
Ieri a avut loc Za Deva

întâlnirea Regiunii de Dezvoltare 
V Vest - România

fo»t înființată Atanțla 
Bănim__ Otirvlian RBgltnslă

Președinții Consiliilor Județene 
Arad, Caraș Severin, Hunedoara și 
Timiș - zone care compun Regiunea 
de Dezvoltare V Vest-România - 
reprezentanți ai administrațiilor 
publice locale din cele patru județe, 
specialiști, politicieni s-au întâlnit ieri, 
la Deva, în cadrul unei importante 
ședințe de lucru.

La primul punct al ordinii de zi s- 
a aflat înființarea Agenției pentru 
Dezvoltare Regională a Regiunii V 
Vest, în temeiul Legii Dezvoltării 

Regionale adoptate de parlamentul 
României în vara acestui an. A fost 
dezbătut statutul agenției, i s-a 
stabilit sediul, s-au discutat chestiuni 
legate de susținerea ei financiară, 
precum și probleme punctuale 
privind funcționarea, conducerea, 
urmărirea și implementarea unor 
programe de dezvoltare regională 
vizând domeniile cele mai importante 
din cele patru județe.

Reprezentanți ai județelor 
membre ale Regiunii V Vest au 
prezentat informări referitoare la 
zonele defavorizate din perimetrele 

lor de responsabilitate.
De menționat că, în urmă cu 

puțin timp, a fost ales Consiliul 
pentru Dezvoltare Regională al 
Regiunii de Dezvoltare V Vest- 
România, al cărui președinte în 
exercițiu este dl Gheorghe Barbu, 
președintele Consiliului județean 
Hunedoara.

în încheierea lucrărilor întâlnirii 
de ieri a fost organizată o 
conferință de presă, de la care 
vom reveni cu amănunte în ziarul 
nostru de mâine.

Dumitru GHEONEA
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0 serie de evenimente 
oferă consistență 
perioadei de timp înainte 

mergătoare înfăptuirii 
actului Unirii de la 1 
Decembrie 1918. în cele ce 
urmează vă propunem un 
exercițiu de memorie, menit 
să aducă în prim-plan

hunedorene de atmosfera 
acelor zile de cumpănă ce 
au marcat capitala 
habsburgilor. Regimentul 
64 Infanterie Orăștie, 
mutat încă de la începutul 
războiului cu garnizoana la 
Viena, contribuie la 
consolidarea acțiunilor

1 Decembrie 1918
Căldura în apartamente

Microcentralele de scară - un ideal de confort
Frigul de afară se simte și în 

locuințe atunci când, din diverse 
motive, gigacaloriile trimise din 
centralele termice spre blocuri nu 
acoperă necesitățile. Am realizat 
ancheta noastră pe această temă 
în orașele Simeria și Călan, 
culegând opinii de la locuitorii 
acestora și chiar de la primari.

“Pentru una sau două 
persoane suferă o scară 
întreagă”

în Simeria am început ancheta 
noastră cu opinia primarului, dl 
loan Rovinaru, care afirma: “Există 
încă datorii ale asociațiilor de 
locatari și din cauza celor care 
nu plătesc suferă toată lumea. 
Cam în tot orașul sunt datornici, 
cele mai mici avându-le blocurile 
racordate la CT1 - A și CȚ3. 
Asociațiile de locatari nr. 3,15,16 
și 17, racordate la CT2, spre 
exemplu, aveau la 4 noiembrie a.c. 
un debit de peste 107 milioane de 
lei, iar cele deservite de CT4, 
respectiv Asociațiile nr. 2,14, 22, 
23 și 24 aveau la aceeași dată o 

datorie de peste 48 de milioane de 
lei. La un oraș ca al nostru nu se 
justifică asemenea datorii. Con
sider că funcționarii de la asociații, 
mai exact casierii, nu-și fac nici ei 
datoria cum ar trebui. Se știe
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perioada în care sunt salariile și ar 
trebui ca în ziua de salariu sau a 
doua zi să se ia legătura cu cei 
care nu plătesc în mod obișnuit. 
Asociația unde este președintă 
dna Humiță nu are datorii, tocmai 
pentru că dumneaei este 
perseverentă, insistă. Pe de altă 
parte, oamenii își cunosc drepturile, 
dar obligațiile nu și le cunosc. Nu 
se pot lua măsuri de a fi deblocați 
de la sistemul de încălzire cei rău- 
platnici pentru că nu poți intra în 
casa omului fără consimțământul 
lui sau fără sentință 
judecătorească. Ești pus în 
imposibilitatea de a lua măsuri 
împotriva lui, astfel că pentru una, 

două persoane suferă o scară 
întreagă.

Nici cazanele de la centralele 
termice nu sunt performante. 
Temperatura apei pentru încălzire 
nu ajunge în locuințe la cerințele 

care există. Ideal ar fi să fie instalate 
microcentrale termice pe fiecare 
scară. De această problemă 
trebuie să se ocupe proprietarii 
apartamentelor, prin bună 
înțelegere. Costul lor nu poate fi 
suportat nici într-un caz din bugetul 
Primăriei, legea interzice așa ceva."

“Mal încălzim pereții șl cu 
ajutorul gazului de la 
bucătărie”

Majoritatea persoanelor cu 
care am stat de vorbă s-au declarat 
destul de mulțumite de temperatura 
actuală din locuințe. Am cules însă 
și altfel de păreri. “Eu locuiesc în 
blocul M din strada Avram lancu - 

spunea o doamnă care n-a vrut 
să-și decline identitate* Căldura 
se dă de la ora 6 la 10 dimineața 
și se reia la ora 19,00 seara. Este 
o diferență prea mare de timp în 
care nu se ma> furnizează 
căldură, pentru că în jurul orelor 
16,00 -17,00 înghețăm de frig. 
Din acest motiv suferă și copiii 
care au program școlar după- 
amiaza. Nu-i nimeni vinovat, 
deoarece programul s-a făcut la 
cererea asociației de locatari. 
Oamenii motivau că plătesc prea 
mult. Dar fiecare în acest interval 
mai încălzește locuința dând 
drumul gazului în bucătărie."

“Am introdus sobe în 
case șl facem foc”

Altă opinie: “Locuiesc în 
zona gării, blocul 3, un bloc al 
CFR-ului. Eram legați până acum 
doi ani la o centrală care s-a 
desființat și de atunci nu mal

Estera SiNA, 
Ciprian MARiNUȚ

(Continuare In pag. 2) 

sublima pagină de istorie 
care s-a scris atunci prin 
voința tuturor românilor - 
desăvârșirea României 
Mari.

Haosul produs de 
căderea fronturilor cât și 
colapsul intern dezlănțuit 
determină prăbușirea 
imperiului austro-ungar. în 
aceste condiții, prin 
armistițiul din 11 noiembrie 
1918, se încheia un război 
care a răscolit destinele 
multor țări. Se ordonă 
demobilizarea generală.

Un fapt mai puțin 
cunoscut leagă meleagurile

Consiliului Național Român 
Central. Această unitate, 
formată aproape în 
totalitate numai din români 
hunedoreni, depune „in 
corpore” jurământul de 
credință către națiunea 
română și ocupă cazarma, 
înființând Senatul central al 
ofițerilor și soldaților 
români din Ardeal, Banat și 
Bucovina, a cărui recu
noaștere este obținută din 
partea Ministerului de 
Război al Austriei.

_______ Dorin PETRESC
(Continuare în pag. 2)

însemne omagiale
Cinstind memoria partici- 

panților hunedoreni la Marea 
Unire de la Alba lulia, Consiliul 
local al municipiului Deva a 
hotărât ca în locurile în care au 
activat o parte dintre cei amintiți 
să fie amplasate plăci come
morative.

Ieri (26 nov.), în acordurile 
fanfarei U.M. din Deva, a avut loc 
dezvelirea acestora - în fața 
Primăriei, pe bdul Decebal

(bl. 14), în incinta Complexului 
Comercial din Piața Deva și la 
Școala Generală din 
Sîntuhalm. Cei omagiați prin 
aceste însemne sunt: dr. Victor 
Șuiaga (viceprimar al Devei și 
prefect al județului Hu
nedoara), Francisc Hossu 
Longin (secretar ăl Partidului 
Național Român), George Igna 
și Petru Almășan (plugari din 
Sîntuhalm). (G.B.)

Până !a 1 decembrie a.c.
CUPOANELE 

AGRICOLE TREBUIE 
DECONTATE

Reamintim posesorilor de cupoane 
agricole și agenților economici care 
posedă și operează cu aceste 
documente că decontarea lor de către 
băncile comerciale se face până la 
data de 1 decembrie a.c., ultima zi de 
depunere a deconturilor fiind deci ziua 
de luni, 30 noiembrie a.c.. Să vedem 
dacă și după această dată vom mai 
auzi prin piețe: "cupoane cumpăr!" sau 
numai "acțiuni cumpăr!". (N.T.)

Bwest bank
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter >
Telefon 234480 

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele In lei 
persoanelor fizicei

X ia 30 de zile - 55% 
X la 90 de zile - 03%

Regimentul 64 infanterie Orăștie depune jurământul 
de credință față de națiunea română la Viena.

în legătură cu apariția 
ziarului în săptămâna 

următoare
în cursul săptămânii vii

toare, ziarul „Cuvântul liber” 
va apărea astfel: • luni, 30 
noiembrie; • joi, 3 decembrie; 
• vineri, 4 decembrie; • sâm
bătă, 5 decembrie a.c.

Anunțurile de mică și 
mare publicitate pentru ediția 
de luni, 30 noiembrie a.c., se 
pot primi duminică, 29 
noiembrie a.c., între orele 8- 
13, la sediul redacției.

“SIDERURGICA” HUNEDOARA 
TRIMITE FORTAT ÎN CONCEDIU O 

TREIME DIN PERSONAL
în perioada 19 de

cembrie 1998-10 ianuarie 
1999, o treimețcca 4500 de 
oameni) din personalul 
combinatului siderurgic 
hunedorean va fi trimis 
forțat în concediu. Angajați) 
care și-au consumat 
concediul legal vor fi trimiși 
acasă cu plata salariului în

proporție de 75 la sută, plus 
sporurile de vechime. Din 
cele declarate de dl Ing. Matei 
Oprlța, șef serviciu Orga
nizare, privatizare și relații cu 
publicul din cadrul S.C. 
“Siderurgica" S.A. Hune
doara, a reieșit că pe perioada 
sărbătorilor de iarnă, dat fiind 
reculul economic general, vor

funcționa doar comparti
mentele de producție ce au 
desfacerea asigurată In 
acest Interval din an. Restul 
activităților vor fl înghețate. 
Măsura a fost luată, în 
premieră la “Siderurgica", 
pentru a se ameliora 
rezultatele financiare ale 
firmei. (A.S.)

Consiliul județean Hunedoara

în temeiul ari. 65, alin. 1 și 3 din Legea nr. 69/1991 privind 
administrația publică locală, republicată, se convoacă Consiliul 
județean Hunedoara în ședință ordinară, la sediul acestuia, pentru 
data de 8 decembrie 1998, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

1. Informare cu privire la situația protecției drepturilor copilului în 
județul Hunedoara.

2. Proiect de hotărâre privind strategia de restructurare, 
organizare și dezvoltare a sistemului județean de protecția copilului 
în dificultate.

3. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei județene 
pentru protecția copilului.

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor taxe din competența 
Consiliului județean Hunedoara.

5. Proiect de hotărâre privind numirea directorului Teatrului de 
Estradă Deva.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare D.J. 707 Căzănești - Vața 
de Jos”.

7. Proiect de hotărâre privind introducerea unor modificări în 
bugetul propriu al județului Hunedoara pe anul 1998.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor împrumuturi 
temporare din fondul de tezaur județean pe anul 1998.

Președinte, 
Gheorghe BARBU

- . 
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(Urmare din pag. 1)
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avem căldură și apă caldă. Am 
introdus sobe în casă, facem foc. 
Nouă apartamente de pe scara 
noastră sunt în aceeași situație. 
Mulți sunt pensionari și nu pot 
suporta costurile unei 
microcentrale, așa cum propuneau 
unii locatari. Cei mai multi nu au banii 
necesari." (Dna care la început ne- 
a spus numele, prenumele și 
adresa, ne-a sunat a doua zi la 
redacție să ne roage ca opinia 
dumneaei să fie anonimă. îi 
respectăm dorința, deși n-am

| înțeles-o).

