
De curând, la Gyula s-a 
desfășurat un simpozion 
științific dedicat românilor din 

Ungaria, organizat de Institutul de 
Cercetări al Românilor din 
Ungaria. Simpozionul, ce a avut 
loc timp de două zile, s-a 
bucurat de sprijinul Fundației 
Soros și Fundației Publice pentru 
minoritățile naționalerși etnice din 
Ungaria.

Manifestarea a cunoscut o 
amplă participare din partea 
românilor aparținând tuturor 
celor 20 de parohii românești din

Simpozion științific dedicat românilor din Ungaria
Ungaria. Trebuie să menționăm 
că de mai bine de un an și 
jumătate comunitățile românești 
ortodoxe din Ungaria așteaptă 
numirea de către Patriarhia 
Română a unui episcop care să 
păstorească cu grijă, să le apere 
interesele religioase, să 
consolideze grupările românești. 
Un episcop care să trăiască 
alături de ei în Ungaria. Să nu 
uităm că peste câteva luni, în 

februarie anul viitor, timpul 
acordat de statul ungar pentru 
numirea unui episcop expiră. 
Lucrurile sunt delicate și trebuie 
rezolvate până la sfârșitul 
acestui an, prin numirea unui 
episcop cu prestanță care să 
atragă comunitățile românești, ne 
spunea părintele I.O. Rudeanu.

în prima zi a simpozionului de 
la Gyula, lucrările au fost 
moderate de prof.univ. Nicolae 

Bocșan, prorectorul Universității 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. 
Acesta a prezentat și 
comunicarea - "Consistoriul 
Episcopiei Aradului” (1848). Au 
mai prezentat comunicări 
științifice: preot dr. loan Octavian 
Rudeanu - "Primele încercări ale 
românilor de reînființare a 
Mitropoliei Ardealului"; Viorica 
Goicu (Timișoara) - “Numele de 
familie la românii din Ungaria”; 

Eugen Gluk (Arad) - “Contribuții 
cu privire la activitatea deputaților 
români în Dieta ungară din 1848- 
1849”; Maria Berenyi, directorul 
Institutului de Cercetări al 
Românilor din Ungaria - 
“Revoluția din 1848-1849 și 
românii din Pesta”; Emilia Martin, 
directorul Secției Române a 
Muzeului din Gyula - “Locuința 
românilor din Ungaria”; Maria 
Gurzău Czegedy, prof. 

Budapesta - “Obiceiuri de5* 

Crăciun și Anul Nou”; acad. I 
Maria Bodea, elevă a marelui I 
istoric Nicolae lorga, care a 
prezentat volumul al lll-lea 
“Revoluția de la 1848”, editat 
de Academia Română ș.a.

în ziua a doua a 
simpozionului au mai luat 
-cuvântul prof. Gheorghe 
Santău; Ana ■ Hoțopan 
(“Folclorul în zilele noastre la

___________Mine! BODEA
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Cu PD-ul e ceva... “Readucerea
Ținând seama de rezultatele 

dezastruoase ale guvernărilor 
Văcăroiu și Ciorbea și de 
ineficienta de până acum, după 
mai bine de șase luni, a 
Cabinetului Radu Vasile, multă 
lume crede azi că primul guvern 
post-decembrist, condus de

Petre Roman, ar fi dus departe 
țara dacă nu era doborât de 
topoarele și lămpașele minerilor 
din Valea Jiului, cu acceptul tacit 
al președintelui de atunci al țării și 
președintele de azi al PDSR, Ion 
Iliescu. însuși Petre Roman nu 
pierde nici o ocazie să-și reafirme 
ideile și opțiunile cu care pornise 
noua guvernare a României. Iar 
câteva evenimente și zone de 
interes îl confirmă.

Am în vedere, în primul rând, 
criticile dure ale Partidului Demo
crat la adresa primului ministru 
Victor Ciorbea pentru lentoarea 
în înfăptuirea reformei în România, 
demersurile PD culminând cu 
demisia premierului țărănist. Mă 

k

Greva de la SO
Deva a luat 

____ sfârșit
Noul director 

al unității este >
Oan Popovici
Am primit la redacție un 

comunicat semnat de Adolf 
Mureșan, liderul Sindicatului 
energeticienilor din FRE Deva, și 
Ovidiu Jurca, șef departament ju
ridic - comunicare, în care se 
consemnează că miercuri, 11 
noiembrie a.c., ora 14, greva 
generală declanșată în semn de 
protest împotriva demiterii directorului 
Sucursalei de Distribuție Deva, ing. 
Cornel Cazan, a iuat sfârșit. 
Sindicaliștii au acceptat numirea în 
funcția de director al sucursalei a 
dlui ing. Dan Popovici, fost director 
tehnic și de exploatare și trecerea 
dlui Comei Cazan în locul său.

“Protocolul încheiat între consiliul 
de conducere al sindicatului și 
conducerea sucursalei consfințește 
rezolvarea problemelor în litigiu ce 
țineau de răspunderea locală, 
urmând ca problema reașezării 
bugetului CONEL să fie preluată de 
către Federația Națională a 
Sindicatelor din Electricitate 
“Univers", se menționează în 
încheierea comunicatului. (D.G.) 

gândesc apoi la capacitatea și 
insistența cu care miniștrii 
Traian Băsescu și Radu 
Berceanu promovează reforma 
în domeniile pe care le 
coordonează - transporturile, 
respectiv comerțul și industria 
-, deși hotărârile adoptate sunt 
abrupte, impopulare, aducând 
atingere domeniului social, 
nivelului de trai al unor largi 
categorii profesionale. Sunt 
însă măsuri necesare dacă 
vrem să asigurăm țării, pe 
termen lung, un nivel de 
dezvoltare și de existență așa 
cum au alte țări din jurul nostru 
la care privim cu oarecare 
invidie.

Deși partid cu o doctrină 
social-democrată, cu aplecare 
spre bunăstarea generală, PD 
acționează mai întâi pentru 
crearea condițiilor de a asigura 
țării profit, a cărui redistribuire 
să ajungă la cât mai mulți dintre 
membrii societății. Sperând că 
premierul Radu Vasile va 
mărșălui pe acest atât de 
necesar dar greu bulevard al
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• - Aveți multe replici 
de spus în piesă?

- Nu. Eu joc rolul 
soțului...

ÎN ZIARUL UE AZI:
• Viața culturală
• Călanul sub ste

mă și sub zodie
• Horoscop
• Hare și mică 
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învățării în școală"
- Die inspector, una 

dintre noutățile reformei din 
învățământ s-a făcut deja 
simțită, odată cu prima 
vacanță a elevilor, la 
începutul acestei luni. Ce ne 
puteți spune despre felul 
cum au fost aplicate celelalte 
măsuri reformatoare în 
învățământul hunedorean?
r' S

Dialog cu dl Simion Molnar, 
inspector școlar general adjunct 

X_______________________________________________________________

După cele câteva 
săptămâni de școală desigur că 
e prematură o evaluare în acest 
sens. Noi intenționăm ca după 
primul semestru să analizăm cum 
se desfășoară acest complex 
proces al reformei, cum a fost el 
receptat în școlile și în liceele din 
județ, ce probleme au apărut 
ș.a.m.d. S-ar putea să existe 
situații unde, spre exemplu, nu s- 
au aplicat corespunzător ariile 
curriculare c'i alegerea 
disciplinelor opționale la clasele 
V-VIII; dar, în ansamblu, nu am 
primit semnale negative din 
teritoriu.

- Care sunt “pașii”, 
probabil ireversibili, pe care- 
i face reforma în prezent?

- în primul rând, aș menționa 
organizarea, chiar în timpul 
vacanței, a unor cursuri de 
perfecționare cu învățătorii, spre

CONVERSAȚII]
............................................. .................... ■ ■■■

Mă duc să caut de lucru; dă Doamne să nu găsesc
Ca o mai veche cunoștință, 

de la „Mecanica" Orăștie, pe dl 
Radu Trufaș, șef al Biroului de 
Forță de Muncă și Șomaj din 
municipiul Orăștie, l-am abordat 
abrupt, în modernul sediu al 
oficiului, de pe strada Primăverii, 
nr.8.

- Colectivul pe care-l 
conduceți se ocupă exclusiv cu 
ceea ce scrie pe firmă, die 
Radu Trufaș?

- Cu ce scrie, dar activitatea 
asta este foarte dinamică și 
complexă și presupune din 
partea angajaților noștri 
cunoaștere, dăruire, solicitudine. 
Cu atât mai mult că suntem 
foarte puțini, doar șase salariați 
cu mine cu tot.

- S-o luăm în ordine 
inversă. Țineți evidența șome
rilor din municipiu.

- Da, asta însemnând orașul 

a continua dezbaterile din 
cadrul cercurilor pedagogice, 
referitoare la introducerea 
noului sistem de evaluare a 
cunoștințelor elevilor; pentru că 
nu e suficientă simpla trecere 
de la note la calificative, ci 
trebuie urmărit și aspectul 
creșterii calitative. Am pregătit, 
pe de altă parte, testul prin care 

vor trece directorii și directorii 
adjuncți ai unităților școlare, în 
perioada 9-13 noi.embrie 
urmând să se desfășoare 
concursul pentru ocuparea 
posturilor vacante sau ocupate 
de cei care nu îndeplinesc 
criteriile prevăzute de Statutul 
personalului didactic. De 
asemenea, până la mijlocul lunii 
decembrie va continua 
evaluarea directorilor care au 
fost numiți în funcție începând 
din anul 1990. O altă 
preocupare constă în inițierea 
unor inspecții în teritoriu (prima 
dintre ele realizându-se deja în 
Valea Jiului), al căror scop este 
tocmai supravegherea modului 
în care sunt efectuate

Dialog realizat de 
Georgeta BÎRLA

(Continuare jh pag. 2)

Orăștie și șapte comune 
înconjurătoare.

- Sunt mulți șomeri în zonă?
- Acum, vreo 600. Nu-i mult, 

însă prin ieșirea din perioada de 
plată a ajutorului de șomaj a 400 
de persoane, de la „Mecanica”, 
de la 1 noiembrie a.c., s-a mărit 
numărul persoanelor încadrate la 
alocația de sprijin, respectiv 
1500. Mai sunt vreo 250 de tineri 
fără loc de muncă, adică tot 
șomeri, proveniți din rândul 
absolvenților de liceu, după 
susținerea bacalaureatului. Dar 
poate că este mai mare numărul 
celor neindemnizați în vreun fel, 
ieșiți din cele două perioade de 
plată.

- Deci sunt, oricum, mulți 
oameni în căutarea unui 
serviciu.

- De acest lucru ne ocupăm 
în mod deosebit, de mișcarea

Blocarea DN 7 la Sîntuhalm 
a creat mari dificultăți în 

traficul rutier
Miercuri dimineața 

câteva mii de salariați din 
unitățile miniere aparți
nătoare Regiei Autonome a 
Cuprului Deva au blocat, 
timp de mai multe ore, în 
semn de protest, Drumul 
Național nr.7 la intersecția 
de la Sîntuhalm.

Blocarea DN 7 a re
prezentat în opinia minerilor 
o formă de protest 
împotriva deciziei CONEL de 
a debranșa de la rețeaua 
electrică minele din cadrul 
regiei precum și neplata 
salariilor în mai multe 
exploatări miniere de mai 
bine de o lună.

Paralel cu acțiunea de 
blocare a intersecției de la 
Sîntuhalm în fața Prefecturii 
județului a avut loc un 
miting de protest prin care 
s-a readus în fața 
autorităților locale situația 
dramatică din minerit, 
siderurgie și alte sectoare 
de activitate, lipsa unei 
strategii reale în domeniul 
reformei, a reconversiei 
forței de muncă cât și lipsa 
unor programe care să 
vizeze viitorul acestor 
ramuri economice.

Cu toate că o parte dintre 
liderii de sindicat cu care am 
stat de vorbă exclud o 
acțiune premeditată a 
blocării DN 7 - motivând-o ca 
o reacție scăpată de sub 

Nemulțumiți de ceea ce se întâmplă in mineritul și 
siderurgia hunedoreană, un mare număr de salariați au 

blocat miercuri DN7 la intersecția Sîntuhalm.

forței de muncă.
-Jn ce mod anume?.
- în mai multe. Ne interesăm 

la agenții ’economici și instituțiile 
din perimetrul nostru de acțiune 
dacă au nevoie de forță de 
muncă și de ce profiluri. Dar 
contabilizăm și solicitările lor 
către noi. Și atunci fie că îi dirijăm 
pe șomeri spre respectivele 
unități, fie că, sau mai ales, îi 
orientăm pe cei aflați în afara 
muncii spre Cursurile de 
calificare-recalificare pe care le 
organizăm, prin centrul nostru de 
specialitate, cu firme prestatoare 
de asemenea servicii.

- Sunt eficiente aceste 
cursuri? Reușiți să-i plasați pe 
absolvenții lor în servicii?

- Cursurile sunt foarte bune, 
iar încadrarea absolvenților în 
muncă se face în baza unor 
contracte încheiate în prealabil 

control din partea 
salariaților - realitatea pare 
a fi alta, întrucât la mitingul 
organizat în fața Prefecturii 
nu au participat decât 
câteva zeci de persoane, 
fapt ce ridică mai multe 
semne de întrebare. Al cui 
a fost interesul ca minerii 
să fie opriți la Sîntuhalm?!

