune pentru 

k prevenirea corupției și a criminalității organizate, va 

întocmi sinteze și propuneri pentru măsuri legislative 
îq domeniu, informând periodic Guvernul de eficiența 
măsurilor adoptate. Organizarea și funcționarea 
acestei comisii vor fi stabilite prin hotărâre a 
Guvernului. La propunerea liderului PNL, Mircea 
lonescu Quintus, Comisia juridică din Senat a 
acceptat ca președintele României “să vegheze" la 
buna funcționare a Comisiei Naționale Anticorupție și 
a Consiliului Național de Acțiune împotriva Corupției 
și a Crimei Organizate (CNAICCO). Senatorii nu au 
adoptat nici o prevedere care să facă distincție între 
atribuțiile Comisiei Naționale Anticorupție și ale 
CNAICCO. (Mediafax) 
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RomTelecom intenționează 
să introducă, începând cu 1999, 
abonamente diferențiate în 
funcție de numărul de impulsuri 
incluse, clienții societății având 
posibilitatea să opteze între 
abonamente cu minimum 50 de 
impulsuri, cu 100 de impulsuri 
sau care depășesc acest nivel. 
Potrivit directorului general al 
RomTelecom, Florin Anghel, 
această ofertă va permite și 
practicarea unor tarife 
diferențiate, mai reduse pentru 
marii consumatori de impulsuri. 
Conducerea RomTelecom afirmă 
că tarifele practicate de

societate nu se vor modifica 
până la sfârșitul acestui an, o 
eventuală majorare a acestora 
urmând să fie aplicată cel mai 
devreme din luna Ianuarie a 
anului viitor. La calcularea 
noilor tarife vor intra 
influențele rezultate din 
evoluția cursului de schimb, 
precum și cele apărute ca 
urmare a creșterii inflației. De 
asemenea, noul sistem de 
tarifare va continua politica de 
reducere a tarifelor inter
naționale și de creștere a 
celor interne. (Mediafax)
___________ ______ '

România și 
integrarea 
europeană 

în recentul raport al Comisiei Europene 
de la Bruxelles, Hans Van Den Broek situa 
România pe ultimul loc între candidatele 
pentru Integrarea europeană. Deși 
negocierile pentru aderarea la Comunitatea 
Europeană au început simultan cu toate 
statele candidate, integrarea fiecărei țări 
va depinde exclusiv de îndeplinirea 
criteriilor impuse de CE. Este deci în 
interesul fiecărei țări să își îndeplinească 
în timp cât mal scurt obligațiile, asigurându- 
și astfel prezența în spațiul comunitar.

Din păcate, țara noastră nu îndeplinește 
nici pe departe aceste criterii. într-adevăr, 
este recunoscut progresul pe plan politic 
al României, dar ceea ce ne trage în jos 
este stagnarea reformelor economice șl 
performanța slabă a administrației publice. 
Domnul Van Den Broek a făcut în plenul 
Comisiei câteva aprecieri critice la adresa 
țării noastre, susținând exact ceea ce știm 
cu toții, adică faptul că reformele 
economice stagnează, că nu se face nimic 
pentru eliminarea pierderilor din 
economie, că reforma administrației 
publice este sublimă dar, cum spunea 
Nenea lancu, lipsește cu desăvârșire. în 
acest timp Bulgaria, aflată până de curând 
în colaps economic, trece în viteză pe lângă 
noi, dovedind că reforma se poate face chiar 
și atunci când situația generală pare fără 
ieșire. Dacă până mal ieri Bulgaria și 
bulgarlzarea erau sperietorile pentru 
românul de rând, astăzi ea ne este 
exemplu. Ne temeam ca nu cumva să 
ajungem în starea în care se găseau el, Iar 
acum am ajuns să îi invidiem pentru 
progresele remarcabile pe care le-au făcut.

Din păcate, politicienii de la București 
au lucruri mult mai importante de făcut 
decât reformele economice, cum ar fi să 
se certe pe tema caselor naționalizate sau 
a dosarelor securității sau pe tema 
universității multiculturale. Cum mai poți 
avea timp și de reformele economice când 
ești atât de prins de luptele intestine. Să 
nu ne mirăm, deci, de reacțiile pe plan 
Internațional. “Trebuie să urnim motorul 
reformei în România”, spunea domnul Van 
Den Broek. Bine, bine, spunem noi, dar cu 
cine să facem asta?

Andrei NiSTOR
(Continuare în pag. 8) 
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La Căminul-spital Brănișca
Atunci când viața ți se pare imposibilă, 

speranța te îndeamnă să trăiești

[ ANCHETA SĂPTĂMÂNII ]
<_________________ ___ _________________/

Uneori viața pare de neînțeles, mult prea dură și 
crudă, încât pentru a nu-i obosi pe cei din jur preferi să 
te închizi în propria persoană, plângând durerea în 
singurătate. Nu este vorba doar de durerea fizică, ci și 
de suferința sufletului care se naște atunci când, ajuns 
la o oarecare vârstă, 
realizezi că soarta ți-a 
aruncat pe umeri multe 
necazuri și prea puține 
bucurii. Unora le-a fost dat ca bătrânețea să-i facă 
nesuferiți, enervanți și cicălitori, ori boala le-a insuflat o 
doză de dificultate, devenind o povară în sânul familiei. 
Nu puține sunt cazurile în care tinerii, respectiv copiii, 
consideră că părintele ajuns la o vârstă înaintată nu 
mai este de folos, asemenea unei mașini uzate. Și fără 
pic de scrupule îi abandonează, soluția fiind una singură: 
căminele de bătrâni. Sunt însă și persoane dare s-au 
născut cu deficiențe fizice sau mentale și pentru care 
viața nu este decât un chin permanent.

Căminul reproduce în miniatură comunitatea 
reală.

Asemenea oameni, mai tineri sau mai vârstnici, 
am întâlnit la Căminul-spital Brănișca, singura unitate 
de acest gen din județul nostru, destinată bolnavilor 
cronici organici. Unitatea este subordonată 
Inspectoratului teritorial de stat pentru persoane cu

Bătălia pentru dezvoltare 
energetică se poate câștiga doar 
mergând pe cartea informatică

Simpozionul de Informatică în Energetică(SIE) 
desfășurat în această săptămână la Deva a reunit 
un număr record de participanti, din toată țara, 
specialiști CONEL în “energo-informatică”. Din 
partea gazdelor, dl ing. Cornel Cazan, directorul 
Sucursalei de Distribuție(SD) Deva, din cadrul S.C. 
“Electrica” S.A., a precizat că organizarea în 
municipiul nostru a unui simpozion de talia și nivelul 
științific al SIE îi onorează pe energeticienii 
hunedoreni, reprezentând, implicit, o recunoaștere 
a importanței pe care județul Hunedoara o are pe 
harta energetică a României.

“Eforturile continue de a găsi soluții, reușitele 
noastre, echipa proprie de specialiști, o zestre de 
inteligență de mare valoare au fost, cred, atuuri care 
au hotărât organizarea la Deva a SIE ‘98. De altfel, 
multe din lucrările prezentate la simpozion poartă 
semnătura specialiștilor de la SD Deva. Și aș spune 

handicap și se confruntă la ora actuală cu diverse 
probleme.

Majoritatea izvorăsc din lipsa fondurilor bănești, 
care nu fac posibilă finalizarea proiectului de 
extindere, demarat în 1995 și care vizează 

construirea unui nou pa
vilion, prevăzut cu 
instalații sanitare, 
alimentare cu energie 

electrică și apă care să corespundă standardelor. 
Până în prezent sunt funcționabile două pavilioane: 
vechiul conac care face parte din patrimoniul 
muzeistic și o altă clădire modernizată, dotată cu 
mobilier nou. Capacitatea ambelor pavilioane este 
de 82 de locuri diptre care 76 sunt ocupate în 
momentul de față. în plus, în incinta unității a fost 
amenajată o sală de gimnastică la care au acces toți 
internații spitalului. Prețurile ridicate la medicamente 
și materiale sanitare fac ca întrebuințarea acestora 
să se realizeze cât se poate de econom. ,,Și anul 
acesta s-au primit bani puțini. Suntem deja în luna 
noiembrie și nu ne-a fost repartizat decât 1 miliard 

Cristina CfNDA,
Ciprian MARiNUȚ

(Continuare în pag. 8)

că, într-un domeniu atât de complex cum este 
energetica, informatizarea ar trebui să fie prezentă 
de la nivelul controlului automatizat pe instalații până 
la palierul superior, unde informațiile stau la baza 
deciziei, iar după apariția pieței românești de energie 
vor sta la baza tacticilor de management și marke
ting specifice. O bătălie dusă pentru dezvoltarea 
energetică nu se poate câștiga decât jucând corect 
cartea informaticii", a declarat dl Comei Cazan.

Cu ocazia simpozionului, am reușit să aflăm 
câteva opinii referitoare la nivelul de dezvoltare 
informatică a CONEL, opinii exprimate de 
personalități cu funcții decizionale în noile entități 
economice apărute după reorganizarea RENEL. Dl 
ing. Dorel Stamatin Michiu, director Exploatare-

________ A. SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 8) 
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Venită ia Hunedoara, Comisia 
economică a Senatului susține că:

Siderurgia 
românească mai 
are, totuși, șanse

•Din 130.000 de angajați în prezent în industria 
metalurgică românească, prin măsurile de modernizare și 
restructurare ce vor fi luate într-o perioadă de 5-10 ani, în 
această ramură vor mai rămâne să lucreze 60.000 de salariați 
•Costurile estimate pentru realizarea acestui proces 
însumează două miliarde de dolari SUA ’După încheierea 
restructurării și modernizării capacităților rămase în funcțiune 
producția metalurgică anuală a țării va fi de circa 6,5 milioane 
tone, din care 60 la sută va acoperi nevoile pieței interne și 40 
la sută va fi destinată exportului ’Se prognozează că din 
această ramură vor fi generate la bugetul statului venituri 
anuale de 200 milioane dolari. "Decât să fie cheltuiți 8.000- 
10.000 dolari pentru un loc de muncă disponibilizat, mai bine 
se vor aloca 5.000 dolari pentru crearea unui nou loc de 
muncă, încurajând astfel munca și nu stimulând nemunca 
•Comisia economică a Senatului va urmări ca măsurile 
prevăzute să fie concretizate într-o Hotărâre de Guvern până 
la 20 decembrie a.c.

Marcând un moment aparte în activitatea Comisiei 
economice a Senatului, ședința programată pentru ziua de 
miercuri s-a desfășurat la SC Siderurgica SA Hunedoara, 
aceasta fiind urmată de o conferință de presă, unde au 
fost abordate problemele esențiale ale metalurgiei românești 
în ansamblul său, fără să fie avute în vedere doar cele 
specifice siderurgiei hunedorene. Sinteza dezbaterilor ce 
au avut loc în cadrul comisiei amintite, la care au luat 
parte ca invitați specialiști din industria metalurgică șl 
siderurgică a țării, precum și reprezentanți ai administrației 
publice locale și județene hc iedoi ene, și-a găsit expresie 
concretă într-un comunicat de presă ce conține direcțiile 
principale de acțiune în vederea modernizării și restructurării 
acestei ramuri economice ce se va menține viabilă în 
condițiile integrării României în structurile europene.

Președintele Comisiei economice a Senatului, dl 
Viorel Cataramă, după ce și-a exprimat nemulțumirea 
pentru faptul că, în ciuda insistențelor comisiei pe care 
o conduce, Guvernul nu a elaborat o strategie și un 
program coerent privind metalurgia românească, a 
prezentat măsurile preconizate în scopul susținerii de 
către Guvern a acestei ramuri, în realizarea acestora 
implicându-se activ Ministerul Industriei și Comerțului, 
Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul 
Finanțelor. Fondul Proprietății de Stat, societățile 
comerciale vizate, societățile de strategie și asociațiile 
producătorilor. Costul estimat pentru materializarea 
programului (care nu exclude, ci presupune un oarecare 
centralism și programare) ce se întinde pe 5-10 ani 
necesită circa 2 miliarde de dolari. Din această sumă 
550-600 milioane dolari sunt destinați 
acompaniamentului social pentru 70.000 salariați. Astfel 
se urmărește nu disponibilizarea și stimularea nemuncii 
prin plata a 8.000-10.000 dolari pentru fiecare din cei 
rămași fără locuri de muncă, ci crearea de noi locuri de

A consemnat 
_______ Nicolae TÎRCOB 

(Continuare în pag. 8)
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Vin banii pentru refacerea locuințelor afectate de calamitățile din luna iunie! ©GLUMA 2ILEI©
Ieri, 5 noiembrie a.c., s-a întrunit 

la sediul Prefecturii Hunedoara 
Comisia Județeană de Apărare 
împotriva Dezastrelor. Au fost 
prezenți reprezentanții celor 17 
primării ale localităților afectate de 
inundațiile din luna iunie. Scopul 
întâlnirii a fost prezentarea recentului 
ordin comun al Ministerului Lucrărilor 
Publice și AmeTiajării Teritoriului și al 
Departamentului pentru Administrație 
Publică Locală, ordin care aduce 
câteva modificări semnificative

< _________

Hotărârii de Guvern nr. 413/1998 
pentru refacerea locuințelor afectate 
de calamitățile naturale.

Principala modificare se referă la 
eliberarea imediată de către primării a 
autorizațiilor de construcție, urmând ca 
documentația legală să fie făcută 
ulterior. Acest aspedt era necesar, 
întrucât apropierea iernii va face 
imposibilă demararea sau continuarea 
unor lucrări de construcții. Sumele 
repartizate județului nostru sunt, 
conform declarațiilor domnului loan 

Băda, vicepreședintele Consiliului 
județean Hunedoara, de 1,9 miliarde 
de lei. Ordinul comun al MLPAT și 
DAPL nr. 81/1998 precizează însă 
foarte clar că sumele trebuiesc 
cheltuite până la finele anului 1998. 
Deși destul de confuz în conținut, 
ordinul semnat de ministrul Nicolae 
Noica și de secretarul de stat din 
DAPL, dl Vlad Roșea, lasă, conform 
spuselor domnului subprefect Nicolae 
Segesvari, “o portiță deschisă" pentru 
rezolvarea mai rapidă și mai eficientă a 

problemelor generate de inundații.
In cursul ședinței de ieri au fost 

analizate cu fiecare dintre 
reprezentanții celor 17 localități 
problemele specifice și punctual s-a 
trecut la rezolvarea lor. Un caz 
aparte l-a constituit municipiul 
Petroșani unde 28 de apartamente 
inundate sunt proprietatea statului. 
In acest caz s-a hotărât ca 
despăgubirile să fie făcute 
persoanelor care se vor muta acolo 
și nu celor care au plecat. (AN.)