“între timp se răcește șl 
toi îmbrăcați stăm în casă”

Ne-am deplasat și în zona 
parcului, de acolo de unde la 
începutul acestei luni cineva ne-a 
solicitat să realizăm o anchetă. în 
fața blocului 4, din strada 1 
Decembrie, am întâlnit-o pe dna 
Maria Lăcan, care, cum afirma, 
locuiește în apartamentul 4 de la 
parter. întrebând-o dacă s-ă 
rezolvat problema căldurii, ne-a 
spus: “Acum este căldură de la ora 
6 la 9,30 și seara de la 19,00 la 
22,00. Intre timp se răcește și tot 
îmbrăcați stăm în casă". "Numai din 
data de 6 noiembrie se dă căldură - 
spunea dna Ana Colcer de la 
apartamentul 5. Din cauza igrasiel 
Care s-a format în zilele reci în care 
n-am avut căldură deloc, mi s-au 
deteriorat pereții unei camere. 
Vreau să vă mai spun că anul

*■ —-------------—-------------------------------------------------------------

(Urmare din pag. 1)

Activitatea corpului de 
cadre este îndreptată în 
direcția concentrării aici a 
militarilor români demo
bilizați de pe frontul 
apusean și afluirea 
acestora înspre țară. Peste 
50000 de ostași, având 
asupra lor armamentul din 
dotare, se vor aduna la 
Viena, care, în ordine, se 
reîntorc prin Serbia spre 
plaiurile natale. Mulți, foarte 
mulți dintre aceștia, 
devotați cauzei naționale, 
se vor înscrie voluntari în 
Gărzile Naționale constituite 
pe pământul Ardealului. 
Poporului înarmat, care 
asigură ordinea, i s-au alipit 
și aceste corpuri de oaste 
ale românilor, cum a fost 
cazul Regimentului din 
Orăștie.

în Transilvania, firul 
faptelor se derula în direcția 
împlinirii destinului firesc al 
neamului românesc - 
făurirea statului național 
unitar român. Entuziasmul 
și însuflețirea care izvorau 
din inimile tuturor în acele 
zile sunt greu de prins în 
silueta cuvântului scris.

&ee>l ci© sufilet
La Biserica ortodoxă din Izvorul Ampoiuiui (Valea Dosului), județul 

Alba, construită cu patru secole în urmă, s-au efectuat o serie de reparații 
după '90, cu sprijinul sătenilor și al fostului preot, fn prezent, însă, continuă 
șă plouă in altar prin acoperișul deteriorat; motiv pentru care, în numele 
țiunedorenilor care-și au obârșia în satul amintit, dl Grigore Purcaru face 
'un apei de suflet spre a contribui la realizarea reparațiilor necesare 
gcestui vechi lăcaș de cult. (G.B.)_____ ___________________________ .

Apariție editorială
La Editura ,,Helicon" din 

Timișoara a apărut un volum de 
poezie semnat de Constantin 
Stancu, poet profund, adevărat, 
deopotrivă, de mare sensibilitate 
și finețe sufletească, discret, 
Încărcat de căldură. Cartea se 
ihtitulează ,, Păsările plâng cu 

. aripi" și merită a fi citită că este 
una dintre cărțile bune ale anului, 
în avanpremiera intrării în posesia 
ef. vă oferim poezia ce deschide 

^volumul: „în continentul ivit peste

Microcentralele de scara
trecut în vară n-am avut deloc apă 
caldă și totuși am plătit-o." Mai avea 
o nedumerire și anume de ce fa
milia dumneaei, formată din două 
persoane, a plătit taxe pe luna 
octombrie de 102.941 lei, în vreme 
ce altă familie, cu același număr de 
persoane, de la scara 3 a aceluiași 
imobil, a plătit doar 71.117 lei. (?!)

Am sunat și la ușa unui 
apartament din blocul 6, despre care 
auzisem că ar avea probleme în 
sensul că nu-i încălzit deloc. N-a 
fost așa. Cum spunea dna Toma, 
se furnizează șl aici căldură după 
același program, însă este 
insuficientă. “Ne mai încălzim cu 
radiatorul, că altfel este frig."

Despre ideea microcentralelor 
de scară ne-au vorbit și alți 
interlocutori. Ea este posibil de 
materializat acolo unde există un 
consens între locatarii aceleiași 
scări șl unde au toți posibilități 
financiare spre a achiziționa 
instalația. S-ar putea să existe și 
asemenea cazuri, dar foarte rare.

La Călan, liceenii au salvat 
orașul de îngheț

Din cauza datoriilor mari pe 
care asociațiile de locatari le au 
către Hidro Term Trans, populația 
orașului Călan nu era îndreptățită 
să protesteze pentru nefurnizarea 
căldurii. Din același motiv - datorii 
de peste 1,1 miliarde - nici Hidro 
Term Trans nu prea putea contesta

Scânteia ce sălășluia de 
secole în sufletul românilor
Consiliile Naționale din 
comitate vor trece la 
organizarea alegerilor 
generale, exprimate prin 
„vot universal, secret și 
egal”, pentru desemnarea 
delegațllor la Marea 
Adunare Națională de la 
Alba iulia. Tot atunci, în 
cadrul adunărilor de la sate 
șl orașe, poporul a adoptat 
hotărâri scrise, întărite prin 
semnăturile celor prezențl. 
Dintre acestea, la Muzeul 
Unirii din Alba Iulia, se 
păstrează și cele din 153 
localități hunedorene, 
purtând garanția a 29431 
semnături. E imposibil să nu 
rezonăm la cuvintele 
înaintașilor noștri, așezate 
|5e*fața Imaculată a hârtiei 
de către localnicii din 
Orăștie, veritabilă mărturie 
pentru veacurile ce au să 
vină: „în această hotărâre a 
noastră așternem tot ce au 
dorit strămoșii, tot ce ne 
încălzește pe noi cei de față 
și tot ce va înălța pururea pe 
fiii și nepoții noștri."

zăpada fierbinte, / în lava ce 
acoperă urmele pașilor, /în țipătul 
stins care abia mai amintește de 
Manole,/în continentul ivit/peste 
alba eternitate, / străbătut apoi 
de înalta tensiune / a mugurilor, / 
am descoperit un ciob zmălțuit / 
cu lacrimi, /era acolo prima literă/ 
dintr-un alfabet străin, / mă 
cutremur și încerc să aflu: / de 
unde știam că era prima, / nu ul
tima?!..." („Alfabet imponderabil") 

decizia Romgaz de a sista 
furnizarea agentului termic necesar 
pentru furnizarea căldurii. Insă elevii 
Grupului Școlar Călan care învață 
într-un loc public unde statul ar fi 
trebuit să asigure căldură au avut 
"dreptul moral" să intre-n grevă 
datorită frigului din clase." Acest 
protest al liceenilor preluat și 
amplificat de presă a avut darul de 
a dezgheța și caloriferele blocurilor 
din Călan. în urma “grevei" liceenilor, 
Hidro Term Trans, împreună cu 
Primăria au intensificat discuțiile cu 
Romgaz și în cele din urmă s-a 
convenit reeșalonarea datoriilor pe 
o perioadă de șapte luni.

Ion Zau - director economic la 
Hidro Term Trans - ne-a declarat: 
"Imediat după această înțelegere 
(19 noiembrie) s-a început 
furnizarea de agent termic către 
beneficiari. A fost pornită centrala 
termică care asigură agent termic 
primar pentru toate cele patru 
puncte termice din oraș. Cu excepția 
blocurilor unde sunt defecțiuni ori 
pierderi în rețelele termice, în restul 
orașului este căldură. Rețelele sunt 
foarte vechi, unele de peste 30 de 
ani, iar bani pentru investiții de la 
Consiliul local nu au prea fost. 
Pentru că societatea noastră s-a 
angajat să achite lunar 150 de 
milioane căte Romgaz, am realizat 
împreună cu Primăria un grafic de 
încasări de la asociațiile de locatari, 
Dar e puțin probabil ca acesta să

27 noiembrie 1918. La 
Deva, în biserica unde cu 
puțin timp înainte s-a 
constituit Consiliul Na
țional Român, sunt aleși 
cei 48 de membri de drept 
șl deputațl care să 
reprezinte șl să exprime la 
Ațba Iulia, în cetatea 
istorică a neamului, voința 
românilor din acest colț de 
țară. De pe plaiurile 
hunedorene, prin votul 
poporului, au fost 
desemnați să participe la 
1 Decembrie, în cetatea 
reîntregirii neamului, 165 
delegați. Sosise clipa cea 
mare, când Unirea, a cărei 
scânteie sălășluia de 
secole în sufletul 
întregului popor român, 
scăpărase acum în 
coloane de lumină, zvelte 
„cum gorunii din codru”, 
sprijinind cerul sub care 
nu de puține ori lacrima și 
durerea au tălăzuit la 
porțile destinului unui 
neam de martiri și 
apărători ai creștinătății. 

Sucursala Electrocentrale Paroșeni

participare în valoare de 10% din produsul licitat, la casieria unității.
Licitația se va desfășura conform Regulamentului RENEL, nr. 36887/16.09.96.
Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Contracte Vânzări, telefon 054/543575 

int. 369.

cu sediul în Paroșeni, str. Paroșeni, nr. 20, jud . Hunedoara,
organizează în data de 08.12.1998, ora 10.00, licitație deschisă cu strigare pentru vânza

următoarelor mijloace fixe: preț de pornite
1. Filtru schimbare ioni (cisterna H2S04) 1 buc 30.000.000 lei/buc
2. Instalație de concasare și sfertuire 2 buc 15.000.000 lei/buc
3. Cârlig pt. macara 1 buc 1.300.000 lei/buc
4. Tăvălug 2 buc 1.200.000 lei/buc
5. ELCAR 3. T - S581113176 •1 buc 10.000.000 lei/buc
6. ELCAR cu macara LCM3 1 buc 10.000.000 lei/buc
7. Motopompă 1 buc 4.000.000 lei/buc
8. Cântar balanță 1 buc 30.000 lei/buc
9. Planșetă desen 2 buc 60.000 lei/buc
10 . Tractor buldozer 1 buc 90.000.000 lei/buc
11 . Rotor generator 1 buc 55.000.000 lei/buc
12 . Trafo putere MT-3 1 buc 91.000.000 lei/buc
13 . Rezervor hidrogen 3 buc 3.000.000 lei/buc
Condiții de participare:

depunerea unei taxe de participare in valoare de 50.000 lei și depunerea unei garanții

fie respectat, deoarece populația 
nu are bani, zona Călan fiind 
calamitată social. Toate cele nouă 
asociații de locatari (ori proprietari) 
din oraș au datorii (în total 3,9 
miliarde), cele mai mari 
înregistrându-se la Asoc. nr. 6 cu 
peste 700 milioane, Asoc. nr.7 cu 
500 milioane și Asoc. nr. 8 cu peste 
400 milioane de lei. Și din partea 
agenților economici există datorii 
mari (peste 2 miliarde) în capul listei 
aflându-se firmele de stat, în spe
cial cele desprinse din SC Sidermet.