Blocarea intersecției de 
la Sîntuhalm și a unui 
segment al DN 7 a produs 
mari dificultăți și întârzieri 
în traficul rutier fapt 
condamnat cu vehemență 
de majoritatea celor aflați 
pe șosea la acea oră. Ne 
abținem de a transcrie pe 
hârtie opinia celor cu care 
am stat de vorbă privind 
măsura de blocare a 
șoselei miercuri, 12 
noiembrie, la Sîntuhalm 
din considerație pentru 
cititori și respect față de 
cuvântul scris.

Asupra problemelor 
ridicate la mitingul de 
protest și de către 
protestatarii de la 
Sîntuhalm astăzi la sediul 
Prefecturii județului va 
avea loc o întâlnire a 
conducerii Cartelului Alfa 
cu reprezentanți ai 
Guvernului și cu par
lamentarii de Hunedoara.

Corne! POENAR

între biroul nostru și agenții 
economici interesați. Din păcate 
nu-i prea trage pe mulți ața la 
muncă. Se cam încurajează 
lucrul la negru. Și asta nu e 
bine.

- Care este mulțumirea dv 
în calitatea pe care o aveți de 
șef de birou?

- Sunt mulțumit, și ceilalți 
colegi la fel, când reușim să le 
dăm banii la timp tuturor 
oamenilor aflați în șomaj și 
vreau să spun, fără falsă 
modestie, că de opt ani și ’ 
jumătate de când lucrez aici n- ’ 
a fost măcar un caz de neplată. 
Sunt mulțumit când știu că 
oamenii care au absolvit prin 
noi cursuri de calificare s-au 
reintegrat solid într-un nou loc

Dumitru GHEONEA
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de muncă. Suntem mulțumiți că 
avem un sediu modern și condiții 
foarte bune de lucru și că șefii 
noștri de la Deva ne ajută foarte 
mult să ne putem îndeplini cu bine 
această misiune oarecum ingrată 
de relații cu oamenii rămași fără 
un rost al existenței.

- Pe la foștii colegi de la 
,,Mecanica" mai mergeți? E greu 
și la ei...

- Sigur că merg. Doar am 
lucrat acolo 15 ani, după cinci ani 
la Cugir. Au rămas doar vreo 800 
de angajați din 4000 câți eram cu 
ani în urmă. Dar o vor scoate la 
capăt cu linia asta de turnare a 
țevilor din fontă, pe care o 
realizează cu un partener 
german.

- Dar celelalte unități 
industriale mari din oraș?

- E greu peste tot. însă eu zic 
că nu-i chiar asa alarmantă 
situația Există încă resurse de

(Urmare din pag. 1) 

schimbările din învățământul 
românesc.

- în contextul acestor 
modificări se remarcă și o 
accentuare a responsabilității 
și implicării părintelui, pe de 
o parte, a dirigintelui, pe de 
altă parte...

- în această privință e 
necesar să se ajungă la un 
parteneriat reaL Dacă înainte 
părinții erau solicitați doar în 
chestiuni de ordin administrativ, 
să zicem, de-acum ei sunt 
chemați să participe, prin părerile 
și opțiunile asupra unor discipline, 
la procesul de învățământ; ca să 
nu mai vorbim de importanța 
educației în actualele condiții 
sociale. Nici atitudinea dirigintelui 
n-ar trebui să mai rămână 
aceeași, noua oră de consiliere 
prevăzută în rândul opționalelor 
dobândind o cu totul altă 
conotație decât clasica oră de 
dirigenție; se impune un dialog cu 
elevii, orientarea și consilierea lor, 
ținând seama și de problemele 
fiecăruia, precum și revenirea la 
teme de larg interes.

Elevii din clasele 
terminale de școala generală

(----------------------------
(Urmare din pag. 1)
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Simpozion științific
românii din Ungaria)’’; Stela 
Nicula, profesor la Liceul Român 
“Nicolae Bălcescu" din Gyula; 
Eva Kozma (Budapesta); 
Gheorghe Petrujan, decanul 
Școlii Superioare Românești din 
Szegedin (“Sărbătorile de iarnă 
ale românilor din Aletea”).

Momente de mare 
încărcătură emoțională ale 

v____________________________

Arbitrii și 
observatorii etapei 

din 15 noiembrie 
raza județeană a 
Cupei României 

la fotbal
MINERUL BĂRBĂTENI - PARÂN

GUL LONEA, arbitri: Petre Popa, 
Robert Keksedy și Ionel Cârstea, obs. 
Mircea Sârbu.

MINERUL ANINOASA - FC 
PAROȘENI-VULCAN: Petru Zlate, 
Gheorghe Avram și Cristian Kuszai, 
obs. Grigore Macavei.

METALUL CRIȘCIOR - CFR 
MARMOSIM SIMERIA: David Daniel, 
Traian Melha și Adrian Boldor, obs. 
Vasile Nemeș.

CIF ALIMAN BRAD - MINERUL 
TELIUC: Florin Danciu, Sorin Ciotlăuș 
și Eduard Kovacs, obs. Pavel Marincău.

CONSTR. HUNEDOARA - 
VICTORIA CÂLAN: Adrian Costea, 
Daniel Lada și Tiberiu Nistor, obs. 
Nicolae Stanciu.

MIN. GHELARI - FC DACIA 
ORÂȘTIE: Marin Ormenișan, Zoltan 
Gergely și Andrei Torok, obs. Doru 
Toma.

Mă duc să caut de lucru; dă 
Doamne să nu găsesc

ocupare a forței de muncă 
disponibilizate și vor apărea în 
continuare și altele. îndeosebi în 
zona întreprinderilor mici și 
mijlocii, în sfera serviciilor. Mai 
ales că Orăștia a avut o 
îndelungată tradiție în aceste 
domenii, încă de pe vremea 
breslelor, a micilor meseriași.

- Sunt alte vremuri azi, die
Radu Trufaș. *

- De acord. Le-am prins pe 
toate, adică trecutul, prezentul și 
viitorul Orăștiei în lucrarea mea 
de atestare pe post pe care am 
predat-o la Oficiul Județean de 
Forță de Muncă și Șomaj 
Hunedoara. Și văd niște 
perspective frumoase pentru 
orașul nostru. Numai să avem 
răbdare și să muncim. Cu toții. 
Cinstit.

- Frumos spus. Mai ales că

“Readucerea învățării 
in scoală**

9 
și de liceu vor susține la 
sfârșitul acestui an școlar 
examene importante, ho
tărâtoare chiar. Sunt pre
gătite la această oră toate 
condițiile pentru buna și 
corecta desfășurare a lor?

- Un prim obiectiv - acela al 
elaborării materialelor care să 
cuprindă tematica pentru cele 
două examene - s-a realizat iar 
materialele respective au fost 
difuzate în școli. Există însă o 
intervenție a MEN prin care se 
propune o revenire asupra 
numărului de materii incluse în 
examenul de bacalaureat, ceea 
ce ar însemna o ușurare a muncii 
elevului. Oricum, programele au 
fost foarte aerisite și s-a mers pe 
probleme de esențializare mai 
mult decât pe cele de memorare și 
de reproducere. Indiferent de 
modalitatea în care se va da, 
este clar că bacalaureatul nu va 
scădea în privința exigenței. 
Examenul de capacitate este o 
noutate și ar putea fi, asemeni 
bacului, un mijloc de admitere într- 

manifestării de la Gyula le-au 
constituit vernisajul expoziției lui 
Gheorghe Petrujan și mai ales 
sfințirea Bisericii ortodoxe 
românești din Chitihaz la care a 
participat și PS Timotei, episcop 
al Aradului, Hălmagiului și 
Hunedoarei, Dorin Oancea, 
consulul român din Szegedin,

VINERI
13 noiembrie
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 Barbara (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)

TVR 2
10.00 Dintre sute de catarge...

(r) 11.10 Lumină din lumină (r)
11.30 Timpul Europei (r) 12.00 Sun
set 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 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 

biroul dv, care va deveni in 
curând agenție, îi va putea 
ajuta în și mai mare măsură 
pe cei aflați în căutarea unui 
loc de muncă.

- Este un lucru extra
ordinar, de care dl director 
Eugen Maniac, care este și 
președintele Comisiei Naționale 
de organizare a Agențiilor 
pentru Ocupare și Formare 
Profesională, s-a ocupat foarte 
mult. De fapt nu doar biroul 
nostru, ci toate birourile 
similare din județ se vor 
transforma în agenții, având 
responsabilități mai mari și o 
structură de personal 
adecvată.

- S-auzim de mai bine în 
viitoarea agenție, die Radu 
Trufaș!

- Vă mulțumesc.______ ____ >

un alt sistem. Aici însă se mai 
discută, se propun diverse 
variante, inclusiv a intrării 
directe, doar pe baza acestui 
examen. Probabil că admiterea 
de anul viitor ne va da o 
imagine mai clară asupra a 
ceea ce este viabil în 
învățământul liceal; fiindcă și 
aici se impune o reașezare a 
ponderii între învățământul de 
cultură generală, tehnic și 
profesional. Cu alte cuvinte, 
găsesc sugestiv și realist titlul 
programului de reformă - 
“Readucerea procesului de 
învățare în școală". Adică până 
la urma urmei rolul școlii acesta 
este: noi trebuie săT
transformăm elevul într-un om 
care gândește, pentru că în 
fond el își proiectează viitorul 
în școală. Asta presupune și 
pentru noi un efort deosebit, de 
a ne remodela gândirea. Șl n- 
aș vrea să cred că sistemul de 
învățământ este un sistem 
conservator, ci unul care se 
poate adapta noului.

consilieri ai ambasadei române 
la Budapesta și Episcopiei 
arădene, reprezentanți ai 
Universității “Aurel Vlaicu" 
Arad: conf.univ.dr. Lizica Mihuț, 
preot conf. Constantin Rus, 
preot dr. loan Octavian 
Rudeanu, precum și preoți 
misionari ce slujesc în Ungaria.

(do): „Marea Unire” (p. II) 19.40 
Dreptul la adevăr 20.10 Natacha 
(s, ep. 76) 21.00 Vânare de vânt 
(div.) 22.00 Time out (em. sportivă) 
23.10 Căderea vulturilor țs, ep. 5)

ANTENA I
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 (ș, ep. 26)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV e 

al tău! 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

Cu PD-ul
(Urmare din pag. 1)

tranziției la economia de piață, al 
reformei și restructurării, cu 
inerentele dureri și mișcări sociale, 
PD i-a acordat de la început toată 
încrederea. Acum, după șase luni, 
constatând că și Radu Vasile 
tergiversează măsurile de 
înfăptuire a procesului, PD a apărut 
din nou la rampă, anunțând că în 
primăvara anului viitor va ieși de la 
guvernare dacă guvernul Radu 
Vasile nu va_obține rezultate 
satisfăcătoare. însuși Petre Roman 
a afirmat în data de 4 septembrie 
a.c., la Cotroceni, că dacă în șase 
luni actualul guvern nu va aplica 
măsurile anunțate și nu va 
înregistra rezultatele scontate, în 
4 martie 1999, PD va părăsi 
structurile Executivului.

Deja a trecut jumătate din 
mandatul obținut de coaliția aflată 
la putere în noiembrie 1996, timp în 
care speranța de atunci a 
populației s-a năruit din cauza 
numeroaselor neîmpliniri. Faptul le 
dă dureri de cap conducătorilor 
PD, care nu ar dori să fie părtași la 
acest eșec, să-și piardă din 
capitalul politic pentru viitor din 
cauza erorilor și nerealizărilor 
tovarășilor de drum.

Din păcate, PD se erodează 
din interior, unde cazul Adrian

bistribuitor autorizat STAR FOODS'

LUCACIU COMEX SRL
Angajează pentru echipa de vânzări a 

produselor STAR FOODS:

AGENȚICOMERCIAU J

Condiții: vârsta maximă 35 ani, studii 
medii, dorință de afirmare, dinamism.

Se oferă: salariu atractiv, corelat cu efortul 
dispus, posibilități de promovare, pregătire 
in domeniul tehnicilor de vânzări.

Relații la telefon: 234283.
< _______________ _ ________________________ /

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

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) 9.45 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) 12.30 
Irma la Douce (f/r) 15.00 
Guadalupe (s, ep. 50) 16.00 Te 
iubesc (s, ep. 47) 16.30 Din toată 
inima (s) • Concurs 17.30 Unedri 
avem aripi (s, ep. 52) 18.30 
Sărmana Maria (s) • Concurs 
19.05 Sărmana Maria (s, ep. 118) 
20.00 Dragoste și putere (s, ep. 
222) 20.45 Misterioasa doamnă 
(s, ep. 85) 21.30 Verdict: crimă (s, 
ep. 133) 22.30 Moara lui Călifar (f. 
România ’84)

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

e ceva...
Severin ține în tensiune partidul 
de o bună bucată de timp. Ex- 
ministrul de externe și autorul 
celebrei “liste a spionilor”, 
niciodată dovedită, a intrat în 
dizgrația colegilor săi de partid, 
care pe rând l-au revocat din 
funcția de vicepreședinte al 
partidului, i-au ridicat dreptul de 
a mai da declarații în numele PD, 
i-au retras sprijinul politic și au 
cerut înlocuirea sa din delegația 
parlamentară a României la 
OSCE, aflându-se la un pas de 
excluderea din partid. Cum însă 
Adrian Severin este unul dintre 
fondatorii Partidului Democrat și 
cum opțiunile și criticile lui 
vehemente la adresa lui Petre 
Roman sunt susținute și de alți 
membri de vază ai partidului, 
precum Radu F. Alexandru, 
Octavian Știreanu, Adrian Vilău, 
se pare că luptele interne din PD 
rod formațiunea de la rădăcină.