• Doi soți ies de la 
fotograf. El, cu fotografia 
ei în mână, comentează:

- Âsta zic și eu 
instantaneu: te-a prins cu 
gura închisă!

©GLUMA ZILEI©
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Societatea Comercială “Luca Simar” SRL Deva

Articole alese cu gust estetic, servire exemplară, prețuri accesibile
Cu cât un magazin este 

amplasat mai central, în locuri 
de mare circulație, cu atât este 
mai vizitat. Sunt însă și 
excepții. Adică prăvălii foarte 
căutate de cumpărători cu toate 
că sunt amplasate mai departe 
de vadurile comerciale. Un 
exemplu în acest sens îl oferă 
magazinele SC ‘‘Luca Si mar" 
SRL Deva - unui situat pe 
bulevardulBăicescu din Deva 
(în apropiere de “Astoria"), iar 
celălalt în cartierul Micro 2 din

• t;e. De ce sunt preferate de
v ___________ ________  

către cumpărători? Ne-a 
răspuns dna Maria Luca, pa
tron: "A vem articole de sezon 
- încălțăminte, tricotaje, 
îmbrăcăminte pentru iarnă tip 
hanorace pențru bărbați și 
femei, lenjerie - executate după 
linia modei, plăcute, ușoare, 
călduroase. Prețurile sunt 
accesibile, acesta fiind unui 
dintre motivele pentru care atât 
devenii cât șl populația din 
Orăștie vizitează unitățile 
noastre și își exprimă 
mulțumirea că ie oferim 

articolele pe care și le doreau". 
Aprovizionarea este făcută de 
către di patron Mareei Luca di
rect, fără intermediari, prin 
deplasările ritmice ia furnizori 
din orașele țării.

Cinci salariate harnice, 
“comerciante în adevăratul 
înțeles al cuvântului", respectiv 
Ionela, Geta, Silvia, Adriana și 
Ana, servesc politicos și amabil 
clientela, manifestând răbdare, 
caim, conduită corectă. 
Zâmbetul, vorba caldă, ținuta 
fac parte din recuzita lor

profesională, iar în cazul că pe 
moment lipsește obiectul 
solicitat, potențialul
cumpărător este in vitat cu for
mula politicoasă "încercați 
peste două zile, sperăm să vă 
putem serv!". In același timp, 
informația este dată cu 
pricepere și atenție, fără 
zgârcenie.

“Am fete bune și corecte - 
aprecia dna M. Luca - 
colaborăm bine și-s foarte 
mulțumită de ele. Am o mare 
satisfacție când mi se spune 

"Se vede că dv le-ați format". 
Ținuta corectă, politețea, felul 
deschis de a fi contează mult 
în activitatea comercială. La noi 
se servește în stil occidental. 
Șl cred că aceasta este cea mai 
bună reclamă".

"De la început, mai afirma 
dna Maria Luca, le-am explicat 
cum trebuie să se poarte la 
tejghea, căci fiecare meserie are 
secretele ei. Mă bucur că am 
fost înțeleasă pentru că am 
reușit astfel să mențin o 
atmosferă cordială, de bună 

înțelegere și în același timp 
n-am slăbit exigența ".

Afluența cumpărătorilor 
este argumentul cel mal 
plauzibil în sprijinul celor de 
mai sus. Se poate afirma, fără 
exagerare, că în magazinele 
aceste! societăți se practică 
un comerț modern, așa cum 
șl-l doresc cumpărătorii dar 
șl ce! care ș!-au asumat 
răspunderea aprovizionării 
cu mărfurile alese cu gust 
estetic.

Estera SfNA 
___________ __________/

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
ANUNȚ PUBLICITAR

r

pentru vânzarea de acțiuni prin 
licitație cu strigare

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorialăjudețeană 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 
85,52% din acțiunile Societății Comerciale „HAȚEGTRANS" - S.A., cu sediul în Hațeg, str. Horea, nr.87 
A, județul Hunedoara, cod fiscal R 2143228, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 
20/97/1991, având:

Obiectul principal de activitate: transporturi de mărfuri șl persoane în trafic Intern șl internațional.
Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni Ia Oficiul Registrului Comerțului: 

2.069 050 mii lei.
C a de afaceri conform bilanțului contabil din anul 1998/semestrul I: 1.239.314 mii lei. 
Pierderea ultimului an încheiat (1997): 305.686 mii lei.

| Structura acționariatului la data oe 30.06.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
F.F.S. 70.778 85,52
S.l.F - -
P.F.M. Îl.984 14,48
Alții
Total 82.762 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 1.769.450 mii lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilntc 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 1.500.000 lei, taxa.de participare în valoare de 
2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 53.083.500 lei vorfi achitate la casieria vânzătorului 
- sediul Direcției Teritoriale Hunedoara, 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 25.11.1998, ora 10,00, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

02.12.1998 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 

șl 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 corn unicat de Banca Națională a României la data achitării 
acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanțil vor depune documentele prevăzute în H.a. 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 plala Contractului de vr ’are-curppărare în devize 
convertibile la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanțil 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 orivind societatea comercială se pot obține de la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara- 
Deva - d-na Secașiu Rozalia, tel. 054/211089; 054/214503.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.
X.______________________________________________________ _ ________________________________________________________ /

Mașina de spălat
Whirlpool AWM 248 
îți ia rufele la bani mărunți.

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), ceea ce 
permite accesul simplu la tambur, ușurând 
încărcarea și descărcarea rufelor.
SIGUR
• Un filtru special reține obiectele solide, 
uitate accidental în buzunare, care ar putea 
deteriora mașina.
COMOD
• Sistem antișifonare, sistem de control I 
antispumă și sistem de control dinamic al 
consumului - toate pentru a utiliza mai 
eficient resursele dvs.
SILENȚIOS
• Noua mașină de spălat WHIRLPOOL are 
acum amortizoare telescopice pentru 
absorbția vibrațiilor și reducerea zgomotului.

Spălarea unui kg. de rufe 
costă numai 591 de lei!

Pentru detalii contactați partenerii noștri autorizați!
• DEVA-SAT - Str. Avram Iancu Bl. HI, parter. Deva • DOMUS - Str. 
Mihai Viteazu nr. 43, Vulcan • ELECTROSTAR - Str. 1 Decembrie 
1918. nr. 85, Petroșani / Str. Mihai Viteazu nr. 44. Vulcan • MAG. 
MUZICA - Str. Libertății, Bl. LI, parter, Deva • MAG. ZASS - Str. 
Avram Iancu nr. 9, Hunedoara • QUASAR - Bd. Decebal, Bl. R, parter, 
Deva / Bd. Dacia nr. 20, Hunedoara / Str. 1 Decembrie 1918 nr. 59, 
Petroșani / Bd. Eroilor Bl. E. Orăștie • SILOG ELECTRONICS - Bd. 
Decebal Bl. S, parter, Deva • SIMAL - Bd. Decebal, Complex Corn, Deva

ADUCE CALITATE VIEȚII

V "PATRIA" Deva:

Masca lui Zorro (6-12);
V “FLACĂRA” 

Hunedoara: Șacalul (6-12);
*<• “PARÂNG” 

Petroșani: George,
trăsnitul junglei (6-9);

Beverly Hills Ninja (10-12); 
“CULTURAL” 

Lupeni:
Banii vorbesc (6-9);

George, trăsnitul junglei 
(10-12);

W “DACIA” Hațeg: 
Armă mortală 4 (6-9);
Infanteria stelară (10-12);
V “ZARAND” Brad:

Omul cu masca de fier 
(6-9);

Arma mortală 4 (10-12);
V "PATRIA” Orăștie: 

Colierul de turcoaze
(6-9); 

inii vorbesc (10-12);
“LUMINA” Ilia:

Godzila(6-8).

'V/ VINERI 
® no^e,,i*)r*e 

W TVR 1
9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 

TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 De la lume adunate...
12.30 Conviețuiri (mag.) 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Ecoturism 
(mag.) 15.30 Emisiune în 
limba germană 17.00 Repere 
vitale. Emisiune de educație 
ecologică 17.30 Mapamond 
18.00 Animaniacs (d.a); Casa 
plină (s) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 337) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spunl 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 
21.00 Iubire în lumea bună 
(thriller Anglia 1995)22.35 
Jurnalul de noapte 22.50 
Studioul șlagărelor 23.50 Cu 
sânge rece (thriller Germania 
1987)

TVR 2
8.00 D.a. (r) 9.00 Prietenul 

nostru comun (s/r) 9.50 
Dintre sute de catarge... (r) 
10.50 Lumină din lumină (r) 

l 11.30 Timpul Europei (r) 12.00

Sunset Beach (s/r) 12.50 Doar 
o vorbă săț-i mai spunl (r) 
13.00 Cu ochii’n 4 (r) 14.30 TVR 
Cluj-Napoca 15.10 Limbi 
străine pentru copii: Italiană. 
Engleză 15.35 Viață de câine 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 32)
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Melodii bănățene 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 
18.00 Universul cunoașterii 
19.10 Arhive românești 19.40 
Dreptul la adevăr 20.10 Natacha 
(s, ep. 71) 21.00 Vânare de 
vânt (div.) 22.00 Time out (em. 
sportivă)

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Agenția 
de presă (r) 10.20 Iluzii (s) 
11.20 Nightman (s/r) 12.20 
Procurorul (s/r) 13.20 Fără 
limită 13.30 Planeta vie (do) 
14.00 Știrile amiezii 15.30 
Navarro (s) 17.00 Caracatița 3 
(s, ep. 5) 18.00 Decepții (s)
19.30 Inspirația Carolinei 
(s,ep. 8) 20.00 Detectivi la 
Malibu (s, ep. 8) 21.00 Tot 
înainte - Senzații tari în junglă 
(co. SUA 1971) 23.30 Agenția 

de presă 23.35 Twin Peaks (s, 
ep. 25) 0.25 Agenția de presă 
(r)

pro rv
7.C Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Frații 
Hardy (s) 11.05 Aventurile lui 
Nancy Drew (s) 11.25 Beverly 
Hills (s/r) 12.10 Melrose Place 
(s/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
întâlnire cu presa (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Nano (s, ep. 157) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Urmărire 
generală 17.50 Reforma la 
români 19.20 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Ul
tima frontieră (s, ultimul ep.)
21.30 F/X efecte speciale 
(thriller SUA 1985) 23.30 Știrile 
PRO TV - Un altfel de jurnal 
23.50 Chestiunea zilei

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/ 

r) 7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 
Căsuța poveștilor (d.a/r) 9.00 
Sărmana Maria (s/r) 10.00 Te 
iubesc (s/r) 10.15 Din toată 
inima (s/r) 11.10 Ca la mama

Acasă (r) 11.15 Dragoste și 
putere (s/r) 12.00 Misterioasa 
doamnă (s/r) 12.45
Aranjamentul (f/r) 15.00 
Guadalupe (s, ep. 44) 16.00 Te 
iubesc (s, ep.47) 16.30 Din 
toată inima (s) • Concurs 17.30 
Uneori avem aripi (s, ep. 52) 
18.25 Ca la mama Acasă - 
rețete culinare prezentate de 
Petrișor 18.30 Sărmana Maria 
(s, ep. 105) • Concurs 19.05 
Sărmana Maria (s) 19.25 Șoimii 
călători (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 216) 20.45 
Misterioasa doamnă (s, ep. 
79) 21.30 Verdict: crimă (s, ep. 
128) 22.30 Noiembrie ultimul 
bal (f. România 1989)

PRIMA TV
7.00 Prima oră (mag.) 10.00 

Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Lexic (cs) 13.00 Știri 13.15 
Starea de veghe (talkshow/r) 
15.00 Știri 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s)
17.15 1999 (s) 18.00 Călătorii 
în lumi paralele (s) 19.00 Știri

19.45 Meșterul casei (sp>
20.15 Atingerea îngerilor (s, 
ep. 46) 21.15 Inocență 
pierdută (dramă SUA 1997) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

PRO TV - DEVA
06.35-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00-09.00 “Bună dimi
neața, PRO TV e al tăul” 
(coproducție cu stațiile lo
cale) 17.00-17.15 Știrile PRO 
TV (coproducție) 17.30-
18.15 “Talk show” - reali
zator A. Bena 23.15-23.30 
Știrile PRO TV Deva (locale)

ANTENA bDEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

10.30 Plai de cânt și dor
10.35- 11.00 Muzică, promo
16.35- 17.30 Program
muzical 17.30-17.55 In
terviul săptămânii 17.55- 
18.00 TELEX 22.05-22.15 
Știri locale (r) j

taxa.de
http://www.sof.ro


6 NOIEMBRIE 1998 Cuvântul liber âi (MtktE ta &
Investiții la Uzina Mecanica>
Evoluția negativă a econo

miei naționale din ultimii ani a 
avut implicații directe în nivelul 
producției Uzinei Mecanice dar și 
asupra numărului de personal. 
Așa se face că de la un număr 
de peste 4000 de salariați la 
nivelul anilor 89-90 numărul 
acestora a scăzut considerabil, 
valul șomajului înghițind și de la 
această unitate an de an sute 
de angajați.

Cu toate că soarta uzinei a 
fost discutată și răsdiscutată de 
o seamă de lideri politici, repre
zentanți ai guvernelor, nimic 
concret nu s-a realizat o bună 
bucată de timp.

Recent, în urma a numeroase 
căutări și eforturi considerabile din 
partea conducerii s-a reușit pu
nerea pe rol a unui proiect de 
zece milioane de mărci. Astfel 
peste 2-3 ani la U.M. Orăștie va 

intra în producție o mare capa
citate de turnare țevi de fontă cu 
tehnologie germană Fritz Werner și 
a cărei producție este angajată în 
proporție de 50 la sută la export.

în același timp se va moder
niza capacitatea de producție, se 
va informatiza fluxul tehnologic 
astfel încât în urma unor programe 
ce vizează mai multe tipuri de utilaje 
și mașini agricole uzina a proiectat 
la Institutul francez de mașini și 
echipamente agricole prima mini- 
combină de cereale din țară care 
va fi prezentă la târgul de spe
cialitate INDAGRA care are loc în 
acest an. întregul pachet inves- 
tițional care va fi promovat la Uzi
na Mecanică deschide cel puțin pe 
moment o șansă pentru viața lo
cuitorilor și așa lovită crunt de 
sărăcie, șomaj și multe alte greutăți 
și nu în ultimul rând perspectiva 
unui loc de muncă.

Valul șomajului amenința din 
nou!