Dl Petru Bora - primarul orașului 
- aprecia că situația furnizării 
căldurii în oraș este destul de bună. 
"Când s-a pornit căldura au fost 
pierderi mari în rețelele termice, iar 
30 din cele 120 de blocuri din oraș 
nu aveau căldură deloc datorită 
defecțiunilor. Dar pe măsura trecerii 
timpului, numărul blocurilor fără 
căldură s-a redus, angajații Hidro 
Term Trans efectuând majoritatea 
reparațiilor necesare. Reparațiile nu 
au putut fi efectuate în vară, atât 
din lipsă de fonduri cât și pentru că 
nu au putut fi depistate, instalațiile 
nefilnd în funcțiune. Sunt deja 
blocuri care, din cauza costurilor 
căldurii, solicită debranșarea de la 
rețea, invocând lipsa banilor pentru 
achitarea acestui serviciu. Iar 
restul, marea majoritate, mizează pe 
apariția vreunei hotărâri de Guvern 
care să subvenționeze energia 
termică prin cupoane ca în anii

Biblioteca din
Vața de dos - in 

'casă nouă
începând din această 

toamnă, Biblioteca din 
localitatea Vața de Jos 
funcționează într-un nou lo
cal, situat în vecinătatea 
primăriei. Realizare mai 
mult decât binevenită 
(apreciată și de conducerea 
Bibliotecii Județene “Ovid 
Densusianu" Hunedoara- 
Deva), ținând seama că 
fostul spațiu, aparținând de 
fapt ROMTELECOM-ului, 
devenise necorespunzător, 
după inundațiile ce s-au 
abătut asupra localității în 
urmă cu trei ani. Din suma 
alocată de guvern pentru 
refacerea localului (10 
milioane de lei, în 1996) s- 
a amenajat actuala sală 
destinată bibliotecii, do
tarea cu mobilier nou fiind 
asigurată de către Consiliul 
local.

Inaugurarea noii "case" 
a bibliotecii din Vața s-a 
petrecut odată cu desfă
șurarea, în cursul acestei 
luni, a Cercului metodic al 
bibliotecarilor din zonă, cu 
tema "Educația adulților ■ 
obiectiv major al educației în 
perioada de tranziție". 

trecuți. Dacă mergeți în oraș veți 
găsi oameni mulțumiți pentru că 
au căldură după foarte mult timp, 
dar și alții nemulțumiți pentru că 
la ei în bloc nu e căldură."

întâmplător am ajuns pe str. 
Bradului, la Asociația de locatari 
nr. 4. Dl Traian Horvath, 
președintele asociației, ne-a 
spus: “La asociația noastră 
numai câteva blocuri au căldură. 
La blocurile 2, 4, 6 și 8 există 
undeva o defecțiune pe care 
angajații Hidro Term Trans nu o 
găsesc să o repare, astfel că 
locatarii acestor blocuri nu au 
căldură. La mine în apartament, 
deși folosim și gazul și reșoul 
pentru încălzire, e frig, astfel că 
atât eu cât și soția mea dormim 
îmbrăcați”. La rându-l, dl 
Gheorghe Bucurean din blocul 
4 ne-a spus: "în vreme ce la alții 
(chiar în blocul de vizavi) este 
căldură, noi nu avem, deși 
asociația noastră este una cu 
datorii destul de mici. Nu știm cu 
ce să ne îmbrăcăm, ce să mal 
punem pe noi că înghețăm de 
frig în apartament."

Liceenii au reușit prin 
protestul lor deblocarea 
negocierilor cu Romgaz care au 
dus la începerea furnizării 
căldurii. Dar calitatea acestui 
sistem depinde de reparațiile pe 
care le va face Hidro Term Trans, 
iar continuarea furnizării căldurii 
în luna decembrie și în anul 
următor depinde de achitarea 
datoriilor pe care le au asociațiile 
de locatari.

Principalele probleme ce 
vor trebui rezolvate în viitor 
■ se menționa în materialul 
prezentat de dna biblio
tecară Dora Furdui ■ sunt 
practic aceleași, adică cele 
rezultate din scumpirea 
publicațiilor, lipsa spațiului 
de depozitare și pentru 
lectură, bugetul mic alocat 
pentru achiziția de carte. 
Actualul fond de carte al 
bibliotecii (cca 10 500 de 
volume) a devenit mai mic 
decât cel din anul 1990, 
cărțile achiziționate în 
ultimii opt ani de zile fiind 
mai puține decât cele dete
riorate de inundații și 
casate (aproximativ 2000, 
față de 2700). Raportată 
la populația activă, aprecia 
dna bibliotecari, prin 
amintitele achiziții nu 
revine nici măcar o carte pe 
cap de locuitor. Cu alte 
cuvinte, “aprovizionarea" 
rămâne departe de nevoile 
și parametrii normali ai unei 
biblioteci dintr-o localitate 
care are și specificul unei 
stațiuni balneare, cum este 
Vața de Jos.

Georgeta BÎRLA

Vineri, 27 noiembrie

O BERBEC
(21.III - 20.IV)
Aveți șansa unor realizări 

profesionale deosebite și a 
îmbunătățirii relațiilor cu șefii. 
Pentru asta trebuie însă să fiți 
foarte atent ce șl cum vorbiți.

O TAUR
(21.IV ■ 21.V)
Răbdarea și perseverența nu 

sunt acum calitățile dv forte. De 
aceea puteți avea mulțumiri doar 
în planul relațiilor de familie.

O GEMENI 
(22.V ■ 21.VI)

Chiar dacă veți câștiga bani, 
nu e bine să vă forțați norocul. 
O lucrare începută cu un timp în 
urmă reușiți s-o finalizați cu 
sprijinul unul prieten.

Z RAC
(22.VI - 22.VII)
încercați să vă relaxați șl să 

nu vă grăbiți, altfel puteți 
accentua unele suferințe mal 
vechi. Multe evenimente vă Iau 
prin surprindere.

O LEU
(23.VII ■ 22.VIII)
Vești multe vă parvin, dar ca 

să vă faceți planuri ar trebui 
întâi să le verificați. într-o 
situație delicată vă bucurați de 
sprijinul unui amic.

Z FECIOARĂ 
(23.VIII ■ 21.IX) 
Problemele financiare vă 

preocupă. Dar și cele oculte vă 
pasionează atât de mult încât 
ați putea uita de un telefon 
important.

O BALANȚĂ
(22.IX - 22.k)

Pot apărea unele probleme 
de comunicare cu ceilalți din 
motive tehnice. Vă bucură banii 
sau cadoul primit de la cineva 
din familie.

Z SCORPION 
(23.X - 21.XI)
Ar trebui să vă îngrijiți 

sănătatea până nu e prea 
târziu. Dar nu e cazul nici să 
uitați de promisiunile făcute 
șefilor.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI ■ 20.XII)
La serviciu sunteți pe fază, 

dar nu sunt prea mulți cei 
dispuși să vă recunoască 
meritele. La o cerere ați putea 
primi răspunsul dorit.

Z CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)
Hotărârile în probleme 

sentimentale ar putea fi 
nepotrivite căci nu aveți 
răbdare să le analizați în detaliu. 
Mai reflectați și abia apoi 
decideți.

Z nKrsKtwh.
(20.1 ■ 18.11)
O invitație la un film sau la 

telefon vă cade bine. Chiar și o 
mică excursie ar fi binevenită și 
v-ar schimba în bine starea de 
spirit.

Z PEȘTI
(19.11 - 20.III)
Relațiile cu copiii sunt bune, 

de la părinți ați putea obține 
niște bani, ceea ce vă face să 
vă simțiți foarte bine.
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ACȚIUNE
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CEL MAI VÂNDUT MOTO FERĂSTRĂU 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.

STML Distribuitor autorizat
A NI A  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - x

$«. Chitilei, nr. TOUR ,MPEX ^SERV SRL 
114, București. Magazine: DEVA, b-dul Decebal, bl. I parter, 
Tel.: 6672663, BRAD, str. Avram lancu, bl. 43, parter, 

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

Cumpărați, 
construiti, înlocuiți, 

renovați, economisiți 
apelând la serviciile 

COMAT DEVA
S.A.

Produse pentru toți, 
servicii pentru 

fiecare! 
Deva, 

str. Depozitelor, nr.5 
telefon: 054/233137; 
tel./fax: 054/216269.

LUXTEN DEVA O
Tel/fax - 054 - 232008

Vă oferă la prețul de fabricație 
Corpuri și becuri iluminat public și industrial, 

Balasturi, ignitere, 
Becuri cu incandescență, speciale, auto 

Tuburi fluorescente
Transport asigurat

țw 0CAZ1?
rn«m«mw bbim

w i/to ai imi

DEPOZITUL
EN GROT
"AROMA”

Deva, sir. M. Eminescu, nr.48 

(localul fostei fabrici de mobilă)

Oferă la saci de 
50 kg făină albă OOO 
de calitate excepțio
nală (2850 lei/kg), 
gris (3100 lei/kg) și 
tărâțe (18000 lei 
sacul de 20 kg).

Prețurile includ 
TVA și valoarea amba
lajului.

Informații supli
mentare la telefoane: 
094/561810, 212057, 
218308.

Testați și cumpărați!

3?
VIIMDE:

CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ
CARAT1500 ER-I

Casa de marcat cu memorie fiscala CARAT 1500 ER-I este 
destinata pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități 
comerciale.

Caracteristici:
J Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului 

realizat la 4 grupe fiscale precum si a circuitului total cuprinzând 3.109 
rapoarte (8 ani)

Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
✓ Programarea prețurilor (PIU) pentru 1.500 articole la magazine 

și 1.400 articole Io restaurante
Tipărirea automată a TVA (4 grupe).

S 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 fiscolă)

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

Sertar cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva

PREȚ 415$ +TVA

INFORMAȚII LA TEL: 054-216446, 054-214124 SAU LA SEDIUL SOCIETY

/ ■ -------- --------- s

SA FILAR SA ARAD
Depozit Deva

Angajează

DIRECTOR Ills 
VÂNZĂRI

Condiții:
• experiență în domeniu
• permis conducere (B)
• dinamism și motivație 

pentru această activitate
• dorință și capacitate 

de lucru în echipă
• cunoștințe în domeniul 

economic

GESTIONAR
Condiții:

• experiență minimă
• garanții

CV se transmit la 
tel./fax: 

054/212838.
Alte informații la 

s telefon: 092/379672. y
—')

Y » *

Trebuie să mă ai!!!
Pentru că sunt calendarul pe care l-ai visat, am un 

format de 42x33cm, posed 12 coli lucioase de 110g/mp, 
spiralate metalic și sunt Imprimat în albastru șl roșu. 
. k Pentru că nu vel găsi pe cineva mal ieftin decât mine:
■ \ 1-250 buc
■ \ 251-500 buc

Peste 500 buc
Pentru că poți să-ml pui un cursor la numai 0,12 USD/ 

buc.
Sună ACUM la numerele de telefon 064/198861 sau 

064/190864 și întreabă de CALENDARUL TRIPTIC 1999
Reprezentantul local al agenției de publicitate 

CLIPART advertising te va vizita imediat și, în scurt timp, 
mă vei avea.

Stoc limitat. Prețurile de mai sus nu includ TVA.

US' 1,25 USD/buc.
1,20 USD/buc.
1,15 USD/buc

5

8

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

CONNEX

COMHEX

Al CONECTARE GRATUITA
Șl ABONAMENT GRATUIT PE TREI LUNI. 
IN PLUS, TELEFONUL ERICSSON GÂ628** 
ARE ACUM UN PREȚ EXTREM DE ATRÂGĂTOR 
■ 149$*** - $1 PRIMEȘTI LA EL PATRU FETE 
DIFERIT COLORATE.
TOTUL NUMAI PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE. 
A SOSIT TIMPUL SĂ TE CONECTEZI SI TU

Petroșani»
ASSITEC - ELACOMTEH EXIM S.R.L.
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 84 
tel.: 054-541-825 
fax: 054-511-111

Deva
S.C. FIRUȚA COMPANY S.N.C.
B-dul Decebal. bl. 22, parter 
tel./fax: 054-222-264
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Constrânși de frig, locatarii au 
trecut la înființarea asociațiilor r r

de proprietari
Deși au trecut doi ani de 

când a apărut Legea privind 
transformarea asociațiilor de 
locatari Tn cele de proprietari în 
tot acest timp s-a bătut aproape 
pasul pe loc. Termenul limită im
pus de lege pe de o parte, iar pe 
de cealaltă parte hotărârea con
ducerii SC Activitatea Goscom 
SA Orăștie de a nu mai furniza 
servicii decât celor care sunt în 
legalitate și cu datoriile achitate 
la zl au provocat în ultimele săp
tămâni o adevărată ploaie de noi 
asociații.