Veșnic nemulțumit de alții și 
puțin cam mândru de sine, 
Partidul Democrat trebuie să-și 
reclădească osatura și să-și 
recapete deplina încredere în 
simpatizanții și alegătorii săi 
deopotrivă prin perseverență și 
înfăptuirea programelor 
asumate, dar și prin înțelegere și 
toleranță în raporturile din 
interiorul său și cu alții din afară.

Prietenul nostru Jake (s) 17.19 
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)

PRO TV - DEVA
06.35-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 07.00- 
09.00 “Bună dimineața, PRO TV 
e al tău!” (coproducție cu stațiile 
locale) 17.00-17.15 Știrile PRO 
TV (coproducție) 17.30-18.15 
“Talk show" - realizator A. Bena 
23.15-23.30 Știrile PRO TV 
Deva (locale)

ANTENA l-DEVA
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 Interviul săptămânii 
17.55-18.00 TELEX 22.05-22.15 
Știri locale (r) j

Vineri, 13 noiembrie

Z BERBEC
Este momentul cel mai potrivit 

să vă ocupați de problemele 
din căminul dv. Cu siguranță 
veți găsi și energia necesară 
pentru a nu neglija chestiunile 
profesionale, mai ales că s-au 
cam adunat în ultima vreme.

O TAUR
Dorințele dv. de schimbare 

se vor realiza, dar nu acolo 
unde ați crezut, ci în domeniul 
sentimental. Surpriza vă va 
face să petreceți o zi deosebit 
de plăcută. Nu este exclusă, 
totuși, o neînțelegere în familie.

O GEMENI
Ambițiile dv. nu au încă 

șansa să fie satisfăcute. Ați 
putea să mai amânați un timp 
realizarea planurilor dv., mai 
ales că puțină odihnă v-ar fi 
necesară. Evitați incorecti
tudinea, v-ar putea aduce 
neplăceri.

O RAC
Părinții vor avea unele 

probleme și ajutorul dv. ar fi 
binevenit. Persoana iubită 
pretinde că nu-i acordați 
destulă atenție. Atenție 1a ce 
mâncați, stomacul se 
dovedește mai sensibil în 
această perioadă.

3 LEU
Vă veți preocupa astăzi în 

mod special de problemele dv. 
de suflet. Este foarte posibil să 
aveți parte de o mică aventură, 
despre care însă ar putea afla 
și alții... E de preferat o întâlnire 
cu prietenii.

Z FECIOARA
Partenerul de viață va 

câștiga o sumă importantă. în 
mintea dv. ideile capătă 
contururi tot mai precise, și 
chiar dacă nu vă simțiți în stare 
să le puneți în practică, veți 
găsi asociații de care aveți 
nevoie.

Z BALANȚA
Nu prea sunteți în apele dv., 

dar conjunctura este de scurtă 
durată. Starea sănătății este în 
ansamblu bună, dar n-ar strica 
să vă faceți niște analize. Un 
coleg de serviciu v-ar putea fi 
de mare ajutor.

Z SCORPION
Suspiciunile pe care le 

manifestați față de cei din jur 
vă pot încurca rău lucrurile. 
Dacă vă este greu să fiți 
obiectiv, apelați la sfatul unui 
prieten. Păstrați-vă ceva timp și 
pentru cei de-acasă, mai ales 
pentru copii.

O SĂGETĂTOR
Din nou în prim plan 

problemele bănești; de această 
dată veți avea o mare 
cheltuială. Prietenii vă susțin în 
tot ce faceți și asta vă dă un 
sentiment de siguranță și 
protecție. Dacă aveți deva de 
rezolvat, nu pierdeți vremea.

3 CAPRICORN
Popularitatea dv. este la limita 

maximă; ați putea să vă lărgiți 
cercul de prieteni, dar nu uitați 
de treburile gospodărești. Din 
punct de vedere mental 
funcționați excelent, dar ar fi 
bine să nu vă puneți încă ideile 
în practică.

Z VĂRSĂTOR
La serviciu aveți o mulțime 

de treabă și nu știți dacă veți 
face față. In ultimul moment 
cineva vă va da o soluție 
salvatoare. O rudă mai 
îndepărtată dorește să vă 
ceară sfatul, imaginația dv. i-ar 
putea fi dș folos.

Z PEȘTI
Incapacitatea de care dați 

dovadă astăzi vă poate aduce 
în situația de a suferi unele 
pierderi materiale. în schimb, 
copiii vă vor aduce o mare 
bucurie, care vă va face să 
uitați de toate relele.
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CALANUL • Sub stemă și sub zodie
în ziua când documen

tam această pagină - a 
câta oare destinată în ex
clusivitate Călanului? - pri
marul orașului tocmai pri
mise Monitorul Oficial cu 
hotărârea de guvern privind 
aprobarea stemei orașului 
de pe Strei. O stemă sim
plă, ca viața oamenilor de 
aici, cu patru elemente defi
nitorii pentru oraș: pe cele

două scuturi, așa cum rezultă 
din reproducerea alăturată, 
o oală de turnare și o roată 
dințată și spice de grâu, sim
bolizând caracterul econo
mic dublu, de oraș industrial 
preponderent metalurgic și 
agricol în același timp, orașul 
având în componență nu mai 
puțin de 12 sate.

O linie albastră unește 
cele două scuturi așa cum

Streiul unește cele două 
părți distincte ale orașului. 
Peste toate două turnuri cu 
câte trei creneluri semnifi
când în heraldică o așezare 
urbană care nu este nici mu
nicipiu nici reședință de 
județ.

Simplă ca viața oameni
lor de aici, am spus? 
Simplă dar complicată de 
realitățile prezentului. în zi

ua când documentam 
această pagină ca și în zi
lele premergătoare, ca și 
în multe din cele care vor 
urma, din pădurea de co
șuri și turnuri de pe plat
forma industrială a orașu
lui mai fumega unul. Aceas
ta nu este heraldică ci sem
nul zodiacal al recesiunii 
economice sub care tră
iește Călanul în prezent.

Definiți pe scurt prezentul la zi 
al Călanului, domnule primar
- Domnule profesor Petru Bora, cred că sunteți de acord că din 

nici o pagină destinată de "Cuvântul liber” în exclusivitate unei 
localități nu trebuie să lipsească o opinie, un "cuvânt" al omului 
numărul 1 al acelei localități. La Călan dumneavoastră, primarul 
orașului, sunteți acel om. Definiți, în câteva cuvinte, problematica 
acută la prezent a lui.

-Avem în față două situații deosebite la ora aceasta. Una este 
cea determinată de apropierea iernii din care nu știu cum vom ieși 
pentru că până la această oră nu avem căldură și apă caldă din 
cauza marilor datorii pe care populația le-a acumulat la furnizorul de 
gaze. Săptămâna trecută ne-am întâlnit cu asociațiile de proprietari și 
de locatari spre a depista modalitățile de diminuare a datoriei. Astăzi 
după amiază ne vom întâlni din nou să vedem ce am făcut. Situația 
cea mai dramatică este în unitățile școlare și preșcolare, populația 
mai "îndulcind” atmosfera în case cu aragazul, cu un reșou, dar 
unitățile școlare și preșcolare ca și cele sanitare nu pot adopta 
asemenea măsuri.

- Prin urmare, în continuare, așa cum se spunea în pagina 
precedentă, 10-11 mii de oameni nu au căldură, nu au apă caldă?

- Exact. Cea de a doua problemă care ne dă frisoane și coș
maruri e cea de așteptare a deciziei guvernului privind restruc
turarea "Sidermet” care va însemna oricum alte disponibilizări, într-un 
oraș care deja a atins o rată a șomajului de peste 26 la sută din 
populația activă.

TURNĂTORIA DE FONTNTA DUCTILA
DEVINE RliALITATE

Primăria are 
sediu în 

proprietate
Până nu de mult, Primă

ria și Consiliul local Călan 
se considerau chiriașe, clă
direa în care funcționează 
fiind revendicată de biserică. 
Mergându-se "pe fir” s-a do
vedit că de fapt clădirea res
pectivă a fost construită de 
uzina "Victoria”, este adevă
rat pentru folosința bisericii, 
dar rămasă în proprietatea 
sa. Uzina "Victoria” a fost 
proprietatea statului, iar pri
măria reprezintă statul în lo
calitate, așa că nu va trebui 
să plătească nimănui chirie. 
Nici nu ar prea avea cu ce 
plăti dintr-un buget de la an 
la an mai auster.

Se extinde
lele

De la Oficiul de telecomu
nicații Călan am fost informați că 
într-o perioadă scurtă de timp 
numărul posturilor telefonice fixe 
se va extinde cu încă 200. Acest 
lucru a fost posibil ca urmare a 
montării în oraș a unei noi cen
trale telefonice tip Alcatel.

Darea în folosință a noii in
vestiții a redus considerabil nu
mărul de sesizări și reclamații 
fapt dovedit în luna octombrie și 
prima parte a lunii noiembrie 
când s-a înregistrat doar o sin
gură reclamație.

Lucrările de extindere a re
țelei telefonice au demarat în 
urmă cu trei săptămâni și se vor 
finaliza în cea mai mare parte în 
primăvara anului viitor când se 
au în vedere și rețelele telefo
nice în mai multe localități sub
urbane Călanului.

După încheierea acestei 
etape numărul celor care vor 
beneficia de un telefon în Călan 
și zonele adiacente va crește la 
aproximativ 2200.

0 experiența buna
Primăria din Călan a con

ceput o modalitate eficientă de a 
informa cetățenii despre adre
sabilitate și atribuții în raporturile 
lor cu aceasta.

Astfel s-au tipărit afișe care 
exprimă: atribuțiile consiliului, ale 
primarului, ale viceprimarului, 
structura consiliului și a apara
tului primăriei și cu ce se poate 
adresa cetățeanul fiecărei 
structuri, programul de lucru pe 
aceste structuri.

Afișele respective vor fi ex
puse la loc vizibil pe panouri la 
sediul vechi și la noul sediu 
pentru relații cu publicul ale pri
măriei și consiliului local.

□ana s-a întors acasă
Mama elevei Oana Mang din Nădăștia de Jos trăiește de mai mulți 

ani în Italia cu drept de rezidență.
Dorind peptnj fetița ei un alt fel de viață și de educație decât cele 

pe care i le puteau asigura bunicii de la Nădăștia de Jos, mama a 
făcut demersurile cerute de statul peninsular pentru ca Oana să-și 
poată continua școala în Italia.

Toamna aceasta, mamă și fstiță au poposit iarăși la Nădăștia de 
Jos. Cu o nouă opțiune însă: fetița să rămână iarăși în țară și să-și 
continue școala la Călan. Fetița trebuia să fi început mai de mult 
clasa a Vl-a dar nu e chiar atât de simplu. Trebuie făcute alte 
demersuri în care sunt implicate atât autoritățile statale italiene cât și 
cele românești. Nu comentăm faptul, mulțumindu-ne să-l redăm ca pe 
un fapt divers din "Viata la zi” a locuitorilor Călanului.

< ____________ '________________________ ______________ .

Pagină realizată de ion CiOCLEi, ComeiPOENAR 
Foto: Traian MÂNU

........-

Decăderea siderurgiei in 
Călan în anii de după '89 până în 
prezent a avut consecințe fără 
precedent. Astfel, mii de oameni 
au luat drumul șomajului, pute
rea de cumpărare a scăzut cu 
fiecare zi, iar durerile și greu
tățile financiare au pătruns 
aproape în fiecare familie.

Eforturile care s-au întreprins 
pentru relansarea metalurgiei din 
Călan s-au izbit multă vreme de 
un zid al tăcerii. După demersuri 
repetate la "porți închise’’ la 
Călan a fost aprobată o investiție 
cu garanție guvernamentală care 
vizează producerea de tuburi de 
presiune din fontă ductilă.

Ce speranțe oferă această 
investiție oamenilor din Călan a 
fost mobilul discuției noastre pe 
care am avut-o cu dl Ion lonescu, 
director cu probleme de investiții 
la SC Sidermet SA Călan.

- înainte de a vorbi despre 
investiție care constituie una 
dintre speranțele noastre - mă 
refer la turnătoria de tuburi de 
presiune din fontă ductilă - do
resc să vă informez că ne stră
duim să menținem în funcțiune 
capacitățile care le avem. De ce 
spun acest lucru? în prezent 
avem dificultăți foarte mari, mai 
ales că suntem în pragul iernii, în 
ce privește asigurarea fluxului 
tehnologic cu materii prime și 
materiale, la care se adaugă efor
turile către RENEL, ROMGAZ și 
bugetul statului, dificultăți la care 
se caută soluții.

Pe lângă aceste probleme 
deloc ușoare căutăm noi piețe 

de desfacere a produselor noas
tre pentru piața externă.

Revenind la întrebarea dum
neavoastră investiția de care se 
vorbește la Călan a trecut din 
zona speranței în cea a certitu
dinii în sensul că s-au făcut deja 
primii pași. S-a încheiat contrac

Suport pentru un optimism ponderat

tul cu Centrifugal Casting 
Machine CO INC din SUA care 
prevede toate etapele investiției.

în acest sens au început din 
trimestrul trei lucrările de dez
afectare și eliberare a fostei 
turnătorii numărul doi de lingo- 
tiere, pentru a crea condiții de 
montare a utilajelor, iar în prezent 
se execută lucrările de deviere 
la instalațiile hidro, termo și de 
canalizare, precum și consoli
darea structurilor de rezistență a 
halei potrivit normativelor actuale 
din construcții, întrucât hala este 
veche, reparații etc.