- Municipiul Orăștie se 
numără printre localitățile 
județului care înregistrează o 
rată a șomajului foarte mare. 
V-am ruga să ne prezentați 
câteva date în acest sens.

- Dacă în anul 1990 populația 
activă a municipiului Orăștie nu
măra aproximativ 15000 de per
soane, dar pe total zonă se înre
gistrau circa 22000 de persoa
ne, încetul cu încetul, pe fondul 
decăderii economice a unităților 
din zonă, numărul salariaților dis- 
ponibilizați a ajuns la 13 834 
(dintr-un număr total de 22 000), 
dintre care o parte însemnată a 
trecut pragul oficiului nostru de 
două sau trei ori.

- Care sunt unitățile de la 
care s-au disponibilizat cei 
mai mulți salariați?

- Un număr mare de dispo
nibilizări s-au realizat la Uzina 
mecanică, unde dintr-un număr 
de aproximativ 4200 de salariați 
au mai rămas 1000, apoi de 
SETILL, Favior, Rompiro, Plafar și 
într-o oarecare măsură de la 
Chimica.

O rată mare a șomajului s-a 
înregistrat în urma ordonanțelor 
9 și 22 ale Guvernului, când un 
număr de 800 de salariați au 

părăsit locurile de muncă. De 
asemenea, un număr mare de șo
meri s-a înregistrat după 1991 și în 
unitățile din comerț, construcții, 
agricultură, precum și din alte 
sectoare din zonă.

Discuție cu 
dl RADU TRUFAȘ, 

șeful Oficiului Fortâ* /

de Munca și Șomaj

- între preocupările biro
ului de forță de muncă și șo
maj, pe care-l conduceți, a 
fost și aceea a calificării, re
calificării și reconversiei for
ței de muncă.

- Față de situația creată am 
derulat mai multe măsuri active 
pentru calificare, recalificare și 
perfecționare, în care au fost cu
prinse 6oo de persoane, dintre 
care cele mai multe au fost înca
drate în diferite activități. Am mai 
încheiat convenții cu o serie de 
unități private, pentru calificarea 
personalului și încadrarea în mun
că a șomerilor. Au fost situații 
când, în condițiile legii, acele unități 

care au angajat persoane pro
venite de la șomaj au primit cre
dite avantajoase sau în cazul 
încadrării absolvenților au bene
ficiat de o cotă parte din salariul 
acestora.

- Ce activități, cursuri se 
derulează în acest an?

- Numai în acest an am cu
prins la cursuri de calificare 260 
de persoane, între care 40 în 
meserii administrative.Dintre cei 
calificați sau recalificați un mare 
număr au fost angajați la di
verse societăți.

- Cum apreciați rata șo
majului în continuare?

- Având în vedere că o serie 
de unități se află în plin proces 
de restructurare, numărul șo
merilor va crește în perioada 
următoare. în urma unei analize 
a ceea ce este cuprins în pro
gramele de restructurare, în 
zonă vor mai fi disponibilizate 
încă 500 de persoane.

Desigur, prin programele acti
ve pe care le avem vom veni în 
sprijinul șomerilor prin organi
zarea în continuare a unor 
cursuri -contabilitate asistată pe 
calculator, croitori, lucrători so
ciali, zidari etc, ca o alternativă 
la valul mare de disponibilizări.

r Recreații
1 într-o zi de la finele lunii tre- 

| cute în fața unității militare am întâl
nit adunați o mulțime de tineri. Fie
care avea în mână o lădiță de lemn 
pe care își scrisese numele. Am 
citit B. Vasile, R. Petru ș.a. Am pri
ceput imediat că sunt recruții, cei 
care în ziua aceea sau în urmă
toarele vor îmbrăca uniforma de 
jandarmi ai României.

Băieții erau veseli, bine dispuși, 
nu aveau tristețe întipărită pe chi
puri. Glumeau, râdeau în gura ma
re. Era foarte frecventă întrebarea:

- De unde ești?
- Din județul Alba, din satul... 

Dar tu?
îmi aduc aminte că, pe vre

muri când armata se întindea pe 
trei sau patru ani, plecarea tine
rilor în armată era un eveniment 
pe care-l trăia intens tot satul. Pe 
cei ce plecau îi plângeau părinții, 
bunicii, frații și surorile, neamurile, 
drăguțele ș.a. Feciorii erau con- 

| duși cu muzică de tot satul până la
■ marginea acestuia sau până la 
I gară. Plângeau cei ce rămâneau, 
| lăcrimau cei ce plecau.
■ Mulți veniseră însoțiți de pă- 
• rinți. Am văzut mașini cu număr 
| de Hunedoara, dar și de Alba, 
I Caraș Severin, Gorj ș.a. O mamă 
r—
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își sfătuia băiatul:
- Să ai grijă, Petrică, când 

umbli cu pușca.
Un tată își sfătuia feciorul:
- Șă-i asculți pe superiori, 

Vasile.
- Mi-ai mai spus asta tată!
Am vrut să le spun băieților 

cu lădițe de lemn, cu glas tare, 
dar n-am făcut-o. O fac acum în 
scris: Armată ușoară, feciori!

EVENIMENT
Așa cum ziarul nostru a mai 

consemnat, cu câtăva vreme în 
urmă în municipiu a început livra
rea căldurii și apei calde. Este un 
eveniment, ținând seama de fap
tul că localitatea n-a avut apă 
caldă toată vara. Evenimentul s-a 
petrecut însă numai într-una din 
asociațiile de locatari și anume în 
asociația nr. 1 și asta din pricină 
că numai ea este la zi cu plata 
serviciilor ce le oferă locatarilor 
din blocuri S.C- "Activitatea" S.A. 
în celelalte asociații caloriferele 
au rămas tot reci, iar robinetele 
pentru apă caldă sunt încă 
obiecte de decor, nefolosite.

In Încurcătură
Am intrat în posesia unei liste

- întocmită pe la jumătatea-lunii 
octombrie -ce prezintă situația 
datoriilor ce le au asociațiile de 
locatari către SC "Activitatea" SA. 
Ce se desprinde din ea? Că, per 
total, acestea se ridică la 
619.675.370 lei. Sumă imensă 
pentru o localitate cum este 
Orăștia. S.C. "Activitatea" SA are la 
rândul ei datorii mari către fur
nizorii de energie electrică, apă și 
gaz metan, fiind amenințată mereu 
de către aceștia cu stoparea fur
nizărilor. în plus, în vara acestui an 
a cheltuit sume mari de bani pen
tru repararea centralelor termice 
și a instalațiilor exterioare de încăl
zire, pentru montarea de schimbă
toare de căldură noi ș.a. Și nu-și 
poate recupera banii investiți. Așa 
că, într-o singură expresie, S.C. 
"Activitatea” se află într-o mare 
încurcătură din care cu mare gre
utate va ieși.

NEPLATA 
SERVICIILOR

Asociația de locatari nr. 1 
alcătuită din 462 de apartamente 
este - am reținut din discuția cu 
administratorul acesteia dna Ro- 
dica Stanciu - cu plata cheltu
ielilor de întreținere la zi. Și are 
căldură și apă caldă. Bineînțeles 
că și aici se înregistrează res
tanțe la plata cheltuielilor de 
întreținere. Și printre aceștia se 
numără nu numai țiganii fiindcă
- așa cum spune interlocutoa
rea

Pagină realizată de 
CornelPOENAR, Traian BONDOR, Valentin NEAGU 

,  .Fotografii: Traian MÂNU

- Asociația se confruntă cu 
neplata serviciilor de care bene
ficiază de către asociațiile co
merciale ce ocupă spații în blo
curi. Un exemplu în acest sens 
este SC UNITA SRL cu profil de 
asigurări ce ocupă un spațiu în 
bl 2, sc. A, et. 7, de pe strada 
Pricazului. Societatea respec
tivă are restanțe mari către aso
ciație și refuză să le achite.

RESTANTE DE
MILIOANE DE LEI
în asociația de locatari nr. 3 

ce cuprinde 424 de apartamente 
sunt o sumedenie de milionari. 
Milionari nu în sensul că au mili
oane în cont sau în buzunar. Ci în 
acela că au acumulat restanțe 
de milioane la achitarea serviciilor 
de care beneficiază. Cele mai 
mari se înregistrează la blocurile 
nr. 40, 42 și 50 - care datorează 
asociației 151 milioane lei. Curios 
este faptul că - după cum ne 
spunea dna Didina Buliga, admi
nistratorul asociației - cei mai 
mari restanțieri sunt cei ce locu
iesc cu chirie în apartamentele pe 
care le ocupă. Printre cei mai im
portanți milionari - în ghilimele 
trebuie citit acest cuvânt - se 
numără Constantin Moldovan, 
Alexandru Kovacs, Maria și 
Rodica Bîrsan și foarte mulți alții.

OPROPUNERE
Un om care a ținut să rămâ

nă anonim ne-a spus:
- Actualul sistem de înca

sare a cheltuielilor de întreținere 
nu este bun.

- De ce?
- Păi căldura, apa caldă, apa 

rece ș.a. le asigură SC "Acti
vitatea" SA, iar contravaloarea 
acestora o încasează asociațiile 
de locatari. Nu este firesc.

- Ce propunere ați avea?
- Să încaseze SC "Activi

tatea" SA, direct de la bene
ficiarii de servicii, contrava
loarea acestora. Cu câțiva an
gajați în plus ar putea organiza 
un astfel de serviciu.

Este o idee ce merită băgată 
în seamă și studiată. Până se va 
găsi o soluție trebuie însă rea
lizată contorizarea apei și căl
durii cel puțin pe scări, dacă nu 
pe fiecare apartament în parte.

Despre comerțul din Orăș
tie nu se poate vorbi fără a 
pronunța un nume: Remus 
Dara. Nu trebuie să explicăm 
noi prea mult cine este, ce a 
însemnat și ce înseamnă 
Remus Dara pentru orăștieni.

L-am revăzut recent pe 
acest om născut parcă pentru 
comerț. Discuția noastră s-a 
axat pe ceea ce face astăzi. 
Mai exact, asupra SC “Riviera” 
SRL Orăștie, societate înfiin
țată în 1991, a doua firmă priva
tizată din municipiu.

De atunci pe unul dintre 
malurile răului Grădiștei s-a 
înălțat un complex comercial pe 
care, cu siguranță, îl invidiază 
mulți. Mai ales că, pe acel loc, 
se afla o groapă de gunoi. 
Complexul cuprinde restaurant, 
carmangerie, bar, terasă ș.a.

- A fost greu, die Dara, 
până ați văzut ridicat acest 
complex?

- Foarte greu.
- Cele mai dificile proble-- 

me din ce parte au venit?
- Din partea fiscalității. Practic, 

eu aș spune că în acest domeniu 
există o economie subterană.

- Dacă ar fi s-o luați de la 
început, v-ați mai apuca de o 
asemenea investiție?

- Nu, n-aș mai face așa ceva.
- De ce?
- Numai dacă vă spun că, 

pentru ceea ce am făcut aici, 
am avut nevoie de 27 de avize, 
și tot ar fi suficient. Toate în
seamnă taxe, bani... Am trecut 
peste toate astea și se pare că 
In bună măsură am reușit. De

ARGUMENTUL UNUI AUTENTIC
SPIRIT COMERCIAl

altfel, am fost prima unitate privată din municipiul 
Orăștie care a introdus gazul metan. Vă asigur 
că nu a fost ușor. f

- Câți oameni lucrează la dumneavoastră?
- Am dat de lucru la 28 de oameni. Acest 

lucru, în condițiile unui șomaj destul de ridicat la 
Orăștie.

- Care este următoarea etapă a investiției?
- Spațiile de cazare. Vrem să asigurăm con

diții de înalt nivel.
- Clădirile sunt chiar pe malul râului. 

Sunt probleme din această cauză?
- Multe. Dar cele mai grele le avem atunci când 

plouă. Suntem tot timpul în alarmă din cauza inun
dațiilor. Se mișcă și terenul. Pe toate trebuie să le 
rezolvăm noi.

- Alții?
- Cred că primăria ar trebui să ne ajute în 

această direcție.
- Cqre este cea mai dureroasă proble

mă, Remus Dara, la ora actuală?
- Dreptul de proprietate. Un străin poate să 

intre în proprietatea unui pământ, dar eu ca român 
și care am investit mulți bani aici, nu am reușit să 
intru în proprietatea acestui teren. Asta este 
marea problemă. Eu am făcut aici o mare investiție, 
dar nu știu care va fi viitorul ei! Nu este bine. Nici 
corect. De fapt una dintre aberațiile zilei de azi 
este și următoarea: a venit omul cu o capră din 
Moldova și a plecat cu certificat de proprietate. Pe 
când cei ca mine...

- în perspectivă?
- Cu toate greutățile și dificultățile ivite, vom 

continua. Vrem să facem aici lucruri frumoase pentru 
cetățenii municipiului și cei în trecere prin Orăștie.

Pe malul Grădiștei s-a ivit 
“Riviera

Bună servire. eleganța. bun gust

r
E _
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BANCA DACIA FELIX SA 
SUCURSALA DEVA 

Vinde la licitație publică următoarele:
1. 1. Autoșasiu -DAF - 1987, neînmatriculat, 

defect, preț pornire: 28.000.000 lei;
Licitația are loc în data de 10.11.1998, ora 9,00, 

la Biroul executorilor judecătorești din cadrul 
Judecătoriei Hunedoara.

II. 1. Casă 3 camere, anexe gospodărești, curte 
și teren parcelat pentru construcție 53 garaje, 
situate în Hunedoara, strada Lătureni (Buituri), 
nr.ll, preț pornire: 120.000.000 lei;

2. Chioșc-bar, casă și teren intravilan în 
suprafață de 1250 mp, situate în Hunedoara, 
strada E. Varga, nr.13, preț pornire: 47.500.000 
lei;

3. Apartament 3 camere, situat în Hunedoara, 
b-dul Traian, bloc 15, etaj I, ap.51, preț pornire 
45.000.000 lei;

4. Autoturism Renault Trafic - 1985, stare 
bună, preț vânzare: 32.000.000 lei.

Licitația are loc în data de 20.11.1998, ora 
10,00, la Biroul executorilor judecătorești din cadrul 
Judecătoriei Hunedoara.

Informații suplimentare la sediul băncii din 
Deva, b-dul N. Bălcescu, bloc 34 sau la telefon: 
226367 sau 220796.