Pentru clarificarea unor as
pecte din acest unghi de vedere 
i-am solicitat dlul loan Teodor 
Iordan, secretarul Primăriei Muni
cipiului Orăștie unele precizări.

In luna octombrie în Orăștie 
erau aproximativ 20 de asociații 
cu restanțe foarte mari de peste 
1,3 milioane de lei ceea ce pen
tru Orăștie înseamnă foarte 
mutt.

In acea perioadă au avut loc 
discuții între asociații șl SC Acti
vitatea Goscom SA, discuții me
diate de primărie în urma cărora 
s-a luat hotărârea de a nu se 
mal presta nici un serviciu de 
apă caldă și căldură până nu se 
achită integral datoriile de către 
asociații, întrucât existau o serie 
de furnizori pe care trebuia să-l 
plătească Activitatea la rândul 
ei.

Tn aceste condiții asociațiile 
fiind prea mari - existând șl 
multe discuții între locatari - a 
început constituirea de asociații 
mici, pe scări sau blocuri, care 
nu aveau datorii prea mari. A 
fost momentul când s-a demarat 
foarte rapid procedeul de con
stituire a asociațiilor de pro

Hoții de mașini au fost prinși
■ Mai multe furturi de mașini
• înregistrate la sfârșitul lunii oc- 
1 tombrie a.c. în municipiu au pus
* în alertă biroul judiciar al poliției 
, locale.
■ După căutări și verificări
• amănunțite, ne spune dl maior 
1 loan Moța, șeful acestui serviciu, 
’ au fost identificați autorii furtu- 
, rilor: Rostaș Prințișor - 18 ani,

'•'cent scăpat din Centrul de 
' ori unde a fost internat pen- 

i ju furturi din autoturisme -, Sa-
♦ 

prietari. Cu toate că a început 
această acțiune, din punct de 
vedere juridic nu se poate spune 
că ele sunt constituite. S-a ac
ceptat ca în urma desfășurării 
adunărilor locatarilor de consti
tuire a acestor asociații de pro
prietari să fie semnat contractul 
cu Activitatea Goscom SA, întru
cât până la venirea sentinței jude
cătorești ar mai fi durat timp, iar 
afară este deja iarnă.

Debitele sunt mari 
Iar posibilitățile 

financiare aproape 
Inexistente

Forțați de împrejurări locatarii 
au trecut rapid la întocmirea do
cumentelor, deși acest lucru se 
putea face încă cu multă vreme în 
urmă.

- Die secretar, sub aspect 
juridic apare o situație ce încurcă 
puțin ițele în privința constituirii 
acestor asociații și anume există 
multe cazuri în care proprietar 
este primăria. Cine reprezintă 
acești locatari în adunările ge
nerale?

- Dacă o legați din punctul de 
vedere al livrării apei calde și 
energiei termice nu sunt proble
me. Dacă aveți în vedere consti
tuirea asociațiilor, sub aspect ju
ridic se prevede - conform Legii 
Locuinței - că relația directă o are 
proprietarul, adică unitățile ad
ministrativ teritoriale (primăria) în 
cazul de față.

Sigur că aici sunt multe de 
discutat. Neplata timp de trei luni a 
chiriei și a serviciilor duce la eva
cuarea chiriașului, dar fiind în 

va Pașca, Anghel Radu, din Lugoj 
și Rostaș Marcu.

La poliție cei patru infractori 
și-au recunoscut vinovăția, deși 
furturile erau comise cu gândul 
de a se plimtja cu mașina. în majo
ritate mașinile furate au fost 
distruse de la contactele electrice 
până la motoare.

Șeful biroului judiciar mai spu
ne că aceste furturi s-au făcut cu 
"concursul" proprietarilor întrucât 
mașinile au fost lăsate în fața 

prag de iarnă trebuie să scoți 
afară zeci de oameni, situație 
care generează probleme 
sociale.

Eu cred că cel mai bine dacă 
poate fi spus acest lucru rămâne 
sistarea apei calde și a căldurii.

Potrivit datelor oferite de 
către dl Petru Gheorghe Icodim, 
director general la SC Activi
tatea Goscom SA Orăștie, la 
data documentării noastre 80 la 
sută din oraș avea căldură, dife
rența reprezentând-o cei care 
nu au achitat datoriile.

Singura soluție este aceea a 
achitării debitelor, spune direc
torul societății din Orăștie, de
bite ce însumau circa un miliard 
de lei.

Deși s-a luat o hotărâre 
fermă în acest sens debitele au 
scăzut doar cu circa 10 la sută, 
iar asociațiile de proprietari care 
s-au înființat până în prezent se 
ridică la 60.

Referitor la penalizări inter
locutorul nostru spunea că- 
acestea derivă din întârzierile 
care există în relații cu alți fur
nizori - pentru energie electrică, 
gaz metan etc - șl mai ales că 
în asociații nu s-a transmis la 
timp acest lucru: "Când s-au afi
șat penalitățile lumea s-a scan
dalizat, întrucât repet nu s-a 
afișat contractul încheiat pentru 
prestațiile SC Activitatea Gos
com SA", ne-a mal precizat dl 
Icodim, penalități ce se ridică la 
nivelul asociațiilor la circa 300 
de milioane de lei".

Situația de față este greu de 
crezut că se poate rezolva ușor, 
întrucât debitele sunt mari, iar 
posibilitățile financiare în multe 
cazuri sunt aproape inexistente.

curților pe timpul nopții, fapt ce a ■ 
ușurat activitatea infractorilor. • 

De asemenea, dl maior loan 1 
Moța a ținut să mulțumească și J 
pe această cale colectivului ca- ( 
re a lucrat la acest caz - căpi- ■ 
tan Marius Stanciu, căpitan Doru ■ 
Mogoșan, plutonier Nicolae Tur- • 
dășan, plutonier Marius Crișan 1 
și plutonier Rădoi - întrucât a , 
depus un efort foarte mare pen- ( 
tru depistarea și reținerea in- ■ 
fractorilor. •

♦

"NUMAI CU PASIUNE SE POATE 
DESCIFRA COROLA UE MINUNI A

SUFLETULUI ADOLESCENTIN"
Zi de iarnă ploioasă și fri

guroasă la Orăștie. Ne îndrep
tăm, înaintând cu greutate prin 
noroaiele și bălțile de pe stra
dă, spre Grupul Școlar de Chi
mie Industrială. Oarecum mar- 
ginalizată în ultimii ani, 
această instituție de învăță
mânt pare a-și fi găsit o nouă 
tinerețe. Oameni cu mult suflet 
se străduiesc să asigure aici 
condiții cât mai propice învă
țăturii, colectivul profesoral 
fiind format din cadre didactice 
cu o înaltă pregătire.

Rep. - Dnă directoare, în ce 
fel s-a preocupat conducerea 
acestei Instituții pentru asigu
rarea celor mal prielnice condiții 
pentru desfășurarea activității 
de învățământ?

A.C. - Trebuie să vă spun 
încă de la început că noi am fă
cut eforturi deosebite pentru a 
aăigura elevilor condiții cât mal 
bune de studiu. Anul trecut, spre 
exemplu, am început lucrări de 
reparații la instalația de încălzire 
șl, odată cu Introducerea gazu
lui metan, am transformat șl re
parat șl centrala termică. Dato
rită acestui aspect, elevii pot 
învăța acum fără grija frigului de 
afară. Am efectuat reparații la 
toate clădirile, cheltuielile fiind 
suportate în cea mai mare parte 
din fonduri provenite de la pri
mărie. Și, cred că este bine să 
menționăm că fără ajutorul dom
nului primar Blaga nu am fi putut 
realiza toate acestea.

\ Serbare
! Sărbătorile de iarnă sunt I
| prilej de bucurie pentru toți copiii, |
■ iar cei care trăiesc la Centrul de . 
I Plasament nr. 1 din Orăștie nu ■ 
| fac excepție. Pentru a-și ex- |
■ prima fericirea pentru venirea ■ 
; sărbătorilor și pentru a-i face o * 
I bună primire lui Moș Crăciun, I 
| copiii de aici vor organiza un | 
. spectacol de qolinde și poezie . 
i în data de 17 decembrie a.c. Cu ’ 
| această ocazie se vor împărți |
■ daruri și, în acest scop, se soli- ■ 
’ cită sprijinul tuturor agenților ■ 
I economici interesați în ajuto- I
I
V

rarea acestor copii cu care 
soarta nu a fost prea darnică

J

Rep. - Care este numărul de 
profesori și câți dintre ei au studii 
adecvate?

A.C. - Școala noastră are o bu
nă încadrare, 98% dintre cadrele 
didactice fiind titulare și cu grade 
didactice. La această oră își desfă
șoară activitatea la noi 42 de profe
sori, maiștri și ingineri, numărul ele
vilor fiind de 710. Dar, trebuie spus

Dialog cu 
dna Angela Curtean, 
director adjunct al Grupului 
Școlar de Chimie Industrială 

Orâștie
că în cadrul acestui Grup Școlar 
ființează atât liceul, cât și o școală 
profesională șl una de maiștri.

Rep. - Știu că elevii dumnea
voastră s-au remarcat printr-o 
bună comportare la concursurile 
și olimpiadele școlare, dar și la 
concursurile de admitere în învă
țământul superior.

A.C. - Da, este adevărat, elevii 
noștri au obținut rezultate frumoase 
tn anii trecuți. Spre exemplu, la con
cursul pe meserii organizat la nivel 
municipal s-au obținut 2 premii I, un 
premiu II și un premiu special. La 
olimpiade s-au luat mențiuni la chi
mie și literatura română, iar la Se
siunea Științifică de Comunicări șl 
Referate a Elevilor care a avut loc în 
luna-iunie am obținut 3 premii I, un 
premiu special, un premiu II șl un 
premiu III. Rezultatele menționate se 
datorează faptului că în școala 
noastră există un plan de muncă in

Grupul Școlar de Chimie Industrială Orăștie - ora de 
Limba și literatura română

structiv-educativ cu obiective 
foarte bine determinate. Urmărim 
instruirea elevilor prin cele mai noi 
metode didactice. De altfel, mă
surile care privesc reforma din 
învățământ, deși par greoaie, în
cercăm să le aplicăm și să le ex
plicăm cât mai bine elevilor în așa 
fel încât să nu afecteze procesul 
educațional.

Rep. - Dnă directoare, spu- 
neți-mi câte ceva despre dota
rea țehnică a liceului.

A.C. - Dotarea tehnică este 
foarte bună, chiar dacă ea este 
destul de veche șl depășită din 
punct de vedere moral. Orele se 
desfășoară în totalitate în labo
ratoarele de specialitate, labo
ratoare care sunt dotate cu ab
solut tot ceea ce este necesar 
pentru desfășurarea în bune 
condiții a procesului de învăță
mânt. De curând am primit din 
partea Inspectoratului Școlar Ju
dețean trei calculatoare pe care 
dorim să le folosim pentru ame
najarea unui laborator de infor
matică . Dar, vedeți dumneavoas
tră, procesul de învățământ nu 
este numai cifra și aparatură de 
specialitate, cel mal mult contează 
dascălii. Șl pot spune că în școa
la noastră sunt dascăli extrem de 
inimoși, ei dantelând cu măiestrie 
și pricepere căile devenirii noii 
generații. De altfel, numai cu pa
siune șl multă afecțiune se poate 
descifra corola de minuni a sufle
tului adolescentin.

Rep. - Dnă directoare, vă 
mulțumim.

r
în sfârșit, 

semafoare!
Intersecția dintre bulevardul 

Eroilor și strada Pricazului este, 
și o știu toți locuitorii municipiului 
Orăștie, una dintre cele mai peri
culoase din oraș. Absența unui 
semafor în această zonă a fost 
cauza multor evenimente ruti
ere care au avut un final tragic. 
Dar, se pare că lucrurile se vor 
schimba în curând, datorită fap
tului că primăria municipiului a 
alocat fonduri pentru instalarea 
unui sistem de dirijare sema
forizată a circulației. Probabil că 
edilii Orăștiei au fost îmboldiți 
să ia o asemenea hotărâre și 
datorită apropierii intersecției 
amintite de sediul primăriei.