- Când apreciați că se va 
începe montarea utilajelor?

- După finalizarea acestor 
lucrări, sperăm ca din primăvară să 
turnăm deja fundația pentru utilaje, 
să fim pregătiți întrucât utilajele vor 
sosi probabil încă din această iarnă.

- Spuneați la un moment 
dat că societatea se confrun
tă cu mari probleme. Există 
riscul unor noi disponibilizări 
de personal?

- Din câte s-a discutat în AGA 
nu s-a luat vreo decizie în privința 
disponibilizării personalului.

Hotărârea de divizare a SC 
Sidermet SA Călan în 12 so
cietăți comerciale a creat dis
cuții numeroase. Unii spun că 
măsura este benefică, iar altă 
parte spun că s-a făcut o mare 
greșeală. Cum văd sindicatele 
această măsură de "spargere" a 
unei societăți integrate în alte 12 
unități, l-am rugat pe dl loan Bei- 
ca, vicepreședinte al Sindica
tului "Liber Victoria" Călan, să 
comenteze acest aspect.

- Ca o opinie a sindicatului 
nostru reforma trebuia făcută 
de mai mulți ani, nu acum când 
au apărut atâtea greutăți în via
ța fiecăruia. Teoretic această 
decizie prin care s-a hotărât îm
părțirea Sidermet Călan în cele 
12 societăți a apărut ca un plan 
de perspectivă frumos. Dar în 
urma acesteia s-a constatat to
tuși că rezultatele economice 
întârzie să apară. Dimpotrivă, s- 
a constatat că sunt carențe în 
acest mod de organizare, iar noi 
ca organizație de sindicat am 
tras un semnal de alarmă expri- 
mându-ne opinia, îngrijorarea 
față de evoluția lucrurilor.

- Mal conțret despre ce 
este vorba?

- Noi nu suntem specialiști în

Se așteaptă însă noi preci
zări privind aplicarea Ordonanței 
nr. 9, iar dacă aceasta va include 
și Sidermetul probabil vor fi 200- 
300 de solicitări.

- Apreciați oportună apli
carea Ordonanței nr. 9 de 
către Sidermet Călan?

- Plecarea oamenilor buni, pe 
Ordonanță s-a înregistrat și la 
alte unități. Există și la noi acest 
pericol, însă a nu apela la aceas
tă ordonanță în situația când s-ar 
impune o nouă disponibilizare ar 
fi în dezavantajul oamenilor, fapt 
ce cred că nu convine nimănui
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Pregătiri și finișuri
> Este în curs de pregătire licitația pentru rețeaua de gaze 

naturale în localitățile aparținătoare Călanul Mic, Strei și Nădăștia de
I Jos și se apropie de finalizare lucrarea respectivă în satele Strei -
| Săcel și Strei - Ohaba.

> Licitația pentru amenajarea noului cimitir al orașului a fost 
I câștigată de SC "Metaloterm" și în curând se vor începe lucrările.
| > S-au încheiat lucrările pentru adaptarea la cerințe a unui
■ sediu al Consiliului local în Orașul Nou, destinat contactului cu 
1 cetățenii și rezolvărilor mai operative ale problemelor cu care ei se 
| adresează Primăriei. După cum se știe, majoritatea populației 
I orașului locuiește în Orașul Nou și orice venire la Primărie cu treburi 
! înseamnă cheltuială de 3000 de lei pe autobuz.
! 'r Societatea comercială “Metaloterm”, cu activitate pre 
| ponderent industrială dar și hotelieră, turistică și de agrement - unul 
I dintre agenții economici cu capital privat mai puternici ai orașului - a 

creat până acum 120 de locuri de muncă și mai are capacitate de 
| absorbție a forței de muncă. Potrivit afirmației inginerului Mihai Dan, 
■ patronul acesteia, forța de muncă e cam dificil de găsit. Curios, într-un 
| oraș cu peste 26 la sută rată a șomajului!
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probleme economice fapt ce 
poate nu ne permite o opinie auto
rizată. S-a constatat însă că o 
parte dintre servicii nu mai func
ționează atât de bine în regimul

Din păcate în ultimii 
ani soarta siderurgiei 

românești a fost 
lăsată la voia 

întâmplării

societăților comerciale cum func
ționau atunci când erau integrate 
Sidermetului.

S-a constatat că în loc ca 
activitatea să fie pusă pe baze 
economice încă se merge cu pier
deri. Era nevoie de o restructu
rare dar poate altfel.

Faptul că nu s-a procedat 
bine în privința restructurării o 
reprezintă ideea care se vehi
culează privind o nouă restruc
turare a societății.

- Credeți că numărul ma
re de societăți care s-au în
ființat - cu 12 directori gene
rali, cu tot personalul admi
nistrativ ce-l implică - este o 
măsură benefică sau dimpo
trivă? 

să rămână acum în pragul iernii 
fără un venit. Sigur, normal este 
să creștem producția nu să o 
reducem.

Din dialogul pe care l-am 
avut cu dl Ion lonescu a rezultat 
că punerea pe rol a investiției de 
la Călan va avea loc, conform 
graficelor, abia la începutul mi
leniului trei. Aici, după estimări 
vor lucra circa 150-180 de per
soane. Numărul nu pare specta
culos, dar performanța inves
tiției dă o nouă șansă celorlalte 
societăți din amonte și aval. Im
plicit turnătoria va reprezenta un 
mare balon de oxigen pentru 
zonă, pentru soarta locuitorilor 
acestui oraș și pentru economia 
românească.

n 
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- In opinia noastră au un 
efect și un impact negativ asu
pra salariațllor pentru că ori
care angajat în loc să spună 
"domnule s-a făcut o restruc
turare", am fost noi prea mulți, 
au apărut aceste structuri care 
repet au avut un impact psiho
logic asupra salariaților.

- Cum apreciați, din in
formațiile primite de la sin
dicaliști, relațiile dintre noile 
societăți?

- Imediat după înființarea ! 
noilor societăți nu au întârziat | 
să apară frecușurile, orgoliile i 
între noii directori generali care 
se răsfrâng negativ asupra acti
vității de producție.

Unele s-au mai atenuat, dar 
totuși nu au fost eliminate în to
talitate.

- Cum vedeți ziua de 
mâine la Călan?

- Ziua de mâine este le
gată fără discuție de investiția 
care se promovează privind 
tuburile de presiune din fontă 
ductilă.

Din păcate în ultimii ani soar
ta siderurgiei românești a fost 
lăsată în voia soartei, iar de aici 
marile probleme cu care ne 
confruntăm cu toții.i
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Obsesia locului de baștină

Șansa de a-l fi cunoscut pe 
dl Dumitru Susan este un lucru 
cu totul deosebit. într-o viață de 
om, prin profesie și strădania 
de a comunica, prin tot ce a 
făcut, acesta s-a impus ca o 
personalitate excepțională ce a 
polarizat permanent atenția. 
Dar, cine nu l-a cunoscut pe 
profesorul Dumitru Susan?! 
Zeci de generații de tineri i-au 
trecut prin mână, stând acum 
mărturie a activității, a 
generozității de a oferi din prea 
plinul spiritualității sale celor 
dornici să învețe, să 
acumuleze. Oamenii de cultură 
hunedoreni îi datorează, la 
rândul lor, mult, acesta aflându- 
se în nenumărate rânduri 
alături de ei la simpozioane, 
dezbateri, omagiind pe Mihai 
Eminescu, Mihail Sadoveanu, 
alte personalități trecute și 
mereu actuale. Lui Dumitru 
Susan îi datorează mult 
veteranii de război, pentru 
drepturile lor zbătându-se mult 
cel care în 1944 lupta la Păuliș 
pentru eliberarea pământului 
românesc, acum aflându-se în 
fruntea asociației lor.

în același timp, Dumitru

^/n zi de noiembrie
rup gratiile de aer 
una, câte una, 
câte una...una

zâmbesc urmărind 
cărarea dintre umerii tăi; 
într-un timp vei avea aripi! 
e zi de noiembrie și înapoi 
se scurge fățiș ploaia, înainte 
ultimii fulgi de zăpadă 
se amestecă printre confeti 
albastre, căzute din cer. 
nu e nici o grabă, dedesubt 
foaia rămâne albă, 
noi pendulăm între două sensuri, 
brăzdăm pământul cu 
brațele noastre de oameni tineri. 
Liniște...
trăim în simbioză cu 
noiembrie: ne modelăm după 
toate tiparele aerului și înapoi 
săpăm nesfârșite tunete; înainte 
adulmecăm sevele din pântecul Cerului, 
nu e nici o grabă; deasupra 
drumul rămâne alb; țipă 
ecoul ciocnirii buzelor...
aștept adânc să 
te respir,

Roxana T/REA

Atunci când ploaia va desena 
pe geam neumblate cărări, 
pe furiș ieși-vom din casă 
și vom alerga odată cu ea 
spre cele o mie și una de zări 
dintr-o poveste frumoasă, 
vom alerga un anotimp, poate două, 
într-o geografie-a candorii, 
nu vom mai ști dacă plouă 
așteptând căderea ninsorii 
când vom zugrăvi pe fulgii de nea 
arabescurile unor poteci viitoare 
pentru copiii care se vor apropia 
pregătindu-se și ei de plecare, 
din urmă vor alerga după noi 
pe cărări irizate cu soare 
când nu vom mai fi altceva 
decât niște fulgi vinovați, de ninsoare.

Ionel AMĂRIUȚEI

Culpabilitatea unei lacrimi
Greșim.
Unii mai mult, alții mai puțin. 

Dar unele dintre greșeli sunt 
fatale.

Ne trezim într-o bună 
dimineață cu tot cerul și 
pământul prăvălindu-se peste 
noi. Avalanșă, dezastru - 
singurătate? Nu înțelegem de 
ce ni se întâmplă tocmai nouă, 
tocmai acum când iubim.

E nor? Privind afară prin 
ferestrele deschise ale sufle
tului, așteptăm pe celălalt să 
vină în ajutor. Căutăm mâna, 
brațul salvator. însă el sau ea 
nu sunt acolo.

Doare - e puțin spus. Vorba 
aceasta nici nu ar fi trebuit să 
existe în dicționar. Am vrea să 
o exilăm din grăire pentru că, 
doar ea, nu poate cuprinde 
plânsul, dorul.

___________________________

Susan s-a impus ca un distins 
scriitor, dar și printr-o 
perseverentă prezență în presă. 
Totul din dorința de a comunica 
cu semenii săi. Să ne reamintim 
de volumele “Sub “Creanga de 
aur", “Cel mai greu examen", 
“Omul care a murit de două ori", 
“Examen la Păuliș", “Ionel Pop 
sau recuperarea timpului 
trecut". Ceea, ce a pus pe hârtie 
scriitorul Dumitru Susan sunt

Dumitru Susan: 
“Aici s-aud
șoaptele 

pământului”
lucruri trăite, la el ficțiunea fiind 
mai puțin prezentă.

Ultimul volum apărut de 
curând la Editura “Bibliofor" 
Deva s-a născut din “obsesia 
locului de baștină, a glasului 
șoptit necontenit de pământul 
originilor”, după cum însuși 
mărturisește autorul. “Aici s-aud 
șoaptele pământului", titlul 
volumului, cuprinde în prima sa 
parte ecouri așa cum le-a 
deslușit scriitorul despre 
oameni și evenimente istorice, 
bazăndu-se însă și pe o bogată 
documentație științifică. Autorul 
a dorit însă o “respirație” 
personală despre moartea 
marelui rege Decebal, despre 
răscoala lui Horea, Cloșca și 
Crișan cu referire directă la 
zona Văii Mureșului, asediul 
cetății Deva și Ultimatumul lui 
Horea precum și tragedia 
înfrângerii țăranilor răsculați. 
Este reactualizată “Moartea 
cetății” Devei, simbolul orașului

Dintr-odat' lumina albastră a 
zâmbetului se va fi preschimbat 
într-o umbră cenușie și rece, 
simțind miros de trădare. Noi? 
Renegăm, anulăm, alungând 
amintirea. Ne confecționăm o 
anumită conduită, hotărâți ca de 
mâine să schimbăm viața din 
temelii. Și începem cu 
așternuturile propriilor noastre 
inimi. Toată rufăria asta pătată 
cu rouă de pe pajiștile cerului o 
vom înlocui. Vrem! Trebuie?

Dar nu știm. Sau poate știm 
dar nu ne mai interesează: 
iubirea, ea singură, nu a murit. 
E vie, pulsează și se zbate în 
penitența coliviilor de gheață ale 
unei uitări impuse. Zborul îi e un 
“lux" interzis. Câtă durere vine 
de acolo? Nu puțină...

Pentru că e greu. Încercând 
despărțirea, amputăm radical 

volumului 
șoaptele 
cuprinde

capitală de județ.
O altă parte a 

“Aici s-aud 
pământului” 
memorialistică autdbiografică, 
conturându-se mai clar cine 
este profesorul Dumitru 
Susan, viața și munca sa.

In ultima parte sunt 
reproduse articole publicate 
de profesorul Dumitru Susan 
în presa vremii, articole de 
atitudine, dar și de 
specialitate care îi vădesc 
activitatea de cercetare 
științifică. Ne bucură faptul că 
o bună parte, cea mai mare 
parte, dintre aceste articole 
au fost destinate anume 
ziarului nostru. încrederea 
dânsului în noi ne-a întărit 
convingerea că beneficiem de 
girul moral al unui mare om și 
că ne facem cinstit datoria.