N----------------------------- ------------ ---------

*

ACȚIUNE
STIHL'

CEL MAI VÂNDUT MOTOFERĂSTRĂU DIN LUMEI
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, men

ghină, pană.
Piese de schimb și service asigurate în garanție 

și postgaranție._____________________________
STV4L Distribuitor autorizat

,cTounIMI>EX«»"»»»*
114, București. Magazine: DEVA, b-dul Decebal, bl. I parter, 
Tel.: 6672663, BRAD, str. Avram lancu, bl. 43, parter,

6686670. HUNEDOARA, b-dul Corvin, bl. 9, parter.
Fax: 2225241. Telefon/fax: 054/230613, mobil: 092/398437.

Testați și cumpărați!

mai ieftin

MARI REDUCERI DE PRETURII 5
Nou an școlar, noi prețuri!

Profitați! Cumpărați! Savurați!
Acum băuturile răcoritoare sunt cu 30 % mai ieftine! 

Stocuri limitate!

IZVORUL
MINUNILOR
0,5 1 - 1.200 lei
1,5 I - 2.100 lei
2 1 - 2.700 lei

1,5 1 - 3.800 lei 0,5 1 - 1.800 lei
2 1 - 5.000 Iei 1,5 1 - 3.600 lei

2 1 - 4.700 lei

Depozitele noastre oferă aceste produse la noile prețuri 
- ți persoanelor fizice, pentru orice ocazii și sărbători.

(Prețurile nu includ TVA.)

TRANSILVANIEI GENERAL IMPORT-EXPORT
prin depozitele sale din:

DEVA - str. Apuseni, nr. 2, tel. 231.561
BRAD - str. Avram lancu, nr. 54, tel. 092/326.160 
HAȚEG - str. Horia, nr. 87
HUNEDOARA - str. Carpați, nr. 92, tel. 092/326.142 
ORĂȘTIE - str. Pricazului, nr. 67
PETROȘANI - str. Oltului, n. 1. tel. 544.802 I

IMPORT# șl DISTRIBUIE 

EN-QROS

ORADEA
str. Decebal nr.33 
tel.: 059-136.712

059-479.529 
fax: 059-479.528

SEGMENT! Aq
- cele mai mici prețuri
- toate dimensiunile
- toate tipurile de mașini
- 0 SINGURĂ CALITATE: GERMANĂ

Doriți să lucrați pentru o firmă de succes într-un program flexibil și alături de 
o echipă tânără? ■

S.C. TOBACCO DISTRIBUTION 
GROUP S.R.L.

Distribuitor autorizat R.J.Reynolds Tobacco

CAMEL • WINSTON • MONTE CARLO • WINCHESTER 
angajează: AGENT DE VÂNZĂRI

VINDE:
CASS DE MARCAT CU MEMORIE FISCALA 

CARAT1500 FR-7
Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER-I sie j 

destinată pentru înregistrarea vânzărilor in toate tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:

7 Memorie fiscala energoindependentă de păstrare o circuitului realizat 
la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)

7 Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori

7 Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine și 
1.40 articole la restaurante

7 Tipărirea automată a TVA (4 grupe).

7 Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, codul 
casierului, codul fiscal al agentului economic, data și ora de emitere a bonului, 

seria fiscală)

7 Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic

7 Sertar cu cifru de siguranță

Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva
PREȚ 400 $ <• TVA

INFORMAI LA TEL: 054-213357, 054-214124 SĂU LÂ SEDIUL SOCIEWII 

\________________________/

Condiții de participare:
• persoană ambițioasă și 

comunicativă (bărbat)
• vârsta 20-30 ani
• studii medii sau superioare
• spirit creativ și 

organizatoric
• carnet de conducere
• experiență în vânzări
• domiciliul în Deva 

reprezintă un avantaj

• Firma oferă un sa
lariu și condiții de lucru 
atractive, cu posibilitatea 
dezvoltării unei cariere, de 
asemenea cursuri de 
instruire în domeniu.

Persoanele interesate sunt rugate să ne contacteze la telefon 233508.

Curs de 
birotică 

(stenodactilografie, 
secretariat)____

Fundația Muncii cu 
sprijinul ETTA-PREZZ 
SRL Deva, prin contri
buție de 50%, organizea
ză curs pentru tineret.

înscrierile se fac la 
sediul P.S.M. din Deva, 
b-dul Decebal, bl. M, 
parter, până la 
10.XI.1998. Informații 
suplimentare la telefon 
216138, între orele 10- 
12.

tombola iMBtcamtltW

au demonstrat performante deosebite
supusa fiind 1» cele mai exi9ertte 0

BKtestc făcute in idborâiuareiQ 
Internationale»

y2 sigura motoarelor si in condiții 
Ho —’ _____

bar acum nu numai motoarele
câștig- cu ________________

Câștigul este sunetul 
Amatorului când pornește; ,
CE

prenwe............,s...«
adresa. ...............................

Câștigătorii vorfl anunțați In presa in perioada 18-24 .01.1999 
Pentru Informații suplimentare sunați la 059/476091

|L. .««st. tc.boU particip- «ti «i car. «upo~

■.1 puțin 4 litri do alei - *ator MOL CA**™

In porload. — - 2
■1 , , 15 octombrie -15 decembrie 1998

««Plouai, talonul do u -------—
load rnn.rarit 11 itaopilmua «1-1 trl.lt Uu>rMna^“ 

cw dntaxto do cuaparsro

pana la 31 Axsmbrto 1998

_________
tipul uleiului cueparat ..........
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ti\T OBIECTIV: UMORUL Supoziție

Despre cărțile de umor nu se 
prea scrie, sau, în cel mai fericit 
caz, chestiunea este expediată în 
câteva fraze succinte și nesem
nificative; literatura satirico-umo- 
ristică - cel puțin la noi - este con
siderată - încă! - o specie minoră a 
genului epic, în timp ce autorilor li 
se asigură un statut de inși “buni 
doar să te facă să râzi", fără a 
pomeni măcar despre valoarea 
reală a operei lor. Pentru scriitorii 
satirico-umoriști “binele" vine, de

Editura "Emia” la Târgul 
international de carte de la 

r

Oradea
La ediția a Vl-a a Târgului 

internațional de carte de la Ora
dea, Editura "Emia" din Deva (di
rector dna Paulina Popa) a obți
nut Premiul pentru merite edito
riale deosebite. în centrul atenției 
s-a aflat "Antologia copilăriei”, o 
carte mai deosebită la realiza
rea căreia au contribuit prof. 
Maria Razba și Paulina Popa. 
Volumul reunește 66 de autori 
clasici și contemporani care s- 
au oprit în scrierile lor asupra 
copilăriei. Au fost incluși aproa
pe toți scriitorii hunedoreni cu 
cărți. Meritul editurii este cu atât 
mai mare cu cât premii similare 
s-au mai acordat unor edituri 
din Spania, Belgia, Peru. Odată 
cu “Emia” a fost premiată și re
vista "Semne” având ca redac
tor șef pe poeta Paulina Popa și 
director pe scriitorul Eugen Evu.

Un moment deosebit în pre
zentarea editurii "Emia" în cadrul 
Târgului l-a constituit lansarea 
cărții "Zamolxes, adică eu”, vo
lum de debut al dlui Cătălin Ti- 

. bori din Orăștie, autorul trans

ORĂȘTIE - Aspect din centrul municipiului, cu celebra lucrare 
în marmură “Palia’’, realizată de sculptorul Nicolae Adam 

Foto: Traian MÂNU

Apariție editorială
Semnalăm cu satisfacție apariția la Editura Bibliofor din Deva a 

volumului "Aici s-aud șoaptele pământului" semnat de cunoscutul 
scriitor și om al catedrei Dumitru Susan. După cum mărturisește 
însuși autorul: "Secvențele cărții de față, realizate în momentele 
răzlețe pe durata mai multor ani, au ca punct de plecare o stare de 
spirit comună: obsesia locului de baștină, a glasului șoptit necontenit 

,de pământul originilor". (M.B.)__________________

obicei, postum - dacă opera lor re
zistă vremurilor... Se pare, însă, că în 
lumea largă, lucrurile nu stau întru 
totul diferit, ceea ce mai îndulcește 
cât de cât... suferința umoriștilor.

Autoarea acestei cărți, spre 
lauda domniei sale, nu a considerat 
pierdere de vreme a se documenta 
riguros științific, trebuie să recunosc, 
ba a făcut-o chiar cu pasiune în 
ceea ce privește comicul în litera

Nina Ivanciu: COMICUL PROZEI
Editura Minerva, Buc.l998

tură. Autorii și cărțile de referință 
menționate în complexul aparat bi
bliografic atestă acest lucru, iar 
titlurile din cuprinsul volumului con
solidează ideea. Puțin mai încolo mă 
voi folosi și de acest argument, deo
camdată uzând, ca să spun așa, de 
un citat care mi se pare semnificativ 
nu numai în context, ci și ca moda
litate și bază de abordare a proble
maticii. Nina Ivanciu apelează, nici 
într-un caz cu disperare, la câteva 
nume de personalități autoritare în 
domeniu, chiar și la Freud! Bergson 
ar putea fi primul într-un clasament 
sui generis; dar există o droaie de 
autori scoși în ring de autoarea cărții 
care sunt tot atâtea argumente în 
favoarea ideii că literaturii satirico- 
umoristice trebuie să i se acorde - 
desigur, păstrând proporțiile și...

formând momentul într-un ade
vărat spectacol.

Târgul s-a dovedit o mani
festare cu totul deosebită având 
ca invitat pe dna Juliette Aderca, 
fiica lui Felix Aderca, ce locu
iește la Paris. Au mai fost pre
zente și alte personalități, între 
care: Ecaterina Evanghelescu, 
scriitor român din Belgia; Henry 
Lamberg, Reina Galazon din 
Spania ș.a. Din România au par
ticipat criticii Nicolae Balotă, Ro
mul Munteanu, Marius Tupan 
(redactor șef al revistei Lucea
fărul) ș.a.

Trebuie să menționăm că re
cent distinsa cu premiu la Târ
gul de carte de la Oradea - Edi
tura "Emia" - împlinește în 
această lună doi ani de activi
tate, perioadă în care a scos 40 
de volume destinate cu precă
dere tinerilor. Sub conducerea 
dnei Paulina Popa, la "Emia” va 
apărea în curând o ediție de lux 
cuprinzând cele mai frumoase 
basme.

Minei BODEA 

cantitățile - tot atâta atenție cât și 
celorlalte specii literare. Pentru că nu 
ne este greu să ne (re)amintim de 
atâția mari scriitori care măcar au 
cochetat cu creații de umor, dacă nu 
au și reușit să dea omenirii adevă
rate capodopere. Revenind la Freud, 
autoarea face o trimitere elocventă 
la el comentând:"Freud a observat 
că un comic absolut este o excepție, 
efectul comic născându-se sau

dispărând în funcție de afectele, 
dispoziția și atitudinea auditoriului'' 
(p.23). Cum același Freud remarca 
malițios: “Poți râde în voie, căci nu 
este vorba de tine" (p.23).

Se înțelege că această carte 
este una de teorie literară în care au 
fost adunați o serie de autori - ro
mâni și străini - care au îmbogățit 
patrimoniul universal cu scrieri de 
certă valoare artistică și literară. 
Beneficiind de un spirit de analiză 
remarcabil, Nina Ivanciu ne propune 
o lectură cel puțin agreabilă în care 
informația doctă și exprimarea în 
perfectă concordanță cu tema tra
tată contribuie la realizarea unei 
comunicări autor-cititor de o calitate 
ireproșabilă. Desigur, acesta este 
doar unul dintre elementele care 
concură la o lectură în cafe se

Note de lectură

Paulina Popa - 
"Candoare agresiva”

Cartea de poezie, apă
rută în Colecția Liliput a Edi
turii "Helicon" din Timișoara, 
poartă un nume care atrage 
imediat atenția - "Candoare 
agresivă". Sinceri să fim, nu 
ne așteptam la așa ceva din 
partea unei poete ca Pau
lina Popa, caracterizată de o 
mare delicatețe, mai ales că 
o bună parte din creația sa 
se adresează tinerilor. Expli
cația oferită de autoarea în
săși este una de bun simț 
prin care la rândul său adân
cește semnul de întrebare: 
"... aceste cuvinte cuminți 
dintr-o lume agresivă.”

Semnificativă este în 
acest sens poezia "Copilul 
din suflet” pe care poeta o 
lansează în lumea agresivă 
ca un balsam menit să poto

lr ■T I--"*—

OctaVÎAH G05A si mesianismul
Editura Eurobit (Timișoa

ra) a scos de sub tipar recent 
o incitantă monografie cu 
acest titlu, în cadrul progra
mului editorial cu remar
cabile ambiții al societății 
literare “Sorin Titel". Autorul 
cărții este romancierul și 
animatorul Nic Danciu Pet- 
niceanu, aflat la vârsta care îl 
îndreptățește să abordeze 
un atare subiect, cu larg tra

“abuzează" de citate extrem de 
edificatoare. Astfel, Caragiale, 
Comei Udrea, Huxlei, Mazilu, Dela- 
vrancea, Bacalbașa, Kafka, 
Courteline, D.R.Popescu, Moravia, 
Băieșu, T.Mușatescu, M.H.Simio- 
nescu, Șt.Gabrian, Hasek, E.lo- 
nescu etc. etc. etc pot fi conside
rați punctele-cariatide care susțin 
trainic lucrarea de față, evident, 
nu prin participare directă, ci da
torită comentariului și citatelor... 
Oprindu-nela comentariu, firesc 
mi se pare - așa cum promise
sem, de altfel - să ne oprim la cu
prinsul cărții atât de meticulos 
gândită și structurată. Cele patru 
capitole, cât și subcapitolele, sau 
mai corect: subtitlurile sunt o re
flectare fidelă a ideii de bază a 
cărții. Și nu pot să nu citez ca 
lectorul să aibă totuși câteva 
puncte de reper când se va ho
tărî să intre în posesia volumului: 
Cap.l. General șl particular în 
receptarea comicului; II. Stra
tegii discursive de generare 
ș comicului; III. Retorica dis
cursului comic; IV. Univers de 
referință al comicului. Aces
tea sunt cele patru capitole în 
care este împărțit volumul și care, 
mie, mi se par suficient de convin*- 
gătoare chiar și pentru un cititor 
mai... nehotărât.

Dumitru HURUBĂ

lească spiritele: Te iubesc 
copilărie / chiar dacă uneori 
/ iubirea devine lamă / ce 
disecă sub ninsori / ordinea 
lumii // acoperă-mi cu ființa 
ta / poemul meu / de cât 
mai multe ori /și iartă-mi 
dragostea / până devine ră
coare a sinelui // străină în 
pântecul // acestor cuvinte / 
care nu mai sunt ale mele / 
alerg înspre tine // sub dra
gostea ta / vâd îngerii / și bi
serica din lemn / în care mi- 
am dezvelit / copilul din suflet / 
cu aripi eterne // lasă-mă să 
mai iau ființă / din flacăra ta - 
încă o dată / și sacrifică pentru 
mine / "vițelul cel gras"!