Printr-o hotărâre a Consiliului 
local a fost aprobat acest pro
iect și, în urma organizării unei 
licitații, societatea Elco din Deva 
a și demarat lucrările. Costul 
total al investiției se ridică la 
suma de 220 de milioane de lei. 
Probabil că la începutul săp
tămânii viitoare semafoarele 

k respective vor fi funcționale.
;----------- ■■ ------- - - ■ .......

Pagină realizată de 
Comei POENAR, 

Andrei NiSTOR 
Fotografii: Traian MÂNU

Anotimpul rece generează mari 
tensiuni

• Neplata datoriilor pentru 
prestațiile efectuate de către 
unitatea de gospodărire comu
nală și locativă din municipiu a 
determinat conducerea acesteia 
la a nu livra agent termic blo
curilor și scărilor care au datorii 
și nu și-au plătit anticipația.

Debitele mari pe care le înre
gistrează unii locatari au de
terminat în același timp condu
cerea SC Activitatea Goscom 
SA Orăștie să nu furnizeze căl
dură și apă caldă nici locatarilor 
care sunt la zi cu plățile, dar ca
re locuiesc pe scări cu dator
nicii.

Situația creată a generat 
mari discuții și certuri între loca
tari, audiența la Primărie pentru 
soluționarea fenomenului. într-un 
asemenea caz se află și 
Piroșca Ispas de la Asociația 
numărul 9 care ne-a prezentat 
între altele: "La noi pe scară sunt 
20 de apartamente în care trei 
familii au restanțe foarte mari, la 
care s-au aplicat penalizări de 
aproximativ două milioane. Vă

dați seama că cei care nu și-au 
plătit datoriile până acum, nu își 
vor mai putea plăti aceste pe
nalizări. Cred că nu este bine cum 
se procedează dacă noi am plătit 
la zi să suferim pentru restanțieri. 
Avem familia Zapodean care nu 
și-a plătit datoriile de aproape trei 
ani, iar apartamentul este cu chi
rie. Am venit la Primărie să soli
cităm sprijin pentru că afară este 
rece și ne îmbolnăvim cu toții”. Un 
alt caz care ne-a fost semnalat 
este cel al lui Constantin Ignat de 
la Asociația nr. 10. Acesta spune 
că a avut debite de 830.000 de lei 
pe care le-a plătit la o dată con
venită cu administratorul aso
ciației, dar după ce a plătit suma 
restantă și penalizări până la 1,4 
milioane de lei s-au mai solicitat de 
la asociație încă 490.000 de lei, 
sumă care interlocutorul nostru 
spune că nu știe de unde provine.

Nedumeriri în privința penali
zărilor și-a exprimat și Cornelia 
Dan de la aceeași asociație care 
susține că are o restanță de 1,4 
milioane de lei la care i s-au mai

perceput penalizări în sumă de 
894.000 de lei. Doamna de față 
ne-a mai spus că îi este foarte 
greu să plătească penalitățile 
întrucât are cinci copii și nu lu
crează decât soțul în familie, iar 
cu un venit lunar cu alocații cu 
tot de 1.100.000 de lei nu se 
poate descurca. Pentru plata 
datoriei de 1.400.000 mai spune 
că s-a împrumutat, dar pena
litățile sunt greu de plătit, de 
aceea s-a adresat și dumneaei 
primarului municipiului.

Unii dintre locatarii Asociației 
nr. 10 sunt de părere că aceste 
penalizări mari s-ar datora con
ducerii asociației care nu ar fi 
virat banii la timp din diverse 
motive furnizorului de servicii.

Cazurile pe care le-am rela
tat nu sunt singulare, ele se re
găsesc la fiecare pas. Starea de 
tensiune între locatari este din 
ce în ce mai ridicată, existând 
toate condițiile unor scandaluri 
de mari dimensiuni între locatari, 
tensiuni care din păcate pot de
genera în mari tragedii.
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Salonul Național de Carte - Cluj
în peisajul cultural românesc, 

de câțiva ani încoace, Salonul 
Național de Carte de la Cluj se 
înscrie în mod sigur în rândul e- 
venlmentelor culturale remar
cabile și de mare însemnătate, cu 
rezonanță atât națională cât și 
internațională. Spun acest lucru, 
pentru că, nu de mult, a avut loc 
cea de-a Vlll-a ediție a acestui 
salon de carte care a confirmat 
o dată în plus acest lucru. Debu
tând în 1991, manifestarea și-a 
propus încă de la început relua
rea unei binecunoscute tradiții 
interbelice, dar, în același timp, a 
urmărit o nouă deschidere spre 
circuitul european al cărții. Drept 
urmare și în acest an au fost 
prezente edituri și scriitori din 
Franța și Ungaria, precum, și tra
ducători și scriitori din China. De 
asemenea, au fost prezente un 
număr foarte mare de edituri din

CEZAR PCTRESCU

Dacă scriitorii ar avea parte 
de nemurire în deplinul și propriul 
sens al cuvântului, nu doar prin 
cărțile lor, Cezar Petrescu ar mai 
fi socotit, peste puține zile (la 1 
decembrie), încă un an adăugat 
vârstei sale. Altfel, cei care l-au 
cunoscut din scrierile-i gazetă
rești și în proză îl pot "sărbători" 
doar marcând într-un fel sau altul 
împlinirea celor 106 ani de la naș
terea sa.

Lumina zilei Cezar Petrescu 
a văzut-o la Hodora - Cotnari, 
alături de cei șase frați ai săi. 
După copilăria petrecută în jude
țul Roman, în peisajul familiar în 
care au trăit Vasile Alecsandri și 
Mihail Sadoveanu, lașiul a fost 
orașul adolescenței și al primei 
sale tinereți.

După ani de peregrinări și alții 
petrecuți în București, scriitorul 
se va statornici, în 1937, la Buș
teni. Aici, în casa devenită Muze
ul memorial “Cezar Petrescu”, el 
a trăit până la sfârșitul vieții și a 
scris cea mai mare parte din 
vasta sa operă.

“Aici, în singurătatea sporită 
de umbrele răcoroase ale băș
tinașilor Carpați, străjuit de masi
vul gigantic denumit Omul prin 
numele lui, simbol monumental al 
preocupărilor sale de fiecare zi, 
a scris nepieritoare capitole din 
cronica poporului nostru, res
pectând cu strășnicie adevărul și 
chemând cu pasiune duhul drep
tății” (din materialul de prezentare 
a muzeului).

încă de la primii pași în casa 
scriitorului ne împresoară un. 
sentiment mai puțin obișnuit, pe 
care încă nu reușim să-l deslu
șim. în hbl ne întâmpină semnele 
prieteniei lui Cezar Petrescu cu 

toată țara, printre care: Cartea 
Românească, Univers, Albatros, 
Polirom, Nemira, Minerva, AII, Da
cia, Timpul, Ed. Fundației Culturale 
Române etc.

Pe parcursul a trei zile au avut 
loc o serie de lansări de carte, la 
care au fost prezente numeroase 
și importante personalități ale cul
turii noastre contemporane, dar și 
un numeros public, Iubitor de car
te. Zilele au fost întregite de mese 
rotunde, seri de poezie, vernisaje 
de pictură, spectacole teatrale. 
Temele principale pe care s-a axat 
programul din acest an al Salo
nului au fost "Circulația valorilor 
românești prin traduceri" și “Euro
pa Centrală și de Est: identități 
culturale și diferențe specifice". O 
notă în plus a constituit-o și săr
bătorirea a 30 de ani de la apariția 
revistei "Echinox", la care au 
participat redactori de ieri și de 

artiști plastici de seamă ai vremii: 
statuile celor trei martiri Horia, 
Cloșca și Crișan (unicate), rea
lizate de sculptorul Oscar Han, și 
tablouri de Iser, Demian, Theo- 
dorescu-Sion ș.a. Sufrageria ilus
trează, mai mult ca celelalte încă
peri, pasiunea și dragostea scri
itorului pentru arta populară, con
firmate de prezența și a altor di
verse asemenea obiecte întâlnite 
în restul casei. De altfel, întreg 
interiorul păstrează neștirbit ve
chiul stil: mobilier rustic, scoarțe 
vechi, ceramică românească, sta
tui și tablouri, și un neprețuit te
zaur de cărți: peste 10.000 de vo
lume, dintre care foarte multe în 
limba franceză.

Camera de lucru păstrează 
piesele cele mai de preț și impre
sionante ce pot rămâne după un 
scriitor: biroul de lucru, de pe ca
re nu lipsesc scrumiera și ibricul 
de cafea, fotoliul și uneltele Iul 
zilnice de scris. Veranda de la 
etaj a fost transformată și ea în 
birou de lucru pe timp de vară. 
Pășindu-i pragul, ne încearcă din 
nou, de această dată mai lămurit, 
acel sentiment ciudat: văzând pe 

azi al prestigioasei reviste cul
turale.

Din județul nostru a 
participat, ca invitată, Editura "Că
lăuza”. în cadrul Salonului de Car
te, această editură a lansat câte
va din ultimele ei apariții editoriale. 
Este vorba de "Dansatorul der
viș” de Daniela Ioana Pisoiu (pro
ză scurtă); "între iarnă și somn" 
de Nicolae Crepcia (poezie); 
"Tratat despre singurătate" de 
Ion Conac (poezie); "Taurul lui 
Phalaris" de Dumitru Velea 
(eseu); și "Supraviețuitorii" de 
Dumitru Dem. lonașcu (interviu).

Astfel că și ediția din acest 
an a Salonului Național de Carte 
de la Cluj a fost o adevărată reu 
șită.Tnenținându-se în rândul ma
nifestărilor de înaltă ținută cul
turală din țara noastră.

Mariana PĂNDARU

măsuța rotundă serviciul de ca
fea (în care se mai găsește ca
fea măcinată), alături de țigări și 
medicamente, iar pe măsuța de 
lucru ultimul său articol, toate 
învăluite într-o atmosferă caldă 
șl intimă, aproape că ne aștep
tăm ca dintr-un moment în altul 
scriitorul să apară lângă noi, 
reluându-și liniștit munca și ta
bieturile de fiecare zi. Așa au 
dorit surorile lui, care au donat 
patrimoniul existent în casă, să-l 
cunoaștem noi, cititorii, pe Cezar 
Petrescu. Mai mult decât atât, q 
amplă expoziție documentară ni- 
I prezintă pe acesta și în pos
tură de grafician și de traducă
tor; iar cabinetul de presă re
flectă cu prisosință activitatea 
de peste 40 de ani de gazetar și 
publicist a lui Cezar Petrescu.

Poate că numai aici, acasă 
la Cezar Petrescu, ne simțim cu 
adevărat în stare a-i înțelege 
crezul: “îndeletnicirea scriitori
cească am socotit-o întotdea
una unica-mi rațiune de exis
tență, unica-mi justificare a tre
cerii mele prin viață".