In această lună, dl 
Dumitru Susan împlinește 75 
de ani. La bucuria sinceră a 
celor care îl iubesc și 
stimează ne alăturăm și noi, 
ziariștii de la “Cuvântul liber”. 
“La mulți ani", die profesor!

Mine! BODE A
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miezul. Vrem să arăm locul 
întorcându-ne la noi 
începuturi. Nu e simplu. Pui 
pumnul în gura inimii să nu 
țipe, să tacă și gata; 
înăbușind totul. Ne arde, ne 
mistuie dorul pe dinlăuntru 
dar nu spunem nimănui nimic. 
Așa e regula. Apoi: ștergem 
lacrima de pe obraz. Una, 
două, trei, mai multe...

Pentru că luna și soarele 
tot acolo, atârnate de 
nemărginire, sunt, într-un 
târziu ne prefacem că râdem. 
Gândul este că au să vină și 
zile mai bune.

Unde-s ferestrele cu 
luminile aprinse, semn că 
acolo ne așteaptă cineva?

Dorin PETRESC

Fără bâjbâieli, cu o tăietură 
precisă, sacadată, cu o știință a 
utilizării limbajului și situațiilor pe 
care ți le dă numai cultura bine 
asimilată, sosește în literatura 
contemporană tânăra Daniela 
Ioana Pisoiu. Fac această 
precizare de la început pentru a 
anunța că tânăra scriitoare este 
încă elevă (la liceul ‘Traian”, clasa 
a Xll-a), dar este prima care 
dezminte literatura liceenilor, în 
general fie copii de bani gata 
bătuți cu bățul la fund pentru a 
scrie sau epigoni mimând 
melancolia clasicilor învățați la 
școală.

Solicitându-mă să scriu 
câteva cuvinte pe clapeta 
elegantei sale cărți 
DANSATORUL DERVIȘ, apărută 
la Editura CĂLĂUZA (executată 
în condiții grafice excelente de 
tipografiile GUTENBERG și 
POLIDAVA), am avut inspirația să 
o îndemn să scrie singură câteva 
cuvinte despre Ea și despre 
cartea Ei, să se definească ea ca 
prozatoare față de lumea în care 
trăiește, de lumea 
(scriitoricească) care a fost. Nu 
mică mi-a fost surpriza când am 
citit pe clapetă: “Eu nu sunt PRO, 
eu sunt CONTRA.... si nu doar 
asa din principiu, sau pentru că 
generația mea e prea des 
îmbrâncită în lumina de la capătul 
tunelului, pentru a mai gusta puțin 
nihilism... “Către finalul succintei 
auto-prezentări spune aproape 
fără emoție: “Sunt doar o voce din 
stradă care-ți adresează o 
provocare".

Numai enumerând cele 
douăzeci de proze din volum: 
Reîntoarcerea, Râul izvorât din 
Eden, Mântuirea, To be or not to

A scrie dramaturgie acum, 
când instituțiile teatrale duc o luptă 
crâncenă pentru supraviețuire 
punând în scenă piese de autori 
consacrați și cu succes sigur de 
casă, este un act de temeritate. 
Deși, in acest caz, putem admite 
cel puțin două variante pentru un 
tânăr autor aflat la început din mai 
multe puncte de vedere: a) să-și 
demonstreze sieși că e în stare să 
scrie în acest gen literar (chestiune 
pe care o putem interpreta drept 
orgoliu); b) cu ajutorul produsului 
finit - piesa de teatru - el să încerce 
escaladarea redutei consacrării; 
desigur, șansa există, iar dacă 
autorul are talent și simțul valorii a 
ceea ce face, atunci șansa de 
reușită devine reală. Cutez să 
spun că ultima variantă este 
absolut valabilă în ceea ce o 
privește pe Mona Juscă. De altfel, 
ca să fim drepți, ea nu se află pe 
un tărâm cu totul nou, creația sa 
de teatru făcând parte din tripleta... 
simultană: poezie - proză - teatru 
(această ordine nu prezintă 
importanță), pentru că placheta de 
versuri Alicele vânau privighetori a 
apărut în anul 1996, an cu care 
sunt datate și două dintre piesele 
conținute în volumul de față.

La Mona Juscă trebuie 
remarcat înainte de toate un tonus 
al creației propriu-zise care o 
individualizează, care creează în 
conștiința cititorului sentimentul 
contactului cu valoarea literară 
dublată bine de responsabilitatea 
față de cei cărora li se adresează. 
Cele trei piese cuprinse în volum - 
vorbind oarecum în altă ordine de 
idei - respecta cu sfințenie, aș zice, 
regula unității prin diversitate. Deși 

be, Dulapul, Love Story, Virtualls, 
Disertație materială, Adevărul, 
Necuratul, Decădere, Eliberarea, 
Tigrul bengalez, Mitologie, Un 
tânăr în stradă, Anii 50, Țiganca, 
Detectiv în spațiu, începuturi și 
Dansatorul Derviș poți să-ți 
închipui zona “crepusculară" in 
care acționează tânăra prozatoare, 
o zonă în care discursul interior 
predomină, ocolind cu grijă 
frivolitatea dialogului, așa cum ai 
crede că a materializa un gând 
înseamnă și a-l vulgariza, sunetele 
lovind timpane de diferite

sensibilități și calibre. Așa in To be 
or not to be prozatoarea 
mărturisește cu nonșalanță, fără 
teama de a o crede cineva o 
aiurită: “în trupul meu trăiesc mai 
multe suflete, nu știu câte, poate o 
infinitate. Mă simt un suflet 
universal... “ Eliberată de
complexul “Manualului de
literatură română", Daniela Ioana 
Pisoiu realizează o incursiune 
(greu de imaginat la vârsta ei) atât 
in universul in care trăiește cât și 
în două-trei universuri paralele, 
imaginate cu o știință de-a dreptul 
incredibilă: “Câteodată simt că mă 
transform in copac. Pe piele îmi 
apare o crustă fibroasă și venele 
de dedesubt se umplu cu o sevă 
apoasă, sărată..."Prozatoarea nu 
numai că imaginează universuri 
paralele ci încearcă să le și 
sondeze, să le exploateze în 
favoarea dezvăluirii către cititor a 
unor mistere care sunt bănuite a 
colcăi în lumea fără sânge roșu a 
lumilor paralele. Astfel ea apasă și 
mai adânc pedala accelerației în 
continuare la fragmentul citat din 
“Râul izvorât din Eden”: “De 
câteva ori chiar mi-am înțepat 
podul palmei, mi-era sete, și fără 
nici o durere coaja lemnoasă s-a 
crăpat lăsând să erupă o 
minusculă fântână arteziană...” 
Singură, își studiază efortul, își 
evaluează forțele expunându-i 
posibilului cititor calea de urmat și 
desigur un refugiu tactic pentru cei 
mofturoși, cei care nu s-ar lăsa 

• conduși prin labirintul imaginației 
autoarei: “E ca și cum râul vieții s- 
ar scurge din trupul vegetal lăsând

se află la început de drum... 
editorial prin acest prim volum de 
teatru (să-i acordăm această 
circumstanță), autoarea își pro
bează un anume profesionalism în 
ceea ce privește crearea în spațiul 
ideatic a unei atmosfere propice 
desfășurării evenimentelor... Pentru 
aceasta, personajele sunt pregătite 
minuțios din toate punctele de 
vedere - vestimentație, moralitate,

Mona Jușq

Teatru
Ife .' JrM.»«.TWlA< A _

mediu ambiant, intervalul din cele 
24 de ore al unei zile etc. Evoluția 
acestora * să zicem pe linia 
conturării'și realizării lor artistice - 
urmează doar aparent o sinusoidă, 
de fapt ele fiind supuse unui 
adevărat asediu în vederea 
obținerii unor portrete cât mai clar 
conturate. Se simte tot timpul 
“dirijarea" lor spre un ceva 
imprevizibil, știut prea bine de 
autoare. Interesant de urmărit mi 

în urma lui o vale seacă, brăzdată 
de abisuri intunecate, de unde 
peste sute de clipe va izvori o 
nouă fântână..." (pag. 10).

Pentru mine, apariția 
Danielei Ioana Pisoiu este o 
surpriză plăcută, mă încântă 
cultura pe care o are asimilată 
până la anii aceștia, fără să 
citească pe colegii ei de scris 
Cătălin Țârlea, Dan Perșa, 
Ioana Drăgan, Răzvan 
Rădulescu, Radu Aldulescu, 
Horia Gârbea, este foarte 
aproape de tehnicile utilizate de 
aceștia. Nu este străină nici de 
Urmuz si nici de experiențele lui 
Freud atunci când în finalul cărții 
plasează fraza cu un mesaj 
complex: “Fusese și era nevoie 
de prezența Maestrului pentru a 
găsi răspunsul. Mantia albă se 
rotea in valuri abia atingând 
pământul, cămașa albă se umfla 
desprinzându-se de scaunul 
metalic, tânărul Mevlana simțea 
greutatea propriului corp 
părăsindu-l în timp ce atingea 
extazul suprem, adultul Mevlana 
vedea cu ochii minții strălucirea 
curentului electric departe de 
corpul său... o nouă existență 
din viitor îl aștepta. Acum era 
gata să dea o nouă șansă 
omenirii..." (Dansatorul Derviș).

Presimt că dacă va fi lăsată 
in pace de o sută de “mentori" 
care întotdeauna sar binevoitori 
la gâtul unui artist autentic, dacă 
va avea și puterea de a spune 
încă multă vreme de aici încolo 
că e CONTRA... Daniela Ioana 
Pisoiu poate să ajungă un nume 
important în literatura română. 
Totul depinde de ea.

Vaieriu BÂRGĂU

DANIELA IOANA PISOIU

derviș

se pare modalitatea sau 
modalitățile pentru crearea 
conflictului propriu-zis. Mona 
Juscă renunță la metoda clasică 
a ascensiunii treptate spre un 
deznodământ conflictual, ea 
construind în acest scop o 
țesătură de replici nu de puține 
ori derutantă...

Fără a o face în detrimentul 
celorlalte două piese din volum, 
mai realizată din toate punctele 
de vedere pare a fi La vânătoare 
de zei, poate că și datorită 
lungimii care i-a permis Monei 
Jugcă să-și desfășoare arsenalul 
de forțe; în plan imaginativ, ea 
creează o atmosferă unde 
fabulosul și mitologia sunt 
învârstate ingenios și eficient cu 
un realism pur în care 
actualitatea imediată, implicată 
în situații și replici, nu constituie 
deloc un ... intrus. Interpunerile, 
suprapunerile, sau jocurile de 
idei gravate pe un fundal de 
inocență deliberată în zona 
Olimpului sunt la ele acasă, iar 
personajele - zei se comportă 
destul de “terestru". Atât în 
această piesă, cât și în celelalte 
două, unde se simte, totuși, o 
mai mare aderență și implicare a 
autoarei în tematica aleasă, 
Mona Jușcă își demonstrează 
capacitatea intelectuală și 
artistică, pe lângă talent, în 
creația literară. Astfel, suntem în 
■măsură să spunem că încă un 
scriitor hunedorean - autoarea 
este din Deva - pornește în lume 
pentru consacrare și nu oricum, 
ci cu vigoare, putere de muncă, 
ambiție și talent. Iar succesul, 
sigur va veni...

Dumitru HURUBÂ



Vino ta Sholl ți poți lua acasă propriul Mu ursul’ Toddyl
încăpând au luna noiembrie ți pârri la 3 1 decembrie 1998, cimentează câ! mai das la oricare dintre Shel
Când valoarea adunată a chitanțelor primite la aceste atmenfări ajunge la următoarea sumă:
• 300 i i lei pentru rnajinâ panonalâ,
•1.500.000de iei pentru majinăde firmă,
• J.500.000de lei pentru camionete (până la 3,5 tone),
•5.000.000de lei pentru camioane n tiruri (petfe 3,5 tone),

primeai gratie un un Teddy mic. Iar dacă mai adaugi 1«ri 25.000 de lei, îl poți lua acasă pe fratele lui, unul Teddy mare. 
V« afla mai muAe amdbiunfe de la penonalul stafiilor SbeJL

a.... ........ ------ ...^
Camera Notarilor Publici Alba

Face cunoscut publicului din județul Hune
doara că în zilele de 19-22 noiembrie 1998 se 
desfășoară la Brașov cel de-al ll-lea Congres al 
Notarilor Publici din România. în această peri
oadă vor fi de serviciu, numai pentru acte notariale 
urgente - testamente sau procuri -, competenți pen
tru tot județul Hunedoara:

1. Notar public VIDALINICOLAE - telefon: 247622;
2. Notar public CHRIST IVAN - telefon: 777690.

...............................................................—........... ■ ■ --------------------------------------------------- — ■ ■ — 

f SU GEE FACILITIES SRL DEVA ] 
angajează agenți comerciali pentru zona Văii 

Jiului, băieți sau fete, cu domiciliul stabil în zonă 
(Petroșani, Petrila) și pentru zona Deva - Hune
doara. Condiții: vârsta 20-28 ani, studii medii. 
Oferim condiții de salarizare avantajoase. 
Relații la telefon 230930, între orele 8-12.

S.C.
COMAT

DEVA SA
Țeava, 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 SIDEXSA Galați. 

Informații suplimentare vă 
sunt oferite la sediul firmei 
din Deva, str. Depozitelor, 

nr. 5 sau la telefoane: 
054-221009, 054-233137, 

interior 180.