Volumul reunește șaizeci 
și una de poezii. Dominantă 
este poezia de dragoste, de 
mare candoare și sensibili
tate care vădește și un alt lu
cru - că autoarea ei s-a ma
turizat în timp ca creator, 
câștigând în profunzime și 
sensuri.

Cartea "Candoare agre
sivă" se cere a fi citită cu in
teres și, așa cum spunea Tu
dor Vianu, e necesar să fie 
citită de mai multe ori pentru 
a i se pătrunde sensurile.

B. CĂTĂLIN

valiu istoric-literar și de exe
geză.

Cartea argumentează do
cumentat, succint și lucid ca
racterul mesianic al “poetului 
pătimirii noastre". Mesianism 
perceput ca un atribut al ro
mantismului activ, modelator 
și rezonant în zbuciumatul la
borator istoric al sufletului na
țional.

O aripă de adulație vibrea-

Cărări spre casa
inimii<___________

Trăim cu toții sub zodia 
semnului de întrebare. Os
cilăm, adesea, între orizon
turi profane și divinitate, func
ție de cum suntem de revol
tați ori împăcați cu soarta.

Vom spune, oare, că me
tempsihoză, 
acea credință a 
orientului, este 
doar un mit? 
Reîncarnarea 
sufletului după moarte, de
parte de a sluji ca suport al 
unei eventuale teorii referi
toare la nemurire, trebuie să 
posede în esență un oare
care conținut de semnificații. 
Și în acest sens^nu pot uita o 
sintagmă pe care o aflăm la 
temelia majorității religiilor 
lumii: "sufletul nu moare”.

Sinusoida gândului încă
put în silueta frazelor de față 
pot afirma că se constituie 
într-o scurtă dizertație despre 
acel ceva care nu moare ci 
pleacă din noi prin transcen
dență - "meteoritul” cu expe
riență terestră

/

/
/
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Mașffta de fiăeat tfap
Pui o monedă în mașina de făcut timp, 
alegi timpul pe care îl vrei, din trecut, din viitor, 
timpul trăit de alții, timpul murit de alții...

Pui o monedă în mașina de făcut timp, 
ți se dă adolescența, sau copilăria, 
te reîntorci în ochiul de piatră al șopârlei, 
îmbătrânești brusc, 
cu moneda în palmă, 
gata să treci Stixul...

Constantin STANCU

Epoca de Aur
în parc,
Buldozere scoteau bănci
Din rădăcină.
Ah, Epocă de Aur...

Calea Laptelui
Ah, Noaptea, ca un bun păstor,
Și-a scos turma de stele la păscut.
Și Luna, câine credincios, le are-n pază:
Nici una n-are voie să se piardă!

Ciprian NICKEL

Aspect din una dintre sălile Muzeului de istorie din 
SarmizegetuSa

Foto: Traian MÂNU

ză ușor peste textul bogat, 
pigmentat cu documente, în
trețesut însă și cu analize pe 
eșantioane din poezia poe
tului ardelean, comentate cu 
exaltarea unui mare iubitor al 
Ideii din generic, reprezentată 
de Goga la cel mai înalt nivel.

Nu lipsește nici tonul po
lemic, nici o amplă etalare de 
texte bio-bibliografice, mărturii 
despre prezențele poetului în

Căci ce altceva putem fi, 
dacă într-adevăr după moar
te ne vom naște din nou un
deva, dacă nu niște "mete
oriți” tereștri, care odată cu 
neființa ne vom desprinde 
de pământ, ducând cu noi o 

infimă părere 
0in consis
tența și suflul 
Terrei?

Și cine știe
cât vom rătăci în această 
stare de semigerminație a 
materiei până când, în virtu
tea gravitației, vom cădea 
pe o planetă oarecare, lumi- 
nându-i cerul nopții cu tra
iectoria de foc:

"Tată, iată o stea căză
toare!

A mai murit un om...”
Un om, poate. Dar din alt 

univers.
O ipotetică "barză cos

mică" a mai adus o ființă vie 
pe planeta în al cărei pântec 
de gravitație a căzut o stea...

Dorin PETRESC

\
\
X

\

\
X

X
\

spațiul bănățean, precum și 
iconografia panoramică, re
levantă, privind viața marelui 
poet, a familiei și amicilor 
săi literari.

O carte foarte necesară 
bibliotecilor, bibliofililor, o 
carte în care autorul a "topit", 
uneori cu patimă, propriile 
afinități elective.

Eugen EVU
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televizor (105000 lei), video, 
satelit. 092368868. (MP)

• Vând centrale termice, noi

• S.C. Othelo Alimex SRL 
Orăștie a depus documentația 
pentru autorizare'a protecției 
mediului, pentru barul ABC 
Pricaz-Haltă. Sesizări și re- 
clamații la APM Deva. (3556)

. ES-- ------- ==,-- .

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

PIERDERI

• Vând loc de veci, cimitir 
ortodox Călugăreni. Tel. 212523 
(4722)

• Vând teren intravilan, 
livadă pomi, Geoagiu Băi, 
30.000 lei/mp și bicicletă băr
bătească Pegas. Prețuri nego
ciabile. Tel. 216590, după ora 
20.

• Vând garsonieră spațioasă, 
str. Eminescu, lângă Poliția 
județeană, etaj 4, convenabil. 
218225, după ora 11. (4668)

• Vând garsonieră Zamfi- 
rescu, Q2, parter, fața la stradă. 
Tel. 216689 (4687)

• Vând casă, patru camere, 
toate condițiile, 16 Februarie, 11, 
Deva. Tel. 234101 (4698)

• Vând casă, curte, grădină, 
gaze, canalizare, spațiu comer
cial, acces din două străzi, Dacia 
papuc. Tel. 230723 (4707)

• Vând apartament 2 camere 
în Alba lulia sau schimb cu 
garsonieră în Deva, plus dife
rență. Tel. 058 827933 (4730)

• Vând discotecă echipată 
complet, cu aparatură audio, 
efecte luminoase și mobilier 
pentru terasă, de 100 locuri. 
Informații la tel. 092319479 sau 
731509, zilnic, după ora 20 
(4742)

• Vând casă cu grădină 
Cristur, piese VW Transporter.

și second-hand, boilere Instant, 
calorifere oțel și aluminiu. Exe
cut instalații termice. Tel. 092/ 
701072 (5484)

• Vând motor de Opel Kadett 
1,8 I. Tel. 092735831 (4706)

• Vindem și montăm parbrize 
auto pentru autovehicule import 
și autohtone. Complex Euro- 
venus, boxa 8. Tel. 219167 (4708)

• Vând linie panificație patiserie, 
completă. Tel. 092294268 (4714)

. • Cumpăr telefoane celulare 
defecte sau blocate. Tel. 094/ 
852145 (4717)

• Vând cameră video, Pana
sonic, M3500, nouă. Tel. 
770086, după ora 19, nego
ciabil. (5757)

• Vând klupă profesională de 
la 3/8 la 1 1/4 țoii, cadă duș și 
cabină, chiuvetă baie. 232942 
(4744)

• Vând remorcă auto 500 kg, 
3.200.000 lei. Tel. 225490, orele 
20-23. (4740)

• Vând parchet stejar, fag 
etc. uscat, Orăștie, tel. 241468. 
(3557)

• Vând orgă Roland E 36, 
1200 DM și Roland E 15, 900 
DM. Deva, tel. 230485 și 714899 
(5284)

• Pierdut acte Austria, pe 
numele Tincu llie. Relații la 
740645 sau 729677 (5492)

• Pierdut certificat acționar 
CA nr. 289831 cu acțiuni de la 
nr. 284470991 la nr.284471965, 
emis de SIF Banat-Crișana, pe 
numele de Chișbora Simona 
Lavinia. îl declar nul. (4749)

• Pierdut chitanță vamală, 
eliberată în luna ianuarie, 1994, 
pe numele de Biriș loan Marcel. 
O declar nulă. (5494)

• Pierdut legitimație serviciu 
eliberată de GIGCL Deva, pe 
numele Botoroagă Gheorghe. O 
declar nulă. (5758)

• Cu nemărginită durere în 
suflete anunțăm împlinirea a 6 
săptămâni de la dispariția celui 
care a fost un minunat și iubitor 
soț, tată și socru

STOICA VIOREL
Amintirea sa o vom păstra 

veșnic în inimile și sufletele 
noastre. Parastasul de po
menire duminică, 8 noiembrie 
1998, la Biserica Ortodoxă din 
Ghelar. (3542)

.tj DECESE

SCHIMBURI <JE
LOCUINȚE p

• Azi se împlinesc 3 ani de 
la fulgerătoarea dispariție a 
bunului nostru prieten

Tel. 624685 (4737)
• Vând apartament 2 camere, 

str. Romanilor, bl.21/22 Dacia, 
Deva, preț 8000 DM, negociabil, 
casă și grădină, str. N.Grigo- 
rescu, nr. 3, Deva. Informații la 
domiciliu. (4748)

• Vând apartament 2 camere,

• Schimb apartament 2 ca
mere Alba lulia cu apartament 
2 camere în Deva. Informații tel. 
054/626754 (4728)

balcon, Deva, bloc D4, sc. 1, 
ap.8, str. Mărăști. Tel. 058/ 
733145, familia Șerban. (4746)

• Vând urgent casă în Vețel, 
preț convenabil. Tel. 665137 
(4745)

• Vând casă mare, grădină, 
gaz, bucătărie, baie, curte, 
Orăștie, Cloșca,5. Tel. 212995 
(3809)

• Vând urgent casă în Si- 
meria. Tel. 092 570202; 092 
570203 (3601)

• Vând VW Passat, an fa
bricație 1990, tel. 092294268. 
(4715)

• Cedez contract Cielo cu 
12.000 km. Tel. 220599, 092/ 
294258 (4700)

• Cumpăr talon VW Trans
porter microbuz. Informații 
262013 (4739)

• Vând VW Passat 1600 D, 
1983, stare foarte bună. Tel. 
220899 (4738)

• Vând Mercedes Cobra, 300 
cmc, an fabricație 1977, cu carte 
de identitate, înmatriculat, Orăș
tie, Unirii, 95 A. Tel. 247397 
(3555)

• Vând Mercedes Diesel, 
înmatriculat, fabricație 1990. Tel. 
224848 (.3801)

• Vând tractoare agricole im
port Germania, funcționabile. 
Hunedoara, str.Buituri, 13, tel. 
723123 (3123)

• Vând Ford Escort, 1987, 
înmatriculat, stare foarte bună, 
ieftin. Tel. 651579, 094/561588 
(5091)

• Vând bicicletă nouă Moun
tain Bike, 18 viteze, preț 880 000 
lei. Tel. 094530919. (OP).

• S.C.Elite România SRL, 
producător de cafea, angajează 
cu carte de muncă promotori - 
merchandiseri, fete, pentru 
municipiul Deva. Informații birou 
teritorial Timișoara: 056/165461 
sau 092/394848.

• Kiskun România anga
jează ingineri agronomi - repre
zentanți județeni (zonali) pen
tru distribuție Samanta hibrizi 
porumb. Informații tel/fax: 059/ 
144237, 094/525046. (OP)

• Companie oferă locuri de 
muncă. Condiții: fără cazier, 
minimum studii medii, prezență 
agreabilă. Oferim: câștiguri 
cuprinse între 2.200.000- 
3.800.000 lunar. Posibilități 
rapide de promovare. Tel. 092/ 
440080, 713962 (5488)

• Angajăm agent comercial cu 
experiență, posesor permis de 
conducere. Tel. 092/281542, 
213169 seara. (4743)

• Angajez barman. Tel. 092/ 
294268, 092/294258. (4746)

• îngrijesc 1-2 copii, orice 
vârstă. Tel. 627372 (9349)

• Șofer categoria B caut de 
lucru în Deva sau împrejurimi. 
Tel. 216366.

• Cabinetul de avocatură 
Nicolae Stănculescu vă anunță 
că are noul sediu în Deva, str. 
Octavian Goga, P.T.18, în 
spatele Filialei C.E.C. de pe 
bdul luliu Maniu (fostă Liber
tății). Tel. 215479.

VIRGIL BĂBUȚĂ
Nu te vom uita niciodată 

Liviu, Marius, Mihai. (4692)

• S-au scurs 6 săptămâni 
de când a trecut în eternitate 
lăsând un imens gol în inimile 
noastre dragul nostru

ing. GHEORGHE SEFER
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace! Comemorarea va 
avea loc în data de 7 noiem
brie 1998, ora 9,30, la Biserica 
din Piața Crucii, Timișoara. Fa- 
milia. (4736)

• Tristă și de neuitat va 
rămâne ziua de 8 noiembrie, 
când în urmă cu un an inima 
celui mai bun soț, tată, socru 
și bunic

• Cu adâncă durere în suflet, 
soția Eugenia și mama soacră 
Ana anunță stingerea fulge
rătoare din viață a soțului și 
ginerelui lor

GAVRIL DUDAȘ - BOGDĂNESCU 
de 55 ani.înmormântarea va 
avea loc sâmbătă, 7 nQiembrie 
1998, ora 13, în Orăștie.Nu te 
vom uita niciodată. (3802)

• Verișorii Nelu, Lenuța, 
Ramona și Roxana din Deva 
sunt alături de verișoara Euge
nia și mama Ana în momentele 
grele pricinuite de stingerea 
prematură din viață a verișorului 

GAVRIL DUDAȘ-BOGDĂNESCU
Nu te vom uita niciodată I 

(3802)

• Cu adâncă durere, familia 
anunță încetarea din viață a 
celui care a fost

I0AN PÂNCOTAN
înmormântarea va avea loc 

în data de 7.11.1998, ora 13, 
în cimitirul din satul Teiu, corn. 
Lăpugiu de Jos. Nu te vom uita 
niciodată! Dumnezeu să te 
odihnească în pace. (3812)

VREMEA
Vremea va fi în general in

stabilă și în răcire în nordul, vestul 
și centrul țării, unde înnorările vor 
fi accentuate și va ploua pe arii 
relativ extinse. La munte va fi mai 
ales lapoviță și ninsoare. în cele
lalte regiuni, vremea va fi predo
minant frumoasă și caldă, cu cerni 
variabil. Vântul va fi slab până la 
moderat, cu intensificări tempo
rare în nordul și nord-vestul țării, 
iar la munte intensificările vor fi 
susținute. Temperaturile maxime 
se vor situa între 8 și 16 grade în 
nordul, centrul și vestul țării și între 
16 și 22 grade în rest.