Georgeta BÎRLA 

f Debutăm prin naștere, trăim^ 
| revelația.biologică a fructului vie-1 
i ții - copilul - ființa născută din altă i 
! ființă,"ștafeta" noastră genetică ! 
i pentru mâine, apoi transcendem I 
| din această lume prin ireversibila |
■ genune. Dar asta nu e totul! Exis- ■
■ tă un sumum de elemente pe ca-! 
I re Dumnezeu le-a atribuit ființei I 
| și sufletului omenesc încât ne |

I distingem cu pregnanță de cele- ■
lalte viețuitoare. * 1

I

Cu siguranță actul Facerii, pe | 
care Acel-Cineva- Anume l-a să-. 
vârșit, nu este lipsit de motivație. 01 
motivație care scapă logicii noastre | 
mărginit de umane. Dumnezeu l-a i 
făcut pe om, așezându-l acolo, în! 
grădina Edenului, într-o necesară I 
stare de ambivalență: bărbat-fe-|

■ meie, Adam și Eva. Nu se neagă i 
! prin aceasta natura androgină a' 
I perfecțiunii ci, poate pentru întâia-și I 
| dată, Creatorul îșl va fi aflat cu-1 
. vântul rostit în poezie - cea a cău- ■ 
1 tării perpetue și a regăsirii: EL și EA I 
| într-un sâmbure de iubire. Omul era | 
I fericit, nevinovat de fericit. Poate că l 
!e un pleonasm atunci când ală-! 
I turăm fericirea de grădinile Raiului. I 
| Avea la discreția sa un spațiu al |
■ luminii, al bucuriei, al abundentei. Și ■
I I■ poate că nimic nu l-ar fi clintit din a-
I ceastă stare de inerție a extazului I 
| paradisiac, dacă la Facere el nu ar | 
Ifî fost sortit evoluției, continuei, 
schimbări. Va fi fost, oare, omul * 

| hărăzit cu menirea de catalizator | 
| între toate câte sunt, peste putința | 
J de a le cuprinde cu mintea?
1 Nu se poate nici măcar intui I 
| adevărul pentru că nu posedăm | 
■ perspectiva asupra a ceea ce, 
! noi numim INFINIT. Găsesc su-! 
Igestivă întrebarea francezului I 
| Henri Poincare: “Un naturalist ca-1 
■ re n-ar fi studiat elefantul decât] 
* la microscop, ar putea el socoti* 
| că posedă o cunoaștere sufi-| 
| cientă a acestui animal?" |
* Cel care a plămădit Lumea. 
I posedă perspectiva asupra an-l 
| samblului Creației, asupra aces-1 
■ tui “elefant” planetar - infinitul. El ■ 
! știe pentru ce existăm. '

Vă dați seama, oare, cât sun-1 
|tem de mici la scară cosmică în | 
I raport cu Dumnezeu?

Dorin PETRESC J

î Suntem confiscați de grijile | 
I zilnice, iar monotonia existenței l 
! noastre conformiste, ce își desfă-! 
I șoară clipele mereu în aceleași I 
| repere comune, tinde să aplati-1 
■ zeze, până la uitare, în fiecărei 
1 dintre noi acel simț al interogației! 
I cu care am fost înzestrați pentru a I 
| ne fi facil accesul în miezul proble-1 
■ maticii existențiale a ființei umane. ■ 
' Care este sensul existenței I 
| noastre? întrebarea care abia| 
I dacă ne-o mai punem și la care | 
! nu vom găsi dezlegare acum, dar. 
I cel puțin vom trăi într-o luciditate I 
| permanentă, conștlenți că nu vie-1 
■ țuim doar pentru ca să subzis-i 
!tăm șl să oferim consistență!
unor ambiții personale. Dar mal I 
cu seamă, rostind esențiala Inte-1 
rogație, vom ieși din Ignoranță, ■ 
încercând să scăpăm de sub-' 
mersla în "cenușiul târgului de| 
provincie". ,

Elefantul și | 
furnica ’ i

E®r MUMXMR I AIVT

Născut la 6 decembrie 1920, 
scriitorul Neculai Chirică ar fi 
împlinit în acest an vârsta de 78 
de ani. în urma unei lungi suferințe 
fizice, însă păstrându-și vioi
ciunea spirituală, creatoare, până 
la capăt, ne-a părăsit în 1995. 
Avem știre de existența multor 
creații poetice proprii, precum și 
de valoroase traduceri, însă, din 
nefericire, sărăcia generală nu 
aduce prilejul necesar unor acte 
reparatorii față de opera sa 
Consemnăm in memoriam 
acestea, alăiuri de ultima sa foto
grafie publică. (Eugen EVU}

poefafat
■lui Constantin Stancu -

Drum de sanie 
în munții Retezat 
viscolit drum de sanie 
viața poetului 
sub lupii memoriei

Iubito, îți multiplică 

numele în tiraje cosmice 

desfrunzirile pădurilor toate 

și mâna care te scrie 

cuib de rândunică se face 

la subțioara Muntelui.

Eugen EVU

Ca capătaC 
putaftfafat

Ești aproape,
Dar firea lucrurilor omenești
Arunca-mă-va în fântâni nemărginite,
Ce gâlgâie infinituri de gheață.

Ești departe:
De adie vântu’ pe la ferești
Ramura de piersic înflorit a unei iubiri neauzite -
Inima ta, mângâia-mă-va pe față.

Aproape? Departe!
Ține suspinul în brațe,
Domniță, născut din unirea pe lacrimă
A unui licurici cu o cometă albastră.

Departe? Aproape!
Strânge iubirea în brațe:
Exilată pentru-nlănțuire de dor cu lumină.
Veni-va-mai “steaua-cu-coadă" în lumea aceasta?
A noastră!

Do. in PETRESC

Cu prilejul împlinirii a 75 de 
ani de viață, ieri la Casa de 
cultură din Deva a fost sărbă
torit omul Dumitru Susan, bine
cunoscut profesor și scriitor, 
președintele Filialei hune- 
dorene a Asociației Veteranilor 
de Război. Crezul său de 
reprezentant al cuvântului scris 

j impresionează pe toți cei care 
V— - - - 

l-au cunoscut sau îl vor cunoaș
te: "Dacă am izbutit și eu cu 
condeiul în câteva pagini, am 
făcut-o din obsedanta since
ritate de a împărtăși semenilor 
bucuria căutării și exprimării 
adevărului, binelui și fru
mosului - singurul bun ce-l pot 
oferi cititorilor cu toată dragos
tea." Vom reveni! (M.B.}

*-------------------------------------------------
Pensionarii CAP, defavorizată 

categorie socială, sunt oamenii 
care zeci de ani au dat pâine țării. 
Ajunși la bătrânețe, atacați de bolile 
acumulate în timpul zilelor - lumina 
trudind la pământ, își duc viața dintr- 
o pensie ridicolă de câteva zeci de 
mii de lei. Pentru ei, la Complexul 
balnear "Aurel Vlaicu" din Geoa- 
giu-Băi, trei oameni cu dragoste de 
folclor (domnii Vălean loan - direc
torul Liceului Agroindustrial Geoa- 
giu, Petrică Doncea - directorul 
Complexului “Aurel Vlaicu" din 
Geoagiu -Băi și lulius Borza - direc
torul Căminului cultural Geoagiu) le- 
au produs o mare surpriză. Sur

Pentru pensionarii af/ați în stațiune

Spectacol Io Geoogiu-Boi
priza a constat într-un spectacol 
artistic excelent, prezentat de 
ansamblul folcloric "Germisara” al 
Căminului cultural și Liceului Agro
industrial din Geoagiu, ansamblu 
cu o medie de vârstă de 17-18 
ani. Și-au dat concursul: taraful 
dirijat de Marin Trandafir, formația 
de dansuri populare condusă de 
Ionel Groza, soliștii vocali și instru
mentiști: Cecilia Pascu, Valentin 
Perța, Angela Stoica, Eugen și 
Neluțu Vlad, Eva Trandafir, Ovidiu 

Nichita și, bineînțeles, lulius Borza 
care a făcut un periplu muzical 
cântând din toate zonele folclorice 
ale țării. La finalul recitalului său, 
când a anunțat că va cânta 
pentru ultima zonă folclorică - Ro
mânia, în cinstea apropiatei zile de 
1 Decembrie, toți spectatorii s-au 
ridicat în picioare și, cu lacrimi în 
ochii lor, bătrânii au cântat alături 
de soliști: "Așa-i românul", “Noi 
suntem români” ș.a. Mulți erau 
veniti din sate uitate de lume...

Ansamblul “Germisara" va pre
zenta câte un spectacol fiecărei 
serii ce va veni la Baza de odihnă 
și tratament “Aurel Vlaicu" din 
Geoagiu-Băi.

De la numirea în funcția de di
rector de cămin al acestui excep
țional solist vocal și îndrăgostit de 
folclor, lulius Borza, se cunoaște o 
revitalizare a activității culturale în 
comuna Geoagiu. Cu sprijin din 
partea Consiliului Iccal și al unor 
sponsori, acest ansamblu tânăr ar 
putea ajunge la performanțe nota
bile. Se confirmă din nou proverbul 
că “Omul sfințește locul." Felicitări!

loan CÂNDROi
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• . sc COMTRANS SRL cl

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 1500 
mp, zona depozitelor, garaj 
ultracentral 16 mp, chioșc ali
mentație publică în funcțiune, 
vad excepțional, autofurgonetă 
Renault Trafic, an fabricație 
1988, înmatriculată, toate în 
Deva. Tel. 094 561810, 212057, 
218308 (4900)

• Vând teren intravilan (li
vadă meri),30.000 lei/mp, 
bicicletă Pegas, bărbătească, 
prețuri negociabile. Tel. 
216590, după ora 20.________

• Vând teren intravilan, ane
xe, peste linia ferată, 63000000 
negociabil. Deva 217208 (3646)

• Vând apartament 3 camere, 
Simeria. Tel. 092 489343 (4885)

• Vând urgent casă, 4 ca
mere, Deva, 16 Februarie, 11. 
Tel. 234101 (4023)

• Vând apartament 2 camere, 
Simeria. Tel. 260854 (4019)

• Vând apartament 2 camere, 
Gojdu, parter, bun pentru priva
tizare. 094 237097, orele 9-20 
(4012)

• Vând casă cu spațiu co
mercial amenajat, grădină, sat 
Vinerea, str. Tractoristului, nr.52. 
Informații tel. 648165 (3593)

• Vând apartament 3 camere, 
Aleea Cocsarilor, zona teatru. 
Tel. 718492 (3742)

• Vând IFA și ARO. Tel. 
212100 (4864)

• Vând tractor U 445, func
ționabil, 26.800.000, negociabil.. 
Tel. 213777 (3645)

• Vând Saviem, Volkswagen 
LT 45, stare foarte bună. Tel. 092 
281324 (4021)

• Vând Daewoo Royale, an 
1987, înmatriculată, 5300 DM. 
Tel. 216659 (4018)

• Vând Mercedes 300 D 
combi, Opel 1600 combi, neîn
matriculate. Tel. 212463 (4016)

• Vând tractor 18 CP, plus 
utilaje. Tel. 212211, între 10-16 
(4026)

• Vând autoșa RABA, 18 
tone, preț 125 milioane, nego
ciabil sau schimb produse Side
rurgica, OC Energie. Tel. 051/ 
146187, 092/208638 (3739)

• Vând tractor 18 CP, preț 
convenabil, Orăștie, tel. 247254, 
după ora 18. (3600)

• Vând Dacia 1410, an fa
bricație 1988, 5 trepte, preț 
16.500.000 lei. Tel. 715339 sau 
724875 (3741)

• Vând baionetă veche, se
colul XVIII, stare perfectă. Tel. 
217694.

• Vând haină blană nutrie, trei 
sferturi,maro închis, talia 48-50, 
import Polonia, croi modern. Tel. 
625859.

• Vând haine second hand, 
en gros și cu amănuntul. Tel. 
232551 (4878)

• Cumpăr telefoane celulare 
GSM defecte, sparte sau co
date. Tel. 094 859958 (4006)

• Vând mașină preparat sifon, 
cu aparat de îmbuteliat și cap
sat, mașină de făcut clătite, 
copiator Rank Xerox A3-A4, 
mașină de uscat rufe. Informații 
Deva tel. 094 561810, 212057, 
218308 (4900)

• Vând chioșc demontabil, 
Hunedoara, Piața “Dunărea”, 
rame, geamuri. Tel. 092 321571 
(4011)

- SC COMTRANS SRL cu 
magazinul în Deva, str. A.VIaicu, 
16, tel. 213133 vinde la prețuri 
avantajoase cazane de încălzire 
și apă caldă pe gaz metan și pe 
butelie, frigidere, calorifere, 
mașini de spălat automate și lăzi 
frigorifice. (4014)

• Doriți un cadou deosebit 
pentru cei dragi ? Soluția - SC 
Aur di Prest SRL Deva prin 
bijuteria din Deva, Piața Vic
toriei, bl.10, sc.2,parter și Ilia, str. 
Libertății, nr.10, vă așteaptă 
zilnic 9-18, sâmbătă 9-13. 
(3644)

• Vând mobilă bucătărie, 
masă televizor mare. Deva, str. 
Minerului, bl. 36, ap. 30,între 
orele 15-17 (3649)

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

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

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

• Vând boiler elec
tric, 100 I, preț nego
ciabil. Informații la tel. 
211275, între orele 8- 
15.