O oportunitate de zile mari pentru producătorii de mobilă și 
distribuitorii de materii prime din industria mobilei

EXPOZIȚIE 
PAL MELAMINAT 
“INTER8PAN”

Firma INTERSPAN Ungaria specializată în producție 
de pal melaminat ORGANIZEAZĂ o expoziție "SHOW 

CAR” a produselor sale:
• Pal melaminat;
• Pal postformatizat;
• Blaturi pentru bucătării;
• Pardoseli melaminate;
• Lambriuri melaminate etc.

NOI OFERIM ACUM PALUL MELAMINAT AL SEC. XXI.
Expoziția va avea loc în parcarea Hotelului Deva, pe data de 14.11.1998 

între orele 9.00 și 18.00.

1N ORIC? OCAZIE,
a aia « MM ai"aa««V

"riiuAwin. i.iavw» wvtep ■ w ■■ »■■»■■■■

Nu mai este un secret pentru nimeni că, în relațiile cu contribuabilii, inspectorii fiscali inter
pretează prevederile legale din perspectiva statului în așa fel încât impozitele pe care le 
avem de achitat sunt maxime. încercarea de reducere la minim a impozitelor nu este o faptă 
condamnabilă. Orice contribuabil are dreptul de a folosi prevederile legale în așa fel încât 
să-și reducă datoria (exprimată în impozite) către stat.

Fiți optimiști! 
Acum există

Consilier -
Taxe și Impozite

’’Consilier ■ Taxe și Impozite” cuprinde toată legislația în vigoare referitoare la taxe și impozite, comentată și adnotată, precum și 
o serie de “trucuri legale” menite a vă ajuta să economisiți banii, fără a păși pe alunecosul teren al evaziunii fiscale.
Noutatea absolută o constituie serviciul de actualizare lunară, prin care abonații primesc un set de fascicule ce completează sau, 
după caz, înlocuiesc informațiile perimate, modul său de organizare (biblioraft) permițând inserarea, cu ușurință a noilor pagini la 
locurile indicate de editor.

Completați ACUM cuponul de mai jos și veți primi GRATUIT informații suplimentare în cel mai scurt timp.

I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

! dDA, dorse să-mi expediati GRATUIT pachetul meu de informații suplimentare despre “Consilier - Taxe și Impozite”.
i
] Firma__________________________________Domeniul de activitate__________________________ Nume______________________________

[ Prenume_______________ Funcția .__________________ Localitatea_______________________________ Str.________________________

| Bl.____. Sc.____Et.___ Apt.______Sect._____ Cod._____ Jud.________________Tel._________________________ Fax________________

! Expediati CHIAR ASTĂZI acest cupon pe adresa: RENTROP & STRATON, Grup de Editură și Consultanță în Afaceri. C P. 46.0.P W

! București, sector 1. Puteți expedia cuponul și prin fax. la numerele (01) 320 38 84.311 28 34.

i_______________________________________________________________________________________________________________________

CC JS* k cS* aN

A



„9

Cuvântul liber 13 NOIEMBRIE 1998

• Firmă particulară angajează bu
cătăreasă (bucătar), barmane, vân
zătoare. Tel. 230491,220549 (5286)

DIVERSE

ANIVERSARI

• Pentru Cornel Băluconi sănă
tate, fericire, “La multi ani!" din 
partea socrilor Cornel și Ana. 
(5764)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă, 4 camere, Deva, 
16 Februarie, 11. Tel. 234101 
(3845)

• Vând apartament 3 camere, 
ultracentral, în Deva, hală pentru 
activități productive în Hărău, 3 ha 
teren agricol în Tâmpa, 7 ha teren 
agricol în Băcia, loc de casă 0,6 ha 
în Hărău. Tel. 094 205771 sau 
094600843(3834)

• Vând casă, anexe, teren în 
Țebea, sau schimb cu apartament 
în Brad. Relații familia Șimon, 
Țebea, nr. 329 (3610)

• Vând garsonieră, Gojdu, preț 
negociabil 30 milioane. Tel. 217948 
(4805)

• Vând apartament 3 camere, 
Gojdu, semidecomandat, etaj 2. Tel. 
225045 (4806)

• Vând casă, grădină 321 mp. 
Deva, str. Cuza-Vodă, nr. 15, orele 
10-12, 14-17(4807)

• Vând apartament 2 camere, 
Brad. Tel. 651746, orele 18-21. 
(8659)

• Vând Dacia 1410, fabricație 
1985, preț 15 milioane. Tel. 227960 
(3839)

• Vând autofurgon frigorific, stare 
excepțională, 7 tone. Tel. 260896, 
orele 17-20 (4801)

• Vând autocamion RABA 
10.215, dubă aluminiu cu set mo
tor MAN. Informații Arad, tel. 057/ 
221086, între orele 8-16 și 092/ 
549575 (OP)

• Vând Mercedes 190 E, înma
triculat, avariat caroserie stânga. 
Informații tel. 094/539352 (4769).

• Vând Ford Transit, 1,2 tone, 
benzină, înmatriculat, evntual și în 
rate. Tel. 219232, 092/281895 
(3831)

• Vând tractor U445, Orăștie, str. 
Progresului, nr. 63, după ora 16. 
(3561)

• Vând Dacia 1300, perfectă 
stare de funcționare, preț 2000 DM, 
negociabil, tel. 648194, după ora 20 
sau 241326, după ora 15. (3563)

• Vând două autocamioane Die
sel Maz, 10 tone, preț 60 milioane 
lei, tel. 241509 (3566)

• Vând tractor U445, cu cabină, 
Vaidei, nr. 287, preț negociabil. 
(2572)

• Vând Renault 9, stare bună, 
preț negociabil. Informații Teliuc, 
Viorele, nr. 1 (3707)

• Vând Skoda S100, stare perfectă 
de funcționare. Tel. 722441 (3706)

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

• Vând orice comandă pentru 
televizor (105000 lei;, video, satelit. 
092368868. (MP)

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

• Vând convenabil mobilă bucă
tărie Bonanza, sobiță încălzit (gaz, 
lemne), sobă Vesta (gaz,lemne), 
boiler electric 100 litri, sobiță petrol, 
mașină spălat Albalux 4. Tel. 
215437(4726)

• Viagra, spray contra ejaculării
rapide, medicamente potență, 01/ 
6376273,092/342628,092/342629. 
(OP)_________________________

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

• Cumpăr societate comercială 
de producție cu activitate, înființată 
înainte de 31 decembrie 1994. Tel. 
094/561578,261687(3604)

• Vând și montez parbrize auto, 
toate tipurile, Deva, str. Dragoș 
Vodă, nr.14. Tel. 225075 (3605)

• Vând apartament trei camere, 
Simeria. Tel. 01/4119577 (3824)

• Cumpăr telefoane celulare, 
defecte, blocate sau codate. Tel. 
094/859958 (3832)

• Societate comercială vinde
centrale termice, calorifere din 
oțel, țeavă XLPE și fitinguri. Tel. 
092/7'01072(5498)____________

• Vindem porumb știuleți și 
boabe, Deva, str. Hărăului, nr. 40. 
Informații tel. 214770 (4762)

• Vând cartofi de consum, circa 
4 tone, en-gros, informativ 2000 lei/ 
kg. Tel. 770552, Hațeg (3607)

• Vând mobilă combinată, dulap, 
recamier, masă, oglindă. Tel. 
241834(3573)

• Vând urgent societate comer
cială SRL, relații tel. 718946 (3709)

• Vând tractor chinezesc 15 CP, 
plug, remorcă, prășitoare. Tel. 
731494(3710)

• S.C. Sadelida Trans SRL 
Orăștie a depus documentația 
pentru autorizare a protecției 
mediului pentru magazin con
signație mărfuri industriale. Sesizări 
și reciamații la APM Deva. (3569)

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

MIHAI ALEXANDRU RĂDIC
Dumnezeu să-l odihnească în 

pace! Slujba de pomenire va avea 
Iocîn14 noiembrie 1998, ora 9,30, 
la Biserica Sf.Nicolae, cartier 
Dorobanți, Deva. (4809)

• îndurerate gânduri și lacrimi 
nesfârșite însoțesc trecerea a 42 
zile de când dragul nostru

COMEMORĂRI

• Soția Silvia și familia anunță cu 
durere că azi, 13 noiembrie, se 
împlinesc șapte ani de când scum
pul nostru soț, tată, socru și bunic

IOAN SAMOILESCU
din Simeria Veche, ne-a părăsit. 
Dumnezeu să-l aibă în pază. Noi nu 
te vom uita niciodată. Familia. (3830)

• Cu durere în suflete anunțăm 
împlinirea unui an de la trecerea 
în neființă a dragului nostru soț, 
tată, socru și bunic

ION DU1Ă
Parastasul de pomenire în 14 

noiembrie, la Biserica din str. 
Eminescu. Nu te vom uita nici
odată dragul nostru. Odihnește- 
te în pace ! Familia. (3837)_____

GHEORGHE ADĂMUȚ (GIGI) 
de 23 ani, student anul IV la 
Facultatea de Matematică Cluj, 
ne-a părăsit pentru totdeauna. 
Amintirea sa o vom păstra veșnic 
în inimile și sufletele noastre. 
Comemorarea are loc sâmbătă, 
14 noiembrie,ora 13, la Biserica 
din Zdrapți. Familia. (4813)

• Mâine se împlinește un an de 
când ne-a părăsit

CONSTANTIN CRĂCIUNESCU
un minunat soț, tată, bunic și socru, 
un om de aleasă omenie, un prieten 
apropiat de tipografii și ziariștii din 
Deva. Parastasul de pomenire are 
loc mâine, la ora 11,30, în cimitirul 
de pe strada Eminescu (intrarea de 
pe strada Călugăreni). Dumnezeu 
să-l odihnească în pace!

• îndurerate gânduri și lacrimi 
nesfârșite însoțesc trecerea a 
șase săptămâni de când draga 
noastră mamă, soacră și bunică

MARIA POPA
ne-a părăsit pentru totdeauna. 
Amintirea sa o vom păstra veșnic 
în inimile și sufletele noastre. 
Parastasul de pomenire are loc 
sâmbătă, 14 noiembrie 1998, în 
cimitirul din satul Vălișoara, co
muna Balșa. Dumnezeu s-o ierte 
și s-o odihnească! Fiul, fiica, 
nurorile, ginerele și nepoții. (3574)

• S-au scurs 4 ani de lacrimi și 
durere de când ne-a părăsit pentru 
totdeauna scumpa noastră

ELEONORA AURELIA PIENAR 
(LOLI)

Parastasul de pomenire are loc 
sâmbătă, 14 noiembrie, la Biserica 
Ortodoxă Micro II, Orăștie. Familia 
și surorile Elena și Ana. (3571)

• La 15 noiembrie 1998 se 
împlinește un an de când ne-ai 
părăsit pentru totdeauna draga 
noastră cuscră, cea care a fost 

prof.ZASLOȚI VIORICA
Nu te vom uita niciodată atât noi, 

cât și nepoții tăi dragi Ileana, Vlăduț 
și Ionică din Crișan. (5097)

•In 15.11.1998 se împlinește un 
an de când ne-ai părăsit pentru 
totdeauna scumpa mea soră, cum
nată, mătușă

prof. ZASLOȚI VIORICA
Dumnezeu să-ți odihnească în 

pace sufletul blând. Nu te vom uita 
niciodată. Familia Golcea 
Gheorghe și Liviu. (5097)

• Ai fost un gând frumos/ Ai fost 
o alinare/ Tu ai fost pentru mine/ 
Mai ceva ca o mamă/ Și-n fiecare 
zi ți-aprind o lumânare/ Scumpa 
mea mătușă, care nu te voi uita 
niciodată

prof. ZASLOȚI VIORICA
Dumnezeu să te odihnească. 

Nepoata Ileana, Brad. (5097)
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ÎNCHIRIERI l

• închiriez rochii de mireasă și 
accesorii, modele deosebite, 
pentru domnișoare deosebite. 
Orăștie, Primăverii, 19. (5734)

OFERTE DE
SERVICII

• Pentru Deva ! Caut cola
boratori pentru campanie publi
citară, fără vânzare de produse. 
Tel. 056 292936 (4815)

• Foto Chroma Ilia execută poze 
la minut, tablouri, reproduceri video. 
Program zilnic 14-15. Tel. 264. (9)

compartiment pentru congelare rapidă

Dacă ești conservator și-ți dorești un 
frigider alb, elegant, dar solid, cumpăra
ți un frigider Ariston. Dacă ești un artist, 
alege o combină frigorifică Ariston, cu 
desene stilizate, viu colorate. Fie simple, 
de un alb impecabil, fie decorate cu un 
design modern, produsele din gama 
Ariston au aceleași caracteristici: aspect

elegant datorat liniilor rotunjite, 
interioare spațioase, structuri durabile, 
sistem automat pentru decongelare și 
un inovator sistem ventilat de răcire 
A.I.R (brevetat de Ariston). Acesta sta
bilește un regim constant de tem
peratură și un nivel ridicat de umiditate, 
evitând deshidratarea alimentelor.