Asociația 
nevăzătorilor din 

România 
Filiala interjudețeană 

Alba-Hunedoara
Angajează prin concurs 

pentru județul Hunedoara 
REFERENT, cu studii medii 
sau superioare. Pentru relații 
ne puteți contacta la sediul 
filialei din Alba lulia, str. Teilor, 
nr.13, tel. 058/811838.

IONEL STANCA
a încetat să mai bată, lăsând 
în urma lui un gol imens, jale 
și veșnică tristețe pentru fa
milie. Parastasul de pomenire 
va avea loc în ziua de 8 noiem
brie la Biserica Ortodoxă din 
Câmpuri Surduc. Dumnezeu 
să-l ierte și să-l odihnească. 
Familia. (4735)
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ARBITRII Șl OBSERVATORII
ULTIMA ETAPA B noiembrie 199B 

DIVIZIA D
Minerul Aninoasa - CIF Aliman Brad, arbitri: Ion Mândru, 

Ovidiu Toderiță și Constantin Dănilă, obs. Dorel Târșa
Metalul Crișcior - Constr. Hunedoara: Remus Azamfirei, loan 

Filipoiu și Ionel Cârstea, obs. Stan Hanzi.
Parângul Lonea - CFR Marmosim Simeria Adrian Radu, 

Eugen Ambruș și Călinor Bonaș, obs. Grigore Macavei.
Minerul Ghelar-FC Paroșenl - Vulcan: Florin Danciu, Mircea 

Brândușa și Daniel Lada, obs. Mircea Pădurean.
FC DACIA Orăștie - Minerul Teliuc: Valentin Gavrilă, Ștefan 

Chiriță și Nicolae Albulescu, obs. Petru Spărios - se dispută la Simeria. 
Fază în Cupa României:
Santos Boz - Victoria Dobra, arbitri: Sorin Ciotlăuș, Ramses 

Stanca și Râul Stachi, obs. llie Ștefăniță.
Unirea Veței - Casino iiia: Claudiu Duriescu, Daniel Thirt și 

Răzvan Avram, obs. Sever Bogdan.

Sucursala județeană Flunedoara-Deva
B dul 22 Decembrie, nr.9O, bloc 26, parter
Anunță organizarea licitației publice fără 

preselecție, pentru achiziția și instalarea unui 
sistem de telefonie la sediul sucursalei, în data de 
24.11.1998, ora 13,00.

Documentația licitației se poate procura contra 
cost, zilnic, între orele 8-16. Informații suplimentare 
la telefon 218050, interior 132.

COHSILIUt LOCAL AL MUNICIPIULUI 
HUNEDOARA

Organizează licitație în data de 25 noiembrie 1998, în 
vederea vânzării următoarelor imobile situate în Râcăstie: 

sediul administrativ; 
fermă 100 capete vite; 
magazie cereale.

Licitația va avea loc la ora 10,00, la sediul Consiliului local al 
municipiului Hunedoara, situat în str. Libertății, nr.17, în fiecare zi de joi 
a săptămânii până la adjudecarea celor 3 imobile ce fac obiectul licitației.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de mai sus si la 
telefon 712543.

SC FIRST ROMANIAN 
DISTRIBUTION SRL

Companie canadiană, distribuitor autorizat de produse 
Libero, Libresse, Zewa, Nestle

Angajează Area Sales Supervizor
Condiții: studii superioare, carnet conducere cat. B, 

experiență minimum 1 an în vânzări, disponibilitate pentru 
program prelungit și călătorii.

Se oferă: sistem saiarial stimulativ + bonusuri, mașină 
serviciu, posibilitate de a lucra într-o echipă dinamică și în 
dezvoltare.

Trimiteți un curriculum vitae la fax: 055/225229 până la 
data de 12.11.1998.

S.C. COMAT DEVA SA
Țeavă neagră pentru instalații și construcții, țevi zincate 

sau tablă neagră subțire, mijlocie și groasă, tablă 
decapată - puteți cumpăra, la cele mai scăzute prețuri, la 
SC COMAT DEVA SA - distribuitor autorizat al SC SIDEX 
SA Galați. Informații suplimentare vă sunt oferite la sediul 

firmei din Deva, str. Depozitelor, nr. 5 sau la telefoane: 
054-221009, 054-233137, interior 180.

Societatea Comercială METALOTEX SA
Cu sediul in Deva, str. 22 Decembrie, bi.4, parter, județul Hunedoara

Organizează licitație publică cu strigare, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997, aprobată prin Legea nr.44/ 

1998, și Normelor metodologice privind privatizarea societăților comerciale și vânzarea de active, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.55/ 

1998, pentru vânzarea următoarelor active:

Denumirea activului Obiectul de activitate Adresa activului Prețul de pornire

Bază de producție Orăștie Producție industrială și prestări servicii Orăștie, str. 9 Mai 1.080.000.000 lei

La prețul de adjudecare se adaugă TVA suportată de către cumpărător.

Licitația va avea loc la data de 30.11.1998, ora 10,00, la sediul societății comerciale.
în caz de neodjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 07.12.1998.

Dosarele de prezentare a activului pol fi procurate, contra cost, zilnic, la sediul societății comerciale, între orele 8-14.

Alte relații privind activul ce urmează a fi vândut se pot obține la telefoane 054/211854, 626009, ing. Stoi • niel.

Pentru participarea la licitație, oferlanții vor depune la sediul societății, până în ziua licitației, ora 9,00, documentele prevăzute de legislația 

în vigoare, precum și dovada achitării contravalorii dosarului de prezentare.

Participantii la licitație vor depune la casieria societății sau în contul nr. 25110290290047000005 deschis la BANCOREX Deva, 

laxa de participare de 350.000 lei și vor face dovada consemnării la dispoziția societății comerciale vânzătoare a garanției de 3% 

din prețul de pornire a licitației.

Valoarea terenului aferent activului nu este inclusă, urmând ca acesta să fie vândut cumpărătorului activului conform prevederilor 

legale în vigoare.
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12.05 Universul cunoașterii (r) 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 18.10 Animaniacs (d.a); 
Casa plină (s, ep. 22) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 338) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 21.00 
Infidelități (s, ep. 3) 21.45 Teatru TV: 
„Sub clar de lună" 23.30 Jurnalul de 
noapte 23.45 Repriza a treia. 
Emisiune de analiză politică

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 13.00 Natacha (s/ 
r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 15.00Em. 
pt. persoanele cu handicap 15.30 
Arhive românești (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.00 Simba, regele Leu 
(d.a) 17.30 în flagrant (anchetă) 18.10 
Hollyoaks (s, ep. 147) 18.35 Stăpânul 
lumii (s.da) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
339) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Coasta lui Adam (dramă 
URSS 1990) 22.15 Studioul șlagărelor 
22.45 Jurnalul de noapte

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 15.00 Tradiții 16.30 Tri
buna partidelor parlamentare 17.00 
Simba, regele Leu (d.a) 17.30 Medicina 
pentru toți (mag. medical) 18.10 
Hollyoaks (s) 18.35 Stăpânul lumii 
(s.da) 19.00 Siinset Beach (s,e p. 340) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 22.00 Cinema '98 (mag, ci
nema) 22.45 Jurnalul de noapte 23.00 
Cultura în lume (mag.) 23.45 Steaua 
fără nume (emisiune aniversară)

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Pentru 
dvs., doamnă! (r) 13.00 Natacha (s/r) 
14.10 Santa Barbara (s/r) 15.00 Dia
log. Actualitatea editorială 16.00 
Conviețuiri 17.00 Micuța Memoi (d.a) 
17.30 Timpul Europei 18.10 Hollyoaks 
(s, ep. 149) 18.35 Stăpânul lumii (s.da) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 341) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție specială 
21.00 Ai grijă de Jo Jo (s, ep. 1) 22.00 
La volan. Informații rutiere 22.10 Cu 
ochii'n patru 22.50 Jurnalul de noapte

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 De la lume 
adunate... 12.30 Conviețuiri (mag.) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Ecoturism (mag.) 
15.30 Emisiunea în limba germană 
17.00 Repere vitale 17.30 Mapamond 
18.00 Animaniacs (d.a); Casa plină (s) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 342) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție specială 
21.00 Dune (f. SF SUA 1984) 23.15 
Jurnalul de noapte 0.30 Visând la 
libertate (dramă SUA 1989)

7.00 Bună dimineața, de la...lași! 9.05 
Aladdin (d.a) 9.30 Tip-Top, Mini-Top! 
11.00 Schiorul Willie (SUA, 1995) 12.30 
Ordinea publică 13.30 Ecranul 14.30 
Turnul Babei la Sibiu 16.55 
Documentar istoric (Anglia, 1995) 
17.45 Echipa de intervenție (s, ep. 
168) 18.30 Sabrina, vrăjitoare la 16 ani 
(s, ep. 8) 18.55 Teleenciclopedia 19.45 
Săptămâna sportivă 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo 20.30 Dl și Dna Smith (s, ep. 4) 
21.20 Festivalul internațional de film 
Dakino 21.50 Mare ți-e grădina! 22.45 
Filmele secolului - Colecția Warner

7.00 Bună dimineața, de la... Cluj- 
Napoca! 8.30 Lumină din lumină 9.05 
Povestirile lui Donald Rățoiul (d.a) 9.30 
Kiki Riki Miki 11.00 Viața satului 13.00 
Biserica satului 13.10 Tezaur folcloric 
13.55 Fotbal: Universitatea Craiova- 
FC Argeș 15.50 Super Gol Show 
16.45 Video-Magazinl8.25 Atlas 18.45 
Serial de călătorii 19.35 Duminica 
sportivă 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun 20.00 Jurnal, meteo 20.30 7 zile în 
România 21.00 Plymouth (f, SUA 1990) 
22.35 Telesport 23.15 D-na King, agent 
secret (s, ep. 45)
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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 16.00 Țiganca (s, ep. 35-36) 
16.45 Santa Barbara (s, ep. 689) 
17.30 Cântec din Bucovina 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 17.50 
Filmele săptămânii 18.00 Hei-rup! Hei- 
rap! (mag. de informație și 
divertisment) 19.10 Portrete în 
acvaforte 20.10 Natacha (s, ep. 73) 
22.00 Cordier: tânărul judecător (f.p. 
Franța 1995)

9.00 Documente culturale (r) 10.00 în 
fața dv. (r) 11.00 S.O.S. Patrimoniul (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 13.00 Infidelități 
(s/r) 14.00 Conviețuiri (mag.) 15.10 
Limbi străine. Franceză 15.35 Viață de 
câine (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 36) 
16.45 Santa Barbara (s, ep. 690) 17.30 
Pe plaiuri buzoiene 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei-rup, 
Hei-rap! (cs) 19.10 Dosarele istoriei 
(do) 20.10 Natacha (s, ep. 74) 21.00 
Sensul tranziției 22.00 Teatru TV: „De 
Pretore Vincenzo" 23.10 Pelerinaje

9.00 Teleenciclopedia (r) 11.00 
Pelerinaje (r) 11.30 Mapamond (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă... (r) 13.00 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (r) 13.30 Ecclesiast 
'98 (r) 14.00 Em. în limba maghiară 
15.00 Drumul european al Cehiei (do) 
15.10 Limbi străine. Germană 15.35 
Viață de câine (d.a) 16.00 Țiganca 
(s,e p. 37) 16.45 Santa Barbara (s, ep. 
691) 17.30 Tineri interpreți 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 20.10 
Natacha (s, ep. 74) 21.00 Pentru dvs., 
doamnă! 22.00 înnebunesc și-mi pare 
rău (dramă România 1991)

8.00 Desene animate (r) 9.00 
Evocare Bogdan Petriceicu Hașdeu 
(do/r) 10.00 Cinema '98 (mag./r) 10.45 
Cultura în lume (r) 11.30 Ferestre spre 
lume (do) 12.00 Sunset Beach (sr) 
12.50 Doar o vorbă săț-i mai spun! (r) 
13.00 Medicina pentru toți (r) 14.00 
Emisiune în limba germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 Omer (d.a) 
16.00 Țiganca (s, ep. 38) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.00 Ceaiul 
de la ora 5... la 5 ani 19.10 Față-n față 
cu autorul 20.10 Natacha (s, ep. 75) 
22.00 Emigrantul (dramă Egipt 1994)

10.00 Dintre sute de catarge... (r) 11.10 
Lumină din lumină (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! (r) 12.50 Un cântec pentru 
fiecare 13.00 Cu ochii'n 4 (r) 14.30 TVR 
Cluj-Napoca 15.10 Limbi străine pentru 
copii: Italiană. Engleză 15.35 Omer (d.a) 
16.00 Țiganca (s, ep. 39) 16.45 Santa 
Barbara (s, ep. 692) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Universul 
cunoașterii 19.10 Arhive românești 
(do): „Marea Unire" (p. II) 20.10 
Natacha (s, ep. 76) 21.00 Vânare de 
vânt (div.) 22.00 Time out (em. sportivă)

7.00 Căderea vulturilor (s, ep. 5) 8.05 
Omer (d.a) 8.30 Telefaună (CFI„ 1998) 
8.55 Filmele săptămânii 9.00 Comorile 
lumii 9.30 Pas cu pas 10.30 Documente 
culturale (CFI, 1996) 11.35 TVR Cluj- 
Napoca 13.30 Actualitatea culturală 
14.00 Gabriela, managerul echipei de 
fotbal (s, ep. 2) 14.50 Bijuterii muzicale 
15.35 Omer (d.a.) 16.00 Țiganca (s, ep.
40) 16.45 Santa Barbara (SUA ep. 
693) 17.30 Tradiții 19.00 Istorie, 
memorie, recuperare 19.30 Retro TV
20.30 Teatru TV prezintă: Negustori 
ambulanți 21.40 Balet cu Compania 
,,Phoenix” 22.25 Ateneu. Opera în 
.evenimente
8.00 Omer(d.a./r) 8.30 Telefaună 8.55 

Filmele săptămânii 9.00 Comorile lumii
9.30 A doua alfabetizare (r) 10.00 
Repere vitale (r) 10.30 Cinematograful 
vremii noastre 11.15 TVR lași 13.30 
Creanga de aur 14.00 Gabriela, 
managerul echipei de fotbal (s, ep. 3) 
14.50 Vitrina personajelor de operă 
15.00 Palestina - spre un stat propriu 
15.35 Omer (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep.
41) 16.45 Santa Barbara (s, ep. 694)
17.30 Un secol de cinema 19.30 Pe 
unde trece dorul... 19.45 Clepsidra cu 
imagini 20.00 Ultimul tren 21.00 
Sportmania 23.50 Concert extraordinar 
Corina Ursuleasa