• Cumpărăm semințe de
dovleac. Tel. 094220841 
(3551)______________________

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

• Vând căței rasa Cocker 
Spaniei, deosebiți, cu pedigree, 
ideali pentru vânătoare, apar
tament, agrement sau cadouri 
de sărbători. Tel. 094/812879 
(3599)

• Proiect Betta Hunedoara, cu 
sediul în bdul Dacia, 25 B, tel. 
054/714411, 092/367374 vinde 
sau închiriază spațiu compus din 
demisol (128 mp), parter (250 
mp), etaj (260 mp), dotate cu 
apă, energie electrică, încălzire 
centrală, gaz, instalații sanitare, 
hală metalică închisă (16x8x4), 
curte și teren (1200 mp), 
împrejmuite, parcare și acces 
din bdul Dacia. (3740)

ÎNCHIRIERI

• Caut de închiriat apartament 
camere sau garsonieră, car-2

tier Dorobanți. Tel. 229547 
627180 (5293)

tombola /MC* «CARRIE*
Uleiurile de motor
MOL CARRIE*

13 C.P. nr.101,0.R nr.9, cod 3700, Oradea. | 
pan. la 31 decembrie 1998 ---------- 1

Vor fi tras. Ia sorti nUaerMM prehii pentru comparator^] 
J nostril Premiul cal nare este un autoturism ■

__ Daewoo CielolJ 
M Premii suplimentare In cazul in care 

câștigătorul este unul dintre cumpărătorii produselor|| 
Edin gama uleiurilor MOL CARRIER cu performantă"*!

Icates Haxinol 99, Hasinol 99D,n.ximoI Universal 
Starlight sau OUsriSlnt-__________ .

OFERTE DE 
SERVICII

• Efectuez transport de la 1,51 
până la 20 t. Tel. 092 281324 
(4021)

• Angajez tâmplari, vechime 
minimă 5 ani. Tel. 094 515468, 
094 525762 (4010)

• Foto Chroma Ilia execută 
poze la minut pentru buletine, 
pașaport, diplomă, legitimații, 
fluturași, album și filmări video. 
Prețuri convenabile. Program 
zilnic 14-15, tel. 264 (10)

• SC Vinavera Impex SRL 
Arad, specializată în desfacere 
vinuri din Franța, caută distri
buitori vinuri spumante (șam
panie) pentru județul Hune
doara. Tel./fax 057 256545, 092/ 
231802 (3642)

DIVERSE

cu• Numitul Pancan Dacian 
ultimul domiciliu în Deva, Al. 
Constructorilor, bl.F.2, ap.30 
este citat în calitate de pârât la 
Judecătoria Deva, în ziua de 8 
decembrie 1998, în proces de 
divorț cu soția sa, Pancan Ilona. 
(4017)

• Cooperativa Prestarea 
Simeria anunță licitație pentru 
spațiul situat în Deva, b-dul 
Decebal, bl. C, parter, în ziua de 
30 noiembrie 1998, ora 10. 
(4020)

• Tânără, serioasă, 24 de ani, 
îngrijesc copii sau bătrâni. Tel. 
223365, după ora 20. (4024)

• Consultanță privind emi
grarea în Canada oferită de 
cetățean canadian, fost sala
riat al Ministerului Imigrației din 
Canada. Programare la tele- 
fon 217988. (3900)

•A dispărut din Orăștie, la 14 
noiembrie 1998, Vințeler Ștefan, 
67 ani, 1,75 m, 70 kg, chelie, 
ochi căprui, scurtă kaki, fes 
negru, pantaloni trening bleu
marin, pantofi negri. Fără acte.

Relații 054/241423, Poliția
Orăștie. (3598)

• Caut să închiriez spațiu 
comercial în Deva. Tel. 217176 
(4889)

PIERDERI

• Pierdut carnet de șomer pe 
numele Horvat Carol. Se declară 
nul. (4013)

• Pierdut certificat de acționar nr. 
285461 Soc. SIF Banat-Crișana, 
seriile acțiuni de la nr. 280263221 
la nr. 280264220 pe numele Indrieș 
Silvia. Se declară nul. (8660)

COMEMORĂRI
. - ”

• Au trecut trei ani de când 
dragul nostru

MIRCEA STOICHIȚOIU
a plecat pe drumul fără în
toarcere, lăsându-ne cu su
fletele cernite și veșnic ne- 
mângâiați. Parastasul de po
menire va avea loc sâmbătă, 
28.XI.a.c.,ora 10, la Biserica din 
str. Libertății. Familia. (3640)

• Cu mare durere și ne
mărginit dor amintim împlinirea 
a 6 luni de la trista despărțire 
de dragul nostru

OANĂ SAMSON
om de rară bunătate și aleasă 
omenie. O clipă de reculegere și 
aducere aminte din partea celor 
care l-au cunoscut. Comemo
rarea sâmbătă, 28 noiembrie 
1998, ora 10, la Biserica Orto
doxă Buna Vestire Deva. 
Dumnezeu să-l odihnească ! 
Soția Gabriela și fiul Sorin. (4898)

noi

• Se împlinesc 6 luni de 
lacrimi și dor de când atât de 
timpuriu ai plecat dintre 
dragul nostru^oț și tată

NELUȚ CURETEAN
Te vom iubi întotdeauna și 

nu te vom uita niciodată. Soția 
Mariana, copiii Ramona și 
Robert. (4025)

I

• La 27.11 1998 se împli
nesc 7 ani de când ne-a părăsit 
pentru totdeauna buna noastră 
mamă, bunică și soție

prof. AURELIA PETCA
(4030)

• Se împlinesc 6 luni de când 
neprețuitul nostru soț și tată

dr. IOSIF COCOȘ
a plecat dintre noi. Parastasul 
de pomenire are loc sâmbătă, 
28 noiembrie a.c., la Biserica 
de pe str. Eminescu, Deva. îi 
păstrăm veșnic amintirea. Fa
milia.

• Ai plecat din viața noastră/ 
Făr-a spune un cuvânt/ Și-ai 
lăsat în urma ta/ Frate și părinți 
plângând/. Se împlinesc 4 ani 
de când ai plecat și nu există 
mângâiere, cea care ai fost

IANOȘ VIORICA-RODICA
născută Fabian. Parastasul de 
pomenire azi, ora 15,30, la 
Cimitirul Catolic Deva. 
Dumnezeu să odihnească 
sufletul tău ales. Părinții, fratele 
și toți cei care te mai păstrează 
în sufletul lor. (4015)

DECESE

• Soția Valeria, copiii Mihăiță, 
Camelia, Ramona și nepoțelul 
Alex cu adâncă durere în suflet 
anunță trecerea în neființă a 
celui care a fost

MIHAI ȘTEFĂNIȚĂ
un bun soț, un tată de excepție 
și un bunic iubitor. Nu te vom uita 
niciodată! înmormântarea va 
avea loc astăzi, 27 noiembrie 
1998, ora 13, la Cimitirul Ortodox 
din str. Călugăreni, Deva. (3648)

Consiliul de Administrație al
SC Farm. REMEDIA SA Deva

convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor pentru data de 11 decembrie 1998, ora 
10.00, la sediul societății din Deva, str. Dorobanților, 
nr. 43, județul Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

1. - Aprobarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anui 1999.

2. - Aprobarea Contractului de administrare
- Diverse

Cafttlgatorii vor fi anunțați In presa in perioada 18*24 .01.1999 
Pentru Informații suplimentare sunați la 059/476091

kt. ““
L *■ «•> - MOU

___________in p.rioada
■ . 15 octombrie - 15 decembrie 1998

CMplattu. t.lonal g. u -------
locul cu.par.rii 11 sta.piloaza si-1 trl.lt i.nrouna^ 
nSW—~ cu chitanța de cunparare

tipul uleiului cuiparat

r
tipul Hsinii*

' ii fi’ * ) X i
loc stampila ' IEI

prenuae 

adresa. . .

• Cu nemărginită durere Ca
melia - fiică, ginerele Eci și 
nepoțelul Alex regretă încetarea 
din viață a celui care a fost

MIHAI ȘTEFĂNIȚĂ
tată, socru și bunic. Iți vom păstra 
o veșnică amintire. (3647)

• Cadrele didactice de la 
Școala Generală Păuliș sunt 
alături de colega lor prof. 
Orban luliana la durerea prici
nuită de decesul mamei sale. 
(4033)

• După o viață zbuciumată 
și o grea suferință a plecat în 
lumea celor drepți

VOINA EMERENȚIA 
(CRISTINA)

în vârstă de 79 ani. Iți mulțu
mim pentru tot ce-ai făcut pe 
această lume. Dumnezeu să te 
ierte și să te odihnească acolo 
în ceruri.înmormântarea va 
avea loc astăzi, 27 noiembrie 
1998, la Cimitirul din Leșnic. 
Nu te vom uita niciodată. Fa- 
milia. (4034)

• Smaranda soție, Florin fiu, 
cu nora Virginia anunță cu 
adâncă durere încetarea din 
viață a celui care a fost

LUCACIU I0AN LAURENȚIU 
în vârstă de 70 de ani. înmor
mântarea va avea loc 
sâmbătă, 28 noiembrie 1998, 
în cimitirul din Satul Tâmpa. 
Corpul neînsuflețit este depus 
la Casa mortuară Deva.

în

• Colectivul Băncii Tran
silvania,. Sucursala Deva, este 
alături de d-na directoare Vir
ginia Lucaciu și exprimă sin
cere condoleanțe la trecerea în 
eternitate a socrului

ION LAURENȚIU LUCACIU
Dumnezeu să-l odihnească 
pace.

ii
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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 Hollyoaks (s) 
18.35 Stăpânul lumii (s, da) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 352) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială, sport 21.00 
Primul val (s. SUA ’98, ep. 1) 21.50 
Teatru TV: „Enigma din testament" (p. 
I) 22.45 Jurnalul de noapte 23.00 
Repriza a treia (mag. sportiv)

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! (r) 13.00 D-na 
King, agent secret (s/r) 15.10 Limbi 
străine. Engleză 15.35 Deify și prietenii 
săi (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 56) 
16.45 Santa Barbara (s, ep. 706) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
17.50 Filmele săptămânii 18.00 Colac 
peste pupăză (mag. pt. tineret) 19.10 
Portrete în acvaforte: Gabriel Popescu 
- coregraf 19.40 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (mag.) 20.10 Natacha 
(s) 22.00 Familia Cardier, judecător și 
polițist - O voce în noapte

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. 96) 11.30 
Fermierii (w. SUA 1990) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 129)
16.30 Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 
48) 17.50 Zodiac 18.00 Colivia de 
aur (s, ep. 2) 19.00 Observator
19.30 Marius Tucă Show 21.00 
Pericol iminent (s, ep. 12) 22.00 
Viitorul începe azi (s, ep. 34) 23.30 
Agenția de presă 23.35 Cuiul din 
pantof (talkshow)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.10 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.55 
Evadatul (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Film 14.30 Suflet de femeie (s) 15.15 
Tânăr șl neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 
173) 17.00 Știrile PRO TV / O propoziție 
pe zi 17.30 Privileglo de Amar (s, ep. 2) 
18.15 Știrile PRO TV 18.50 Roata 
norocului (cs) 19.20 Chestiunea zilei 
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Roxanne (co. 
SUA ’87) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Seinfeld (s, ep. 
162) 23.00 Știrile PRO TV / Profit 23.30 
Audiența națională (talkshow)

6.00 Prima oră (mag.) 10.00 Jerry 
Springer Show (talkshow/r) 12.00 
Un alt început (s) 13.00 Atingerea 
îngerilor (s) 14.00 Celebri și bogați 
(s, ep. 2) 15.00 Maria Mercedes (s, 
ep. 2) 16.00 Sister, sister (s, ep. 2) 
16.30 Malcolm și Eddie (s, ep. 2) 
17.00 Jerry Springer Show 
(talkshow) 18.00 Știri 19.00 Viper 
(s, ep. 4) 20.00 Candid Camera (div., 
ep. 4) 20.30 Babycakes (f. SUA 
1989) 22.00 Just Shoot Me (s, ep. 
1)22.30 Știri

2 E
împreună de ziua noastră
Program special dedicat Zilei Naționale 

a Românieil
In jurul orei 10.00, transmisiune directă 

de la Catedrala Unirii din Alba-Iulla, unde 
vor fl prezente numeroase personalități 
din viața politică șl socială. Ediții speciale, 
transmisiuni directe, emisiuni pentru copii, 
desene animate, muzică populară și 
ușoară, umor, Tele-magazin, concerte cu 
mari vedete, varietăți, interviuri cu mari 
personalități din țară șl diaspora. în 
cursul serii: Concert extraordinar - 
Transmisiune directă de la Sala Palatului.