• Vând Skoda Forman, Ford 
Sierra, 1,6, zilnic, tel. 713886, preț 
negociabil. (3703)

• Vând Dacia 1100, acordeon 
Parot 120 bași, 10 registre, orgă 
Yamaha, PSS 280, prețuri nego
ciabile. Tel. 735280 (3711)

• Vând tăuraș 9 luni. Informații 
Sîntuhalm, 112(3613)

• Vând motor electric 220 V, 1,8 
kw, echipat. Tel. 228632 (3850)

• Vând Fiat Regata DS, capaci
tate 1929, stare de funcționare, 
carte identitate. Leșnic, nr.42 (4803)

• Vând cazan de țuică și gater. 
Tel. 620227.

•Vând calorifere din aluminiu, 12 
DM elementul, negociabil. Tel. 094 
543415(3818)

• Vând geamuri din aluminiu sau 
thermopan și injector pe motorină. 
Tel. 227611, după ora 16. (4816)

•Vând remorcă 500 kg, an 1992, 
3.200.000 le1. Tel. 225490 sau 
214727 (4817)

tombola ER

rUleiurile de motor a
MOL CARRIER

«u demonstrat performante deosebite 
fiind la cele mai exigente ■■■ supusa 

■■taste făcute in laboratoarele £&
Internationale.

p.r»or.«-t. -«»- ’*
M sigura aotoarelor si in condiții 
■L -**■—•
Dar acua nu numai motoarele

Câștigul este sunetul 
notorului când pornește- a

tu l

Astfel, ai îmbinat utilul cu plăcutul. Vei 
avea în casă o operă de înaltă artă și 
tehnologie, alimentele vor fi păstrate 
un timp mai îndelungat, iar tu vei trăi 
mai sănătos.
Produsele Ariston îți anticipează mereu 
dorințele și aspirațiile!

Caracteristicile modelului ERFV 402X: 
dimensiuni 196 x 60 x 60 cm, capa
citate totală 380 I, capacitate frigider 
255 I, capacitate congelator 125 I, uși 
reversibile, 2 compresoare, sistem de 
răcire ventilat A.I.R., sistem automat de 
decongelare, congelare rapidă, con
sum de energie: 1,6 kW/24h.

Magazine:
FLANCO
B-dul Decebal, bl. S, parter
064/216 211
SI LOG
B-dul Decebal, bl. S, parter
054/233 090
DEVASAT
Str. Avram lancu, bl. H1, parter
054/216 196
QUASAR
B-dul Decebal, bl. R, parter
054/222 990
SI MAL
B-dul Decebal,
Complex Comercial Central, parter
£«4/230 630

Informații suplimentare la Help Line 
01-250 8175 între 9”- 18“

ARISTON
Mereu surprinzător!

prenuae. , . 

adresa. . . .

tipul vasioii 

loc stampila

Câștigătorii vor fl anunțați in prâsa in perioada 18*24 .01.1999 
Pentru informații suplimentare sunați la 059/476091

» a aceasta tombola participa toti cei care cumpără 

nutin 4 litri da ulei de motor MOL CARRIER 

in perioada
octombrie -15 decembrie 1998

completează talonul da participară, Ia ----------■
^^cumpararii 11 stampilează si-1 trimit Împreuna* 

cu chitanța da cumpărare 
la C.R nr.101, O.R nr.9, cod 3700 OrarfM 

pana la 31 decembrie 1993 •*---------- --- -

B
e Ufp-Sti I
re asta un autaturîsm 

aeuoo Cielo 

nentara in cazul in care

tra cumpărătorii produsele»
MOL CARRIER Cu performanta

iitol 99D,rtaxl«ol Universal 
slnt'__________ .

tipul uleiului cuaparat
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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 
(mag.) 18.10 Animaniacs (d.a.); Casa 
plină (s, ep. 24) 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 Infidelități (s, ep. 4) 21.45 
Teatru TV: „Cabala bigoților" 22.50 Jurnal 
de noapte

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 13.00 Natacha (s/ 
r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 15.00 
Emisiune pentru persoanele cu handi
cap 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) 18.35 
Stăpânul lumii (s.da) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 343) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Un tramvai numit dorință 
(dramă SUA 1995) 23.30 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 (s/r) 15.00 Tradiții. Meșterii 
iconari și glăjeriile transilvane 16.30 Tri
buna partidelor parlamentare 17.00 
Micuța Memol (d.a) 17.30 Medicina pentru 
toți (mag. medical) 18.10 Hollyoaks-(s) 
18.35 Stăpânul lumii (s.da) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 344) 19.55 Doar o vorbă... 
20.00 Jurnal, meteo,sport, ediție specială 
21.00 Memorialul durerii (do, ep. 73) 22.15 
Cinema '98 (mag. cinema) 23.00 Jurnalul 
de noapte 23.15 Cultura în lume (mag.)

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Selecțiuni din 
Festivalul muzicii de cameră de la Brașov, 
ed.a XXIX-a 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 Dialog. 
Actualitatea editorială 15.30 Ecclesiast 
'98 16.00 Conviețuiri 17.00 Micuța Memol 
(d.a) 17.30 Timpul Europei 18.10 Hollyoaks 
(s) 18.35 Stăpânul lumii (s. da) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 345) 19.55 Doafo vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, 
ediție specială 21.00 Ai grijă de Jo Jo (s, 
ep. 2) 22.00 Reflecții rutiere 22.10 Cu 
iochii2Ț 2ațm^2i50Jumak£de noagțe^

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 Barbara (s/r) 
15.00 Ecoturism (mag.) 15.30 Emisiune 
în limba germană 18.00 Animaniacs (d.a); 
Casa plină (s) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 346) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Secrete ascunse (f. SF 
SUA 1997) 22.45 Jurnalul de noapte 
22.55 Recitalul formației 23.55 Reuniune 
de familie (thriller SUA 1989)

7.00 Bună dimineața de la.... Timișoara și 
București! (mag. matinal) 9.05 Aladdin 
(d.a) 9.30 Ba da, Ba nu! (em. pt. copii); 
Prințesa Lunii (s, ultimul ep.) 11.00 Marea 
Cruciadă (co. SUA ’94) 12.30 Ordinea 
publică 13.30 Ecranul (mag.) 14.30Turnul 
Babei la Cluj-Napoca 16.55 Rugby Irlanda 
- România în Preliminariile Cupei Mondiale 
(d) 18.35 Sabrina, vrăjitoare la 16 ani (s, 
ep. 9) 19.00 Teleenciclopedia 19.50 
Telesport 19.55 Doar o vorbă... 20.00 
Jurnal, meteo 20.30 D-nul și d-na Smith 
(s, ep. 5)21.25 Cum vă place... careul cu 
5 ași (div.) 22.30 Frații Karamazov (dramă 
SUA '58, p. I)

8.30 Lumină din lumină (em. religioasă) 
9.05 Povestirile lui Donald Rățoiul (d.a)
9.30 Kiki Riki Miki (mag. pt. copii) 11.00 
Viața satului (mag.) 13.00 Biserica satului 
13.10Tezaurfolcloric 13.55 Fotbal Divizia 
A: Steaua - FC Național (d) 15.50 Super 
Gol Show (cs)16.45 Video-Magazin 
18.45 Serial de călătorii (do) 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 Cu sufletul pe 
masă (co. SUA 1992) 22.45 Telesport 
22.50 D-na King, agent secret (s, ep. 46)

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 13.00 D-na King, 
agent secret (s/r) 13.50 Un cântec 
pentru fiecare 14.00 Conviețuiri (mag.) 
15.40 Limbi străine. Engleză 15.35 Omer 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 42) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 695) 17.30 Un 
nume pentru cântecul românesc 17.40 
Tribuna partidelor parlamentare 17.50 
Filmele săptămânii 19.40 Sănătate, că- 
i mai bună decât toate! (mag.) 20.10 
Natacha (s, ep. 77) 22.00 Familia 
Cordier: Cathy (f.p. Franța 1996)

9.00 Documente culțurale (r) 10.00 în 
fața dv. (r) 11.00 S.O.S. Patrimoniul (r) 
11.30 Scena politică (r) 11.50 Un 
cântec pentru fiecare 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 Omer (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep. 43) 16.45 Santa Bar
bara (s, ep. 696) 17.30 De dor, de 
dragoste, de joc... 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 19.10 Dosarele 
istoriei (do) 20.10 Natacha (s, ep. 79) 
21.00 Sensul tranziției 22.00 între 
șcena și cațedră^

9.00 Teleenciclopedia (r) 9.50 Un 
cântec pentru fiecare 10.00 Opinia 
publică (r) 11.00 Pelerinaje (r) 11.30 
Mapamond (r) 12.00 Sunset Beach (s/ 
r) 12.50 Doar o vorbă... (r) 13.00 
Sănătate, că-i mai bună decât toate! 
(r) 14.00 Em. în limba maghiară 15.10 
Limbi străine. Germană 15.35 Omer 
(d.a) 1,6.00 Țiganca (s, ep. 44) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 697) 17.30 Re
cital: Ileana Constantinescu 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 18.00 Hei- 
rup, Hei-rap! (cs) 20.05 Natacha (s, ep. 
79) 20.55 Rugby România - Georgia 
22.00 Pasărea Phoenix (dramă SUA 
1966)

9.00 Memorialul durerii (do/r) 10.15 
Refrene muzicale 10.30 Cinema '98 
(mag./r) 11.15 Cultura în lume (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 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. 
45) 16.50 Tribuna partidelor
parlamentare 17.00 Ceaiul de la ora 5... 
19.10 Față-n față cu autorul 20.10 
Natacha (s, ep. 80) 21.00 în fața dvs. 
22.00 Domnișoara Mary (dramă Argen- 
tina/SUA 1986) 23.45 Lumea sportului

9.00 Ai grijă de Jo Jo (s/r) 10.00 Dintre 
sute de catarge... (r) 11.20 Un cântec 
pentru fiecare 11.30 Timpul Europei (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 12.50 Un 
cântec pentru fiecare 13.45 Tezaur 
folcloric (r) 14.30 TVR Cluj-Napoca
15.10 Limbi străine pentru copii: Italiană. 
Engleză 15.35 Omer (d.a) 16.00 Țiganca 
(s, ep. 46) 16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Microrecital Nineta Popa 17.40 
Tribuna partidelor parlamentare 18.00 
Universul cunoașterii 19.10 Arhive 
românești (do) 19.40 Dreptul la adevăr
20.10 Natacha (s, ep. 81)

7.00 Căderea vulturilor (s/r) 7.55 Tineri 
interpreți 8.05 Omer (d.a/r) 8.30 
Telefaună (do) 8.55 Filmele săptămânii 
9.00 Comorile lumii (do)9.30 Pas cu pas: 
alimentația (p. II) 10.30 Documente 
culturale (do) 11.25 TVR Timișoara
13.30 Actualitatea culturală 14.00 
Gabriela, managerul echipei de fotbal 
(s, ep. 4) 14.50 Bijuterii muzicale 15.35 
Deify și prietenii săi (d.a) 16.00 Țiganca 
(s,ep. 47) 16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tradiții (mag.) 18.00 Serata 
muzicală 19.00 Istorie, memorie, 
recuperare 20.30 Club 2020 21.00 
Teatrul TV: „Celula poetului dispărut”

8.00 Deify și prietenii săi (d.a/r) 8.30 
Telefaună 8.55 Comorile lumii (do)9.25 
Filmele săptămânii 10.00 Repere vitale 
(r) 10.30 Cinematograful vremii noastre 
(do) 11.30 TVR lași 13.30 Creanga de 
Aur (do) 13.55 Gabriela, managerul 
echipei de fotbal (s, ep. 5) 14.50 Vi
trina personajelor de operă 15.00 
Libanul - din nou „perla Orientului” (do)
15.10 Melodii populare 15.35 Deify și 
prietenii săi (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 
48) 16.45 Santa Barbara (s) 17.30 Un 
secol de cinema (do) 19.30 Cântece 
de demult 19.45 Clepsidra cu imagini 
20.00 Ultimul tren 21.00 Sportmania

ANTENA 111^1
12.00 Printre rânduri (talkshow/r) 
13.00 Roata de rezervă (mag./r)
13.30 Planeta vie (do, ep. 113) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 121)
16.30 Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 
38) 18.00 Decepții (s, ep. 90) 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Pericol 
iminent (s,ep. 10) 22.00 Viitorul 
începe azi (s, ep. 32) 23.30 Agenția 
de presă 23.35 Cuiul din pantof 
(talkshow)

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep.’ 87) 11.20 
Pericol iminent (s/r) 12.20 Viitorul 
începe azi (s/r) 13.30 Planeta vie 
(do, ep. 114) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 122)16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 39) 17.50 
Zodiac 18.00 Decepții (s, ep. 91)
19.30 Marius Tucă Show 21.00 
Terapie periculoasă (thriller SUA 
1998) 23.30 Agenția de presă 
23.35 Schimbul de noapte

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. 88) 11.20 
Terapie periculoasă (f/r) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 115) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 123)
16.30 Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 
40) 17.50 Zodiac 18.00 Decepții (s, 
ep. 92) 19.30 Marius Tucă Show 
21.00 Lovitură mortală (f.a SUA’93)
23.30 Agenția de presă 23.35 
Prezentul simplu 0.30 Vedete în 
papuci

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s ep. 89) 11.20 
Prezentul simplu (r) 12.20 Vedete 
în papuci (r) 12.50 Sâmbete și 
zâmbete (r) 13.30 Planeta vie (do, 
ep. 116) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 15.30 
Dallas (s, ep. 124) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s, ep. 41) 17.50 Zo
diac 18.00 Decepții (s, ep. 93) 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Nightman 
(s, ep. 11) 22.00 Procurorul (s, ep. 