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă (r) 
10.20 Iluzii (s/r) 12.20 A treia planetă 
de la soare (s/r) 12.50 Roata de 
rezervă (mag./r) 13.30 Planeta vie 
(do, ep. 108) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 117) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 34) 18.00 
Decepții (s, ep. 83) 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Pericol iminent (s, 
ep. 9) 22.00 Viitorul începe azi (s, ep. 
31) 23.30 Agenția de presă 23.35 
Cuii£din£anțofjțalkșhow^i

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă (r) 
10.20 Iluzii (s, ep. 82)11.20 Pericol 
iminent (s/r) 12.20 Viitorul începe azi 
(s/r) 13.30 Planeta vie (do, ep. 109) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 Foișorul de 
foc (talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
118) 16.30 Știri 17.00 Trei destine 
(s,e p. 35) 18.00 Decepții (s, ep. 84) 
19.30 Marius Tucă Show 21.00 
Bancnota de un milion de lire sterline 
(co. Anglia 1945) 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Schimbul de noapte 
(talkshow)

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. 83) 11.20 
Bancnota de un milion de lire 
sterline (f/r) 13.30 Planeta vie (do, 
ep. 110) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 119) 16.30 
Știri 17.00 Trei destine (s,e p. 36) 
18.00 Decepții (s,e p. 85) 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Război 
în spațiu (f.a. SUA 1995) 23.30 
Agenția de presă 23.35 Prezentul 
simplu

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă (r) 
10.20 Iluzii (s, ep. 84) 11.20 Prezentul 
simplu (r) 12.20 Vedete în papuci (r) 
12.50 Sâmbete și zâmbete 13.30 
Planeta vie (do, ep. 111) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 120)
16.30 Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 
37) 18.00 Decepții (s, ep. 86) 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Nightman 
(s, ep. 10) 22.00 Procurorul (s, ep. 9)
23.30 Agenția de presă 23.35 
Ambulanța (thriller SUA 1990)

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep.’ 85) 11.20 

Nightman (s/r) 12.20 Procurorul (s/ 
r) 13.20 Fără limită 13.30 Planeta 
vie (do) 14.00 Știrile amiezii 15.30 
Navarro (s,ep. 19) 17.00
Caracatița 3 (s, ep. 6) 18.00 
Decepții (s, ep. 87) 19.30 Inspirația 
Carolinei (s, ep. 9) 20.00 Detectivi 
la Malibu (s, ep. 9) 21.00 Mereu pe 
drumuri (co. SUA ’90) 23.30 
Agenția de presă 23.35 Twin 
Peaks (s, ep. 26)

7.05 Twin Peaks (r) 7.55 
Caracatița (r) 9.00 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a., ep. 55) 9.25 Noile 
aventuri ale lui Flash Gordon (d.a., 
ep. 22) 10.00 între prieteni 11.00 
Mileniul III: Spaime, soluții, speranțe 
12.00 Talk-show: 100 de grade 
Celsius 13.00 Magazin sportiv: 
Fotbal 16.00 Constelația Cinema
16.30 Fete de provincie (s, ep. 10) 
17.00 Pe cont propriu (s, ep. 10) 
18.00 Decepții (s, ep. 88) 19.30 
Sâmbete și zâmbete 20.00 Nash 
Bridges (s, ep. 42) 21.00 Pasiune 
ucigașă (dramă, SUA, 1996) 23.30 
Tropical Heat (s. ep. 71

7.00 Uragan în Paradis (s, ep. 21) 
7.45 Pe cont propriu (s/r) 8.30 
Spirit și credință (emisiune 
religioasă) 9.15 Animal show (s, 
ep. 21) 9.45 Denver, ultimul 
dinozaur (ep. 56) 10.15 Mighty 
Max (d.a ep. 38) 11.00 Fir întins
11.30 Roata de rezervă 12.00 
Printre rânduri 14.00 Duminica în 
familie 18.00 Decepții (s, ep. 89)
19.30 A treia planetă de la Soare 
(s, ep. 50) 20.00 Vântul și leul 
(aventuri, SUA 1974) 22.45 
Agenția de presă 22.50 Fotbal 
club la Antena 1

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.10 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 Pe lacul 
auriu (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Procesul etapei (r) 14.00 Urmărire 
generală 14.20 Reforma la români (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 
158) 17.00 Știrile PRO TV17.30 Suflet de 
femeie (s) 18.15 Știrile PRO TV 18.50 
Roata norocului (cs) 19.20 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.30 La Cage aux 
Folles III (co. Franța/lt. '85) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 Seinfeld 
(s, ep. 159) 23.00 Știrile PRO TV / Profit
23.30 Audiența națională (talkshow)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
9.00 Profit 10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
12.30 Seinfeld (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Audiența națională (r) 14.00 Profeții 
despre trecut (r) 15.00 Tânăr și neliniștit 
(s) 16.00 Nano (s,e p. 159) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Suflet de femeie (s, ep. 57) 
18.15 Știrile PRO TV 19.20 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Spitalul de 
urgență (s, ep. 10) 21.30 Pensacola - 
Forța de elită (s, ep. 20) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 Veronica 
(s, ep. 10) 23.00 Știrile PRO TV / Profit
23.30 Profesiunea mea, cultura

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 Frații 
Hardy (s, ep. 1) 11.15 Aventurile lui Nancy 
Drew (s, ep. 1) 11.45 Pensacola - forța de 
elită (s/r) 12.30 Fiica oceanului (s) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Profesiunea mea, 
cultura (r) 14.00 Punctul pe I (r) 15.00 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 160) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Suflet de femeie (s, ep. 
58) 18.15 Știrile PRO TV 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Față-n față (dramă SUA 1993, p. 
II) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea 
zilei 22.30 Nebun după tine (s, ep. 10) 23.00 
Știrile PRO TV / Profit 23.30 Pro și contra 
cu Octavian Paler

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău 
9.00 Profit 10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.00 Fată-n fată (f/r) 12.30 Nebun după 
tine (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 14.20 Am 
întâlnit și români fericiți (r) 15.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 161) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (s) 18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV 
20.30 Melrose Place (s, ep. 101) 21.30 
Nikita (s, ep. 36) 22.15 Știrile PRO TV 
22.20 Chestiunea zilei 22.30 Prietenii tăi 
(s, ep. 10) 22.55 Știrile PRO TV 23.00 
întâlnire cu presa (talkshow)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al 
lău! 9.00 Profit 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Frații Hardy (s) 
11.05 Aventurile lui Nancy Drew (s) 
11.25 Beverly Hills (s/r) 12.10 
Melrose Place (s/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 întâlnire cu presa (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano (s, 
ep. 162) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Urmărire generală 17.50 Reforma la 
români 19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Profiler (s, ep. 
pilot) 21.30 F/X 2 (thriller SUA 1991) 
23.30 Știrile PRO TV - un altfel de 
jurnal 23.50 Chestiunea zilei

7.00 Prichindeii (d.a. ep. 16, 17) 7.50 
Criticul (d.a., ep. 5, 6) 8.40 Superman (ep. 
3) 9.05 Mica Sirenă (ep. 13) 9.30 Tarzan 
și sirenele (aventură, SUA, 1943) 11.00 
Promotor 11.30 Am întâlnit și români 
fericiți 12.00 Punctul pe I (talk-show) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Soț și soție (s, 
ep. 1) 13.30 Harriet (s, ep. 5) 14.00 Alo, 
Generația PRO 15.30 Echipa mobilă
16.30 Lumea filmului 17.00 ProFashion
17.30 Conan (s, ep. 19) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Speculații (s, ep. 11) 21.00 
Academia de poliție (s, ep. 11) 21.55 
Știrile PRO TV 22.00'Viața lui Toby 
(dramă psihologică, SUA)

8.20 Superman (ep. 4) 8.40 Mica Sirenă 
9.00 Super Abracadabra; Mowgli (s, ep. 
23) 11.00 Doctor în Alaska (s, ep. 86) 
12.00 Profeții despre trecut 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 O propoziție pe zi 13.05 
Soț și soție (s, ep. 2) 13.35 Harriet (s, ep. 
6) 14.00 Chestiunea zilei 15.00 Noaptea 
creaturilor (s, ep. 2) 16.00 Al șaptelea 
cer (ultimul episod) 17.00 Buffy, spaima 
vampirilor (s, ep. 11) 18.00 Beverly Hills 
(s, ep. 148) 19.00 Prețul corect 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Ally McBeal (s, ep. 
11) 21.00 Mississippi (dramă, SUA, 
1988) 22.55 Știrile PRO TV 23.00 
Procesul etapei

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Călătorii 
în lumi paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Lexic (cs) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 1999 (s) 18.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s) 20.15 
Misterele din casa întunericului (f.a. 
SUA ’78) 22.00 Fotbal: Premier 
League Live

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Călătorii 
în lumi paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Lexic (cs) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 16.00 
Știri 16.15 Pretutindeni cu tine (s) 
16.45 Prietenul nostru Jake (s) 17.15 
1999 (s) 18.00 Călătorii în lumi paralele 
(s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul casei 
(s) 20.15 Rivalii (do) 21.15 Tată și fiu 
(f.a. SUA 1993) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe; în spatele ușilor 
închise

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Călătorii 
în lumi paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Lexic (cs) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.45 Prietenul nostru Jake (s) 
17.15 1999 (s, ep. 61) 18.00 Călătorii 
în lumi paralele (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 Un alt 
început (s) 21.15 Un nor de 
suspiciune (dramă SUA 1997) 23.30 
Starea de veghe; Foc încrucișat 
(talkshow)

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Călătom 
în lumi paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Lexic (cs) 13.00 Știri 13.15 Starea 
de veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu tine 
(s) 16.45 Prietenul nostru Jake (s) 
17.15 1999 (s) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Istoria mafiei 
americane (do.) 21.15 Șarpele și 
curcubeul (dramă SUA 1988) 23.00 
Știri 23.30 Highlights Premier League

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Călătorii 
în lumi paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Lexic (cs) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/.r) 15.00 Știri 16.00 
Știri 16.15 Pretutindeni cu tine (s) 
16.45 Prietenul nostru Jake (s) 17.15 
1999 (s) 18.00 Călătorii în lumi paralele 
(s) 19.00 Știri 19.45 Meșterul casei 
(s) 20.15 Atingerea îngerilor (s, ep. 
46) 21.15 Dragoste de mamă (dramă 
SUA 1995) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe (talkshow)

7.00 Elefănțelul 8.00 Lumea lui Eric
8.30 Apărătorii Galaxiei (d.a) 9.00 A 
doua familie (do.) 9.30 Inspectorul 
Gadget (do)-10.15 Prințul Valiant (d.a)
10.30 Adună-ți gândurile (s) 11.00 
Aventurile lui Rocko (d.a) 11.30 
Pământul: Bătălia finală 12.30 Magazin 
sportiv 13.30 Preview Premier 
League 14.00 Vizită neanunțată 
(comedie, SUA, 1961) 16.00 Zona M - 
emisiune muzicală 17.00 Fotbal: Pre
mier League Live (prima repriză) 
19.00 Știri 19.45 Falsă identitate 
(acțiune, SUA 1987) 21.00 Centennial 
- Legendele din lumea nouă (s, ep. 
18) 23.00 Știri

7.30 Echipa de fotbal 8.00 Căutătorii 
de aur 9.00 Inspectorul Gadget (do)
9.30 Aventurile lui Rocko (d.a) 10.15 
Mecanica distractivă 10.30 1999 (s)
11.30 Duminică la prânz - talkshow 
14.00 Lumea lui Dave (s, ep. 44) 14.30 
Față în față la Hollywood (do) 15.00 
Secretele bărbaților irezistibili (do)
15.30 în numele iubirii (do) 17.00 Un alt 
început (s/r) 18.00 Atingerea îngerilor 
(s/r) 19.00 Știri 19.45 Povestea lui 
Waldo Pepeer (SUA, 1975) 21.30 
Călătorii în lumi paralele (s, ep. 47)
22.30 Nimeni nu e perfect (s, ep. 47) 
23.00 Știri 23.30 Fotbal: Coventry - 
Everton



1

6 NOIEMBRIE 1998Cuvântul liber

Bătălia 
dezvoltare

(Urmare din pag. 1)

Dezvoltare la S.C. “Electrica” 
S.A., denunță o dezvoltare neechi
librată a informaticii în cadrul 
CONEL. “Soluțiile informatice 
reprezintă, din păcate, datorită 
pătrunderii lor neuniforme în 
energetica românească, un teren 
accidentat' pentru funcționarea 
unui sistem, prin excelență, al 
interdependențelor. Sunt zone 
unde, față de posibilitățile finan
ciare actuale, față de standardele 
acceptate, s-a investit excesiv în 
informatizare, în timp ce în alte 
zone, chiar vecine, informatica 
lipsește aproape complet. De 
ex.emplu, la Râmnicu Vâlcea, 
producția de energie hidro este 
echipată cu cele mai moderne 
echipamente informatice, în timp 
ce producția termo e complet 
lipsită de sprijinul suportului 
informatic. La fel, Baia Mare 
folosește tehnologii informa
tizate, pentru ca Satu Mare, la 
doar 200 de kilometri depărtare, 
să fie o “gaură neagră” la acest 
capitol. Ne așteptăm ca reorga
nizarea RENEL să adâncească 
aceste decalaje, date fiind 
descentralizarea și principiile de 
concurență între entitățile 
economice formate, principii ce 
vor cataliza activitățile ener
getice", a precizat dl Michiu.

Dacă la prima ediție a SIE, 
producătorii de energie electrică

România și 
integrarea 
europeana

(Urmare din pag. 1)

Pe de altă parte, 
ministrul Integrării Eu
ropene, dl. Alexandru 
Herlea, susține cu atâta 
seninătate că raportul 
Comisiei Europene nu ne va 
afecta în nici un fel, încât nu 
poți să nu te întrebi.dacă știe 
cu adevărat ce spune. Este 
ca șl când ai spune unui om 
căzut într-o prăpastie că are 
tot viitorul în față. Cu 
asemenea politicieni, cu 
asemenea moduri de a 
gândi, este foarte posibil să 
nu ajungem niciodată nici în 
structurile europene și nici 

.în NATO.
'

pentru 
energetică
nu au participat, la această a 
doua ediție, de la Deva, prezența 
lor a fost numeroasă. Referitor 
la posibilitatea implementării 
informaticii pe tehnologiile de 
producție a curentului electric 
în România, dl ing. Ovidiu Pop, 
director general adjunct la S. C. 
“Termoelectrica” S.A., sublinia 
că “în spatele nostru se găsesc 
tehnologii ale anilor 70, care au, 
să zicem, o anume rezistență 
la integrarea lor într-un sistem 
informatic. Reușim să câștigăm 
teren'în manoperele de automa
tizare a vechilor instalații, 
ameliorând, prin control infor
matizat, calitatea arderilor la 
cazane, optimizând procesele 
din turbine și reducând nivelul 
noxelor. “Oala comună" e pe 
cale să dispară și e clar că și în 
energetică va câștiga cine va 
da informatizării ce-i al 
informatizării".

Că energeticienii se preo
cupă de impactul cu realitățile 
tehnice ale viitorului mileniu, o 
trădează chiar SIE ‘98. Prin 
larga paletă tematică, cele 76 
de lucrări incluse în programul 
manifestării constituie tot atâtea 
soluții informatice la 
problemele practice ce stau în 
calea specialistului ener- 
getician. Simpozionul a fost, în 
ultimă instanță, dovada prin 
care specialistul autohton, 
făcându-și toate temele, ne 
arată că se poate. Totul e să se 
găsească resursele necesare. 
Dar aceasta, nu-i așa, e treaba 
altora, care, nu trist, ci deja 
tragic, de aproape nouă ani de 
zile, nu și-au rezolvat corigența 
la reformă.

(Urmare din pag. 1) 
muncă în care scop costurile sunt mult 
mai mici. în același timp se prevede 
alocarea sumelor necesare închiderii 
capacităților neperformante și 
ecologizarea zonelor afectate (150 
milioane dolari), refacerea infrastructurii 
orașelor unde se închid uzine cu profil 
metalurgic (peste 400 milioane dolari). 
De asemenea, pentru modernizarea 
capacităților ce rămân în funcțiune se 
prevede alocarea unui miliard de dolari, 
aducând producția la nivel performant.

în context, răspunzând și întrebărilor 
puse de mass media, președintele comisiei 
a subliniat că preluarea cheltuielilor sociale 
pentru restructurarea metalurgiei se va 
face prin aplicarea Convenției de 
acompaniament social în metalurgie care 
a fost încheiată între patronat și sindicate 
în 1996 și actualizată în februarie 1998.

UN proces EVITAT 
eate
UN proces CÂȘTIGAT

C/fnetinmiri de- un instuimenlr/r' Itum uroltzal 
r/epw/emițli/x'/iltu a irl wznltu rapid 

pwMemeizr de legidafie a

«Consilier - Legislația Muncii»

este unica lucrare în care legislația muncii este prezentată special pentru 

cei 99% dintre manageri care nu au cunoștințe juridice. Vă recunoașteți? 
Ori de câte ori aveți de rezolvat o astfel de'problemă, indexul, codurile 

speciale de pagină și cuvintele-cheie vă conduc, în doar câteva secunde, 

la informația dorită. Textele de lege, comentariile, exemplele de aplicare, 

spețele și, după caz, modelele de formulare permit accesul rapid la 

aflarea soluției pentru orice problemă.

«Consilier - Legislația Muncii»

este actualizat periodic: abonații primesc un set de fascicole ce completează 

sau, după caz, înlocuiesc informațiile perimate, iar modul său de organizare 

(biblioraft) permite inserarea, cu ușurință, a noilor pagini 

la locurile indicate de editor.
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Siderurgia româneasca
Detaliind măsurile de ordin economic, 

dl Cataramă a spus că vor fi normalizate 
prețurile la energia electrică și gazele natu
rale la consumatorii industriali prin alinierea 
la sistemele de tarifare ale țărilor UE, 
începând de la 1 ianuarie 1999, se vor 
scuti de taxe vamale și TVA importurile de 
echipamente necesare modernizării, va fi 
stimulat exportul, se vor introduce 
comenzile de stat pentru produsele 
metalurgice destinate sectoarelor publice, 
vor fi reeșalonate datoriile și vor fi scutite 
de plata majorărilor și penalităților datorate 
bugetului de stat.

Senatorul hunedorean Doru Gaița a 
abordat măsurile de acompaniament so
cial, iar dl Cazimir lonescu s-a referit pe 
larg la măsurile de reconversie și reclasare 
(integrare) a forței de muncă.

Senatorii din Comisia economică 
au combătut practicile de a importa în 
condiții dezavantajoase produse 
siderurgice similare celor realizate de 
industria noastră, subliniind nevoia 
acută de a stimula investițiile în 
metalurgie și exportul de produse 
siderurgioe.

Având în vedere că metalurgia 
românească dă peste 42 la sută din 
producția industrială a țării și 25 la sută 
din exporturi, reiese cu claritate 
necesitatea ca Guvernul să se implice 
efectiv și să susțină activ programul de 
restructurare și modernizare a industriei 
metalurgice, urmărind menținerea în 
stare viabilă a acestei ramuri în 
perspectiva integrării în Uniunea 
Europeană.

(0540)

CASA ALTO TIMIȘOARA

partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă:

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

Ofertă specială: Ford Mondeo 2,0 CLX la 24.560 DM

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.

(Urmare din pag. 1) Atunci când viata ti se pare imposibilă, speranța te îndeamnă să trăiești
de lei din cele 12 miliarde de lei 
alocate instituției noastre. Până la 
finele acestui an mai dispunem de 
doar 200 milioane de lei, în condițiile 
în care, pentru a ne descurca cât 
de cât, mai ales în perioada de 
iarnă, avem nevoie de această 
sumă lunar", spunea dl Constantin 
loniță, directorul Căminului-spital 
Brănișca.

In ciuda tuturor greutăților, 
bolnavii sunt îngrijiți aici așa cum 
se cuvine, ocrotiți și înconjurați cu 
multă căldură. Domeniul asistenței 
sociale este aproape marginalizat 
în societatea românească. Puțini 
știu ce muncă titanică se depune 
într-o astfel de instituție. 
Infirmierele fac un efort 
extraordinar, îi spală, îi hrănesc, se 
ocupă de ei la fel cum se ocupă 
de un copil mic. ,,Eu mă ocup de 
domeniul sufletului, al mentalului, iar 
singura satisfacție în muncă o am 
atunci când reușesc să-l fac pe 
om să se simtă puțin mai bine. Chiar 
și faptul că i-am schimbat dispoziția 
măcar pentru câteva minute sau I- 
am făcut să zâmbească, îmi aduce 
o bucurie imensă", mărturisea 
dșoara Liliana Lupa, asistent so
cial. Contează foarte mult ca în 
fiecare om să găsești ceva bun. 
Și, de multe ori, oamenii aceștia, pe 
care boala i-a determinat să se 
izoleze, păstrează în ei bunătate, 
cinste și respect, calități pe care 
nu toți cei din afară le posedă. 
Majoritatea sunt oameni de la care 
ai ce învăța și care nu au meritat

_______________________  

să își petreacă restul vieții aici. Cei 
conștienți încă realizează unde au 
ajuns și s-au resemnat, 
acceptându-și condiția. Multi dintre 
ei suferă de nandicap fizic, nu se 
pot deplasa singuri, având nevoie 
în permanență de ajutor; există 
însă și cazuri sociale, ca de pildă 
cei care nu au locuință sau venituri 
din care să trăiască. Deseori sunt 
aduși aici de vreun membru al 
familiei invocându-se faptul că nu 
mai pot fi întreținuți din motive 
financiare, ori pentru că sunt dificili 
și stresanți și, datorită bolii, cer 
prea multă atenție din partea celor 
din jur. Alții au ales singuri această 
cale, când s-au pomenit scoși în 
drum, batjocoriți și înșelați de cei 
pe care i-au crescut. Mulți dintre ei 
provin din mediul rural, însă o 
pondere ridicată o au și 
persoanele care ar avea familii cu 
posibilități de întreținere, precum și 
intelectuali care au deținut funcții 
importante. Cu toții, însă, fac parte 
acum dintr-o comunitate distinctă, 
un gen de familie în care se 
deapănă amintiri, se spun povești 
banale, se joacă șah, cărți sau se 
desenează, ori se plânge în tăcere, 
fie de durere, fie de dorul celor 
dragi care întârzie sau au uitat de 
vizita promisă.

Crâmpeie din viața celor 
necăjiți

Pe, Gheorqhe Fur6 (39 de ani) 
l-am întâlnit în holul pavilionului 2. 
Se deplasează doar cu ajutorul 

scaunului cu rotile, căci „picioarele 
le-am uitat sub roțile trenului". A 
lucrat ca lăcătuș mecanic în di
verse uzine din țară unde a avut 
prilejul să învețe tainele meseriei. 
Crudul accident s-a petrecut la 
Simeria, în 1990. „O perioadă m-a 
îngrijit familia. Căsnicia mea a durat 
18 ani, după care soția și cei trei 
copii, Mircea, Ghiță și Lenuța, m- 
au dat la o parte. Pentru ei am 
muncit, le-am cumpărat tot ce le-a 
trebuit, am vândut până și casa 
trezindu-mă fără adăpost. Fiul cel 
mic, Ghiță, este singurul care mă 
mai vizitează, ceilalți au uitat că eu 
i-am crescut. Doresc, prin 
intermediul ziarului dumnea
voastră, să îi rog să-mi acorde 
puțină atenție. Sunt, totuși, tatăl lor. 
Dacă nu au bani să vină la mine, 
să-mi spună, căci le voi trimite eu, 
chiar dacă de la Deva până la 
Brănișca trenul nu costă o avere", 
spunea Gheorghe Furo. Obișnuit 
fiind cu munca, dumnealui nu 
încetează să execute lucrări de 
reparații când se ivește vreo 
defecțiune de orice natură în 
incinta spitalului.

Viorel Munteanu, din Simeria, 
este aici de aproape 1 an de-zile. 
Din cauza unui accident cardio
vascular, abia își poate folosi 
mâinile. A lucrat ca șofer, 
parcurgând trasee lungi, pe care 
le știe ,,ca-n palmă’’ și de care își' 
amintește cu drag. Acum, nu mai 

poate să facă astfel de curse, ci 
stă în pat cu privirea ațintită la 
televizor. „Nu m-a vizitat nimeni, 
niciodată. îmi este foarte dor de fiul 
meu cel mai mic, Virgil Florin, în 
vârstă de 7 ani, dar știu că singur 
nu poate să vină la mine", spunea 
V.M. în timp ce lacrimi amare îi 
picurau în palmele neputincioase.

Mihai Gheorghe are 73 de ani 
și este din Simeria. Este un om care 
a apărat granițele țării, luptând pe 
front în Cehoslovacia și Ungaria. 
Gloanțele i-au pătruns în mână și în 
picior, însă lovitura cea mai mare a 
primit-o din partea familiei. „Am luat 
hotărârea să mă despart de 
nevastă, căci s-au purtat îngrozitor 
cu mine, atât ea cât și fratele ei. 
Aici am mulți prieteni, iar cu 
personalul medical mă înțeleg foarte 
bine", spunea Mihai Gheorghe.

La 1 decembrie a.c., pentru 
luliana Elekes din Valea Jiului se 
împlinesc 18 ani de când își duce 
viața în cămine, suferind de 
poliomielită. Este o persoană 
căreia îi place să povestească, 
inclusiv povestea tristă a vieții sale, 
chiar dacă îi vine greu să 
răscolească trecutul. „Aici am o 
viață de om. Aici este locul meu. 
Este ca și cum o persoană s-ar 
căsători și ar avea o familie. Până 
la 18 ani am locuit cu părinții. Apoi, 
tata a murit, iar mama este acum în 
vârstă, nu mă mai poate îngriji. Mai 
am două surori și un frate pentru 

care părinții au trudit să le asigure 
un viitor sigur, iar eu am rămas la 
urmă. Eu țin foarte mult la ei, îi 
iubesc, chiar dacă sentimentul nu 
este reciproc. Am ajuns la 
concluzia că în viață degeaba fugi 
după căruța care nu te ia, dup$ 
cum dragoste cu sila nu se poate. 
Eu îi iubesc din tot sufletul, însă din 
pat nu pot să fac nimic. Degeaba 
îmi este dor de ei, dacă lor nu le 
este. Sunt mulțumită că, de 8 ani 
de când mi-am schimbat religia, 
Dumnezeu mi-a dăruit frați și surori 
care să mă ajute, ceea ce frații 
mei adevărați nu fac, ei sunt doar 
cu numele nu și cu fapta", ne-a 
mărturisit luliana. în plus, ea iubește 
și florile, muzica și jucăriile. îi place 
să tricoteze, sau să citească 
povești și cărți religioase, iar 
singura carte pe care dorește să 
o aibă este „Singur pe lume”.

Fica lacobescu (58 de ani), din 
Gostești, este aici de când s-a 
deschis căminul. La vârsta de nici 
19 ani, pe când se ocupa de 
săpături arheologice în Munții 
Orăștiei, a suferit un accident de 
muncă: fractură de coloană. „Am 
rămas pe pat pentru totdeauna. în 
nici o clinică nu s-a putut face nimic. 
Știam că nervul a fost atins, așa 
că de ce să cheltui bani în 
străinătate, din moment ce nu 
puteam fi tratată. După ce părinții 
mei au murit, am fost crescută de 
un frate al mamei, apoi am stat 4 

ani prin spitale, până am reușit 
să mă mișc cât de cât. Cu timpul 
au îmbătrânit și ei și a trebuit să 
mă îndrept înspre cămine. Mai am 
doar câțiva verișori și mă bucur 
când mă vizitează. în rest, ce să 
vă mai spun. Aici este casa mea. 
Pentru fetele mai tinere sunt un 
fel de mamă a lor. Țin foarte mult 
la ele, ne-am obișnuit unele cu 
altele și cred că și ele mă iubesc, 
dovadă fiind aceste flori 
minunate pe care le-am primit de 
ziua mea" - mărturisea Fica 
lacobescu.

Concluzii
Am încercat, preț de câteva 

ore, să pătrundem în micul 
univers al celor năpăstuiți de 
soartă. Și am văzut cum 
existența lor este plină de durere, 
lacrimi și singurătate. Oameni pe 
care familiile i-au abandonat 
dincolo de porțile căminului. 
Oameni pe care dorul de cei 
dragi îi mistuie, chiar dacă aici 
și-au făcut noi prieteni, iar 
libertatea de a ieși pe ulițele 
satului nu le-o ia nimeni. Mulți 
dintre ei au petrecut aici ani de 
zile cu speranța în suflet că 
rudele îi vor căuta, măcar copiii, 
pentru care au trudit o viață să 
le asigure un viitor. Dârei întârzie 
să apară. Au uitat că, oricum ar 
trăi, acest lucru se datorează 
părinților, buni sau răi, cum ar fi.