■2O2 23J3OJ\gențiajțejșreșă^^^

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. 90)11.20 Night
man (s/r) 12.20 Procurorul (s/r) 
13.20 Fără limită 13.30 Planeta vie 
(do, ep. 117) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Hombres (s, ep. 71) 15.20 
Navarro (s, ep. 19) 16.50 Caracatița 
3 (s, ep. 7) 17.50 Zodiac 18.00 
Decepții (s, ep. 94) 19.30 Inspirația 
Carolinei (s, ep. 11) 20.00 Detectivi 
la Malibu (s, ep. 11) 21.00 Picați din 
cer (co. SUA ’89) 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Twin Peaks (s, ep. 27)

7.05 Twin Peaks (s/r) 7.55 
Caracatița (s/r) 9.00 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a) 9.25 Noile aventuri 
ale lui Flash Gordon (d.a) 9.55 
Agenția de presă (r) 10.00 între 
prieteni (em. pt. tineret) 11.00 
Mileniul III (mag.) 12.00 Fotbal 
Petrolul-Dinamo București (d) 
16.00 Constelația cinema (mag.)
16.30 Fete de provincie (s, ep. 11) 
17.00 Pe cont propriu (s, ep. 11) 
18.00 Decepții (s, ep. 95) 19.30 
Sâmbete și zâmbete (div.) 20.00 
Nash Bridges (s, ep. 43) 21.00 Căile 
dragostei (dramă SUA '96) 23.30 
Tropical Heat (s, ep. 8)

7.00 Uragan în Paradis (s, ep. 22)
7.45 Pe cont propriu (s/r) 8.30 Spirit 
și credință (emisiune religioasă) 
9.00 Animal Show (s) 9.30 Mighty 
Max (d.a) 10.00 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a) 11.00 Fir întins 11.30 
Roata de rezervă (mag. auto) 12.00 
Printre rânduri (talkshow) 13.00 
Enciclopedia TV 14.00 Duminica în 
familie (mag.) 18.00 Decepții (s, ep. 
96) 19.30 A trăia Planetă de la 
Soare (s, ep. 50) 20.00 Cea mai de 
preț comoară (co. SUA '85)

7.00 Bună dimineața, PROTVeal tău! 10.10 
Tânăr și neliniștit (s/r) 10.55 Mississippi în 
flăcări (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
încredere oarbă (thriller SUA '90, p. I) 14.45 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Tânăr și neliniștit 
(s) 16.00 Nano (s, ep. 163) 17.00 Știrile 
PRO TV/O propoziție pe zi 17.30 Suflet de 
femeie (s, ep. 64) 18.15 Știrile PRO TV 
18.50 Roata norocului (cs) 19.20 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Colivia cu nebune III 
(co. Franța/ltalia ’85) 22.15 Știrile PRO TV 
22.20 Chestiunea zilei 22.30 Seinfeld (s, 
ep. 160) 23.00 Știrile PRO TV/Profit

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 Colivia cu 
nebune III (f/r) 12.30 Seinfeld (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 încredere oarbă 
(thriller SUA'90, p. II) 14.15 Nemuritorul (s/ 
r) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano 
(s, ep. 1Ș4) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Suflet de femeie (s, ep. 65) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Spitalul de urgență (s, ep. 
11) 21.30 Pensacola - Forța de elită (s, 
ep. 21) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu 22.30 
Veronica (s, ep. 11) 23.00 Știrile PRO TV/ 
Profit

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 10.00 
Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 Frații Hardy 
(s, ep. 5) 11.15 Aventurile lui Nancy Drew 
(s, ep. 5) 11.45 Pensacola - Forța de elită 
(s/r) 12.30 Fiica oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Bonanza (w. SUA 1994) 
14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 165) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Suflet de femeie (s, 
ep. 66) 18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Fata din Jersey (co. 
SUA 1993) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Nebun după tine (s, 
ep. 11) 23.00 Știrile PRO TV/Profit

7.00 Bună dimineața, PROTVeal tău! 10.10 
Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 Fata din Jer
sey (f/r) 12.30 Nebun după tine (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Dublă dezamăgire 
(dramă SUA 1993) 14.30 Nemuritorul (s/ 
r) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano 
(s, ep. 166) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Suflet de femeie (s) 18.15 Știrile PRO TV 
19.20 Chestiunea zilei cu F. Călinescu
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Melrose Place 
(s, ep. 102) 21.30 Nikita (s, ep. 37) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 11) 22.55 Știrile PRO TV 
23.00 întâlnire cu presa (talkshow)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 9.35 
Roata norocului (r) 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 Crimă la înălțime (f.p. SUA 
’91) 14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 167) 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. 2) 21.30 Mortal Kombat (f.a. SUA 1995) 
23.25 Știrile PRO TV - Un altfel de jurnal

8.40 Superman (d.a) 9.05 Mica sirenă (d.a)
9.30 Incredibila aventură a Robinsonilor 
(f.a. SUA ’98) 11.00 ProMotor 11.20 Am 
întâlnit și români fericiți 12.00 Punctul pe I 
(talkshow) 12.55 Știrile PRO TV / O 
propoziție pe zi 13.00 Soț și soție (s, ep. 2)
13.30 Harriet (s, ep. 7) 14.00 Alo, Generația 
PRO 15.30 Echipa mobilă 16.30 Lumea 
filmului 17.00 Profashion (mag. de modă)
17.30 Conan (s, ep. 20) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Specialiștii (s, ep. 12) 21.00 
Academia de poliție (s, ep. 12) 21.55 Știrile 
PRO TV 22.00 Regele comediei (co. SUA 
1983)

8.40 Mica sirenă (d.a) 9.00 Super Abra- 
cadabra/Mowgli (s) 11.00 Doctor în Alaska 
(s, ep. 88) 12.00 Profeții despre trecut 
(talkshow) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 O 
propoziție pe zi 13.05 Soț și soție (s, ep. 3) 
13.35 Harriet (s, ep. 8) 14.00 Chestiunea 
zilei cu F. Călinescu 15.00 Noaptea 
creaturilor (s, ultimul ep.) 17.00 Buffy, 
spaima vampirilor (s, ep. 12) 18.00 Beverly 
Hills (s, ep. 149) 19.00 Prețul corect (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Ally McBeal (s, 
ep. 12) 21.00 Misiunea (dramă Anglia ’86) 
22.55 Știrile PRO TV 23.00 Procesul etapei

7.00 Primă oră (mag.) 10.00 Călătorii în 
lumi paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 13.00 Știri 13.15 
Starea de veghe (talkshow/r) 15.30 
Apărătorii galaxiei (d.a) 16.00 Știri 16.10 
Pretutindeni cu tine (s) 16.30 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri 19.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 20.00 Meșterul casei (s) 
20.30 Misterele din casa întunericului (f.a. 
SUA '78, p. II) 22.00 Fotbal: Nottingham- 
Derby County (înreg.)

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) 13.00 Știri 13.15 
Starea de veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 
15.05 Echipa de fotbal (d.a) 15.30 
Apărătorii galaxiei (d.a) 16.00 Știri 16.10 
Pretutindeni cu tine (s) 16.30 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri 19.00 Călătorii în lumi 
paralele 20.00 Meșterul casei (s) 20.30 
Rivalii (do) 21.30 Istoria mafiei americane 
(do) 22.30 Știri 23.00 Starea de veghe; 
în spatele ușilor închise (talkshow)

7.00 Primă oră (mag.) 10.00 Călătorii în 
lumi paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 1-3.00 Știri 13.15 
Starea de veghe (taikshow/r) 15.00 Știri 
15.05 Echipa de fotbal (d.a) 15.30 
Apărătorii galaxiei (d.a) 16.00 Știri 16.10 
Pretutindeni cu tine (s) 16.30 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri 19.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.45 Meșterul casei (s) 
20.30 Un alt început (s) 21.30 Atingerea 
îngerilor (s, ep. 48) 22.30 Știri 23.00 
Starea de veghe (talkshow)

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) 13.00 Știri 13.15 
Starea de veghe (talkshow/r) 15.00 Știri 
15.05 Echipa de fotbal (d.a) 15.30 
Apărătorii galaxiei (d .a) 16.00 Știri 16.10 
Pretutindeni cu tine (s) 16.30 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri 19.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 20.00 Meșterul casei (s)
20.30 Prințesa mafiotă (f. SUA ’86) 22.00 
Gregory Hines Show (s, ep. 1) 22.30

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Călătorii în 
lumi paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s) 13.00 Știri 13.15 
Fotbal (r) 15.00 Știri 15.05 Echipa de 
fotbal (d.a) 15.30 Apărătorii galaxiei (d.a) 
16.00 Știri 16.10 Pretutindeni cu tine (s)
16.30 Prietenul nostru Jake (s) 17.00 
Jerry Springer Show 18.00 Știri 19.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 20.00 
Meșterul casei (s) 20.30 Dragoste și 
minciună (dramă SUA ’89) 22.00 Lumea 
lui Dave (s) 22.30 Știri 23.00 Starea de 
veghe (talkshow)

6.30 Videoclipuri 7.00 Elefănțelul (show 
pt. copii) 8.00 Lumea lui Eric (d.a) 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 (s)
12.30 Magazin sportiv 13.30 Preview 
Premier League 14.00 Dirijabilul (dramă 
SUA 1975) 16.00 Zona M (em. muz.) 
17.00 Fotbal Premier League Live 19.00 
O crimă perfectă (f.a. SUA ’91) 21.00 
Centennial - Legende din lumea nouă 
(s) 22.00 Nimeni nu e perfect (s) 22.30 
Știri 23.00 Fotbal Premier League (înreg.)

7.00 Elefănțelul (s) 7.30 Echipa de fotbal 
(d.a) 8.00 Căutătorii de aur (s) 8.30 A 
doua familie (do) 9.00 Inspectorul Gad
get; Aventurile lui Rocko (d.a) 10.15 
Mecanica distractivă (s) 10.30 1999 (s)
11.30 Duminică la prânz (talkshow) 
14.00 Lumea lui Dave (s) 14.30 Față în

( față la Hollywood (s) 15.00 Secretele 
bărbaților irezistibili (do) 15.30 în numele 
iubirii (do) 17.00 Un alt început (s) 18.00 
Știri 18.30 Atingerea îngerilor (s) 19.30 
Fiesta (dramă SUA ’87) 21.00 Pământul: 
Bătălia finală (s, ep. 1) 22.00 Nimeni nu 
e perfect (s) 22.30 Știri 23.00 Fotbal 
Derby County - Westham United (înreg.)
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^yBbCASA AUTO TIMIȘOARA (J) 

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.

h— -T—. -

: SC ORÂSTIETRANS SA 
OtâSTIE

9

vinde prin licitație publica 
următoarele autovehicule:

• autocamion basculabil - 6,51 - R 8 135 
BD7

• autoizotermă -1,21 - TV FIP 14 C
• autotractor cu șa și semiremorcă - 8,0 

t R 8 135 FS
Licitația are loc în fiecare zi de vineri la 

ora 10,00
Informații suplimentare la tel. 247055,

i 241495v---------------------- ------ ----- -------------------------- , J

VINDE:

CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ
CARAT 1500 ER-I

Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT1500 ER~Ieste destinată 
pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:

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

V Posibilitatea de activare concomitentă o 9 operatori

J Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine și
1.400 articole la restaurante

V' Tipărirea automată a TVA (4 grupe).

V 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

INFORMAȚII LA TEL: 054-213357, 054-214124 SĂU LA SEDIUL SOCIEWII

[ IN^fCTiAiNCONSnUCW'
I _____________ r_________________________ r____ |

Anunță susținerea examenului de atestare I 
I a diriginților de șantier pentru construcțiile I 
| de importanță B în data de 26 noiembrie j 
! 1998, ora 10, la sediul SC CONDOR SA Deva, j 

I str. Avram Iancu, bl. H3. Depunerea dosare- | 
| lor se va face la sediul ISCLPUAT Hunedoa- | 
| ra-Deva până la data de 20 noiembrie 1998. |
U —— — —_____________ __________________________ J

ACȚIUNE
_________ f_______________

STIHL'

GEL MAI VÂNDUT MOTOFERĂSTRĂU DIN LUME!

15 septembrie -15 decembrie 1998
Cumpărați pe durata acțiunii un motoferăstrău 

023, 039 sau 036 și veți primi un PACHET GRATUIT 
de accesorii:

- 023: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport
- 039: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, 

menghină
- 036: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, 

menghină, pană.
Piese de schimb și service asigurate în 

garanție și postgaranție.

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

6686670.
Fax: 2225241.

C SCTOURIMPEXCOMSERVSRL
Magazine: DEVA, b-dul Decebal, bl. I parter, BRAD, str. 

Avram Iancu, bl. 43, parter, HUNEDOARA, b-dul Corvin, bl. 

9, parter.

Telefon/fox: 054/230613, mobil: 092/398437.

I

Banatul este sub acoperirea 
noastră

O acoperire de calitate

>■*’
Hunedoara! > Orăștie

l^feugoj
♦
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Banatul beneficiază acum de calitatea CONNEX GSM.

Cea mai performantă tehnologie.

Cea mai bună calitate a semnalului.

Tot Banatul beneficiază de GSM de calitate. Pentru că acesta

este avantajul hotărâtor.

Pentru toată țara.

Drumuri naționale cu acoperire CONNEX GSM: 

Nădlac - Arad - Deva, Jimbolia - Timișoara - Lugoj - Deva, 

Moravița - Timișoara - Arad - Oradea - Satu Mare, 

Oradea - Deva.

deva.iiruc.ro