împreună de ziua noastră
Program special dedicat Zilei 

Naționale a României!
8.00 Desene animate 9.00 Ora 

Enescu 10.00 Cinci decenii 
într-o zi 20.00 Pădurea 
spânzuraților (dramă România 
1965) 22.40 Școala Vedetelor... 
în alb-negru și color (div.)

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.25 Iluzii (s, ep. 97) 11.25 
Pericol iminent (s/r) 12.30 Omul cu o 
mie de fețe (s) 13.30 Planeta vie 
(do, ep. 124) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 130) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 47) 18.00 
Colivia de aur (s,e p. 3) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Moulin Rouge (f. 
biografic SUA 1952) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de presă

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr șl neliniștit (s/r) 11.00 
Roxanne (f7r) 12.30 Seinfeld (s/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Film 14.30 
Suflet de femeie (s) 15.15 Tânăr șl 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 174) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 Privilegio de 
Amar (s,e p. 3) 18.15 Știrile PRO TV 
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Greu de ucis 
III (f.a. SUA ’95) 22.00 Lois și Clark (s, 
ep. 1) 23.15 Știrile PRO TV 23.20 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu 23.30 
Veronica (s, ep. 13)

6.00 Prima oră (mag.) 10.00 High
lights Premier League 11.00 Jerry 
Springer Show (r) 12.00 Un alt 
început (s) 13.00 Atingerea îngerilor 
(s) 14.00 Celebri și bogați (s,e p. 3) 
15.00 Maria Mercedes (s,ep. 3) 16.00 
Sister, sister (s, ep. 3) 16.30 Malcolm 
șl Eddie (s,e p. 3) 17.00 Jerry 
Springer Show (talkshow) 18.00 Știri 
19.00 Viper (s.e p. 5) 20.00 Candid 
Camera (div., ep. 5) 20.30 Brooklyn 
South (s, ep. 1) 21.30 Specials (do) 
22.30 Știri 23.00 Ultima ediție 
(talkshow)

o
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 
16.30 Tribuna partidelor parlamentare 
17.00 Micuța Memol (d.a) 17.30 
Medicina pentru toți (mag. medi- 
cal)18.10 Hollyoaks (s) 18.35 
Stăpânul lumii (d.a) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 353) 19.55 Doar o 
vorbă... 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială, sport 22.10 Cinema '98 (mag. 
cinema) 22.55 Jurnalul de noapte 
23.10 Cultura în lume (mag.)

o
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 16.00 Conviețuiri 
(mag.) 17.30 Timpul Europei 18.10 
Infidelități (s, ep. 6) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 354) 19.55 Doaro vorbă... 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție specială 21.00 
Ai grijă de Jo Jo (s, ultimul ep.) 22.00 
Reflecții rutiere 22.10 Cu ochii’n patru 
(anchetă) 22.50 Jurnalul de noapte 
23.00 Dintre sute de catarge

6.00 România, ora 6, vă oferă 
,.Cafeaua de dimineață" 9.00 
Teleenciclopedia (r) 10.00 Opinia 
publică (r) 11.00 Pelerinaje (r) 11.30 
Mapamond (r) 12.00 Sunset Beach (s/ 
r) 12.45 Doaro vorbă... (r) 14.00 Em. în 
limba maghiară 15.10 Limbi străine. 
Germană 15.35 Deify și prietenii săi 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 57) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare18.00 Mag. 
muzical 19.10 Contemp-Art (mag.) 
20.40 Natacha (s) 21.00 Pentru dvs., 
doamnăl 22.00 Călătorie în timp (f. SF 
SUA 1992) 23.40 Meridianele dansului

9.00 Enescu: Ne rămâne o bucurie - 
Muzica (do/r) 10.10 Șlagăre, șlagăre 
10.30 Cinema ’98 (mag/r) 11.15 Cultura 
în lume (r) 12.00 Sunset Beach (s/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. 58) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.00 Ceaiul de 
la ora 5... 19.10 Față-n față cu autorul: 
eseistul Mihai Sora și invitații săi 20.10 
Natacha (s, ep. 89) 21.00 Ultimul tren 
22.00 Luminile nordului (dramă SUA/ 
Canada 1978) 23.30 Lumea sportului

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. 98) 11.20 
Moulin Rouge (f/r) 13.30 Planeta 
vie (do, ep. 125) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s,e p. 
131) 16.30 Știri 17.00 Trei destine 
(s, ep. 48) 17.50 Zodiac 18.00 
Colivia de aur (s, ep. 4) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Zori întunecați (f.a. 
SUA 1997) 23.00 Observator 
23.30 Agenția de presă 23.35 
Prezentul simplu

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. 99) 11.20 
Prezentul simplu (r) 12.20 Sâmbete 
și zâmbete (r) 12.50 Vedete în 
papuci (r) 13.30 Planeta Vie (do, ep. 
126) 14.00 Știrile amiezii 15.30 Dallas 
(s, ep. 132) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 49) 17.50 Zodiac 
18.00 Colivia de aur (s,e p. 5) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Nightman (s, ep. 13) 
22.00 Procurorul (s,ep. 12) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de presă

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr șl neliniștit (s/r) 11.45 
Norocosul (s, ep. 1) 12.30 Fiica oceanului 
(s) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Păcate 
capitale (thriller SUA ’92) 14.30 Suflet de 
femeie (s/r) 15.15 Tânăr șl neliniștit (s) 
16.00 Nano (s, ep. 175) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Privileglo de Amar (s) 18.15 
Știrile PRO TV 19.20 Chestiunea zilei cu 
Florin Călinescu 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dallas: J. R. se întoarce (dramă 
SUA ’96) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Nebuni după tine 
(s,ep. 13) 23.00 Știrile PRO TV / Profit
23.30 Pro și contra cu Octavian Paler

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.10 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 Dallas: 
J.R. se întoarce (f7r) 12.30 Nebun după 
tine (r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Dincolo 
de lege (f.a. SUA 1993) 14.30 Suflet de 
femeie (s) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 
16.00 Nano (s, ep. 176) 17.00 Știrile PRO 
TV 18.15 Știrile PRO TV 18.20 Riști și 
câștigi (cs) 19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Melrose Place (s,e p. 
104)21.30 Nikita (s, ep. 39) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 13) 22.55 Știrile PRO 
TV 23.00 întâlnire cu presa (talkshow)

6.00 Prima oră (mag.) 10.00 Ultima 
ediție (talkshow) 12.00 Un alt început 
(s) 13.00 Atingerea îngerilor (s) 
14.00 Celebri și bogați (s, ep. 4) 
15.00 Maria Mercedes (s, ep. 4) 16.00 
Sister, sister (s.e p. 4) 16.30 Malcolm 
și Eddie (s,e p. 4) 17.00 Jerry 
Springer Show (talkshow, ep. 5) 
18.00 Știri 19.00 Viper (s,e p. 6) 20.00 
Candid Camera (div., ep. 6) 20.30 
Comisarul Rex (s, ep. 1) 21.30 Profes
sionals (s, ep. 1) 22.30 Știri 23.00 Ul
tima ediție - talkshow

6.00 Prima oră (mag.) 10.00 Ultima 
ediție (talkshow) 12.00 Un alt început 
(s) 13.00 Atingerea îngerilor (s) 
14.00 Celebri și bogați (s, ep. 5) 
15.00 Maria Mercedes (s, ep. 5) 
16.00 Sister, sister (s, ep. 5) 16.30 
Malcolm și Eddie (s, ep. 5) 17.00 
Jerrry Springer Show '(talkshow, ep. 
6) 18.00 Știri 19.00 Viper (s, ep. 7) 
20.00 Candid Camera (div., ep. 7) 
20.30 Cyborg (f.a. SUA ’89) 22.00 
Frasier (s, ep. 2) 22.30 Știri 23.00 
Ultima ediție - talkshow
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9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 De la lume 
adunate... 12.30 Conviețuiri (mag.) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Ecoturism (mag.) 
15.30 Emisiune în limba germană 
17.00 Repere vitale: Modele ecologice 
(p. 11)17.30 Mapamond 18.00 Ora 
Warner 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
356) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, 
ediție specială 21.00 Frica de 
întuneric (thriller SUA/Franța/Anglia 
1992) 22.30 Jurnalul de noapte

9.20 Ai grijă de Jo Jo (s/r) 10.15 Tezaur 
folcloric (r) 11.00 Lumină din lumină (r) 
11.30 Timpul Europei (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 13.05 Cu ochii’n 4 (r) 13.45 
TVR Craiova 14.30 TVR Cluj 15.10 Limbi 
străine pentru copii: Italiană. Engleză 
15.35 Deify și prietenii săi (d.a) 16.00 
Țiganca (s) 16.45 Santa Barbara (s)
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Universul cunoașterii (mag.)
19.40 Dreptul la adevăr 20.10 Natacha 
(s) 21.00 Vânare de vânt (div.) 22.00 
Time out (em. sportivă) 22.35 Căderea 
vulturilor (s, ep.8)

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. 100) 11.25 
Nightman (s/r) 12.30 Omul cu o mie 
de fețe (s) 13.30 Planeta vie (do, ep. 
127) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Hombres (s, ep. 73) 15.20 Navarro 
(s, ep. 21) 16.50 Caracatița 4 (s,ep. 
2) 17.50 Zodiac 18.00 Colivia de aur 
(s,e p. 6) 19.00 Observator 19.30 
Inspirația Carolinei (s, ep. 13) 20.00 
Detectivi la Malibu (s, ep. 12) 21.00 
Carry On Behind (co. Anglia 1975) 
23.00 Observator 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Twin Peaks (s,e p. 28)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.10 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 
Beverly Hills (s/r) 11.45 Melrose Place 
(s/r) 12.30 Pauly (», ep. 3) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Lista neagră (dramă SUA 
’91) 14.30 Suflet de femeie (s) 15.15 
Tânăr și neliniștit (ș) 16.00 Nano (s, ep. 
177) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 Urmărire 
generală 17.50 Reforma la români 18.15 
Știrile PRO TV 19.20 Chestiunea zilei 
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Efecte 
speciale (s, ep. 3) 21.30 Thinner (thriller 
SUA ’96) 23.15 Știrile PRO TV - Un altfel 
de jurnal 23.35 Chestiunea zilei 23.45 
Profit

6.00 Prima oră (mag.) 10.00 Ultima 
ediție (talkshow) 12.00 Un alt început 
(s) 13.00 Atingerea îngerilor (s) 
14.00 Celebri și bogați (s,e p. 6) 
15.00 Maria Mercedes (s, ep. 6) 16.00 
Sister, sister (s,e p. 6) 16.30 Malcolm 
și Eddie (s, ep. 6) 17.00 Jerry 
Springer Show (talkshow, ep. 7) 
18.00 Știri 19.00 Viper (s, ep. 8) 20.00 
Candid Camera (div., ep. 8) 20.30 
Allan Quatermain & the Lost City of 
Gold (f.a. SUA ’87) 22.00 Știri 22.30 
Trial by Fire (dramă SUA 1995)
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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) 11.00 Muzica e viața mea 
(do. România ’88) 12.30 Ordinea 
publică 13.00 A doua alfabetizare 
13.30 Ecranul (mag.) 14.30 Turnul Ba
bei (mag.) 16.50 30 de ani de dictatură 
stalinistă (do, p. IV) 17.45 Baywatch 
(s) 18.30 Sabrina, vrăjitoare la 16 ani 
(s, ep. 11) 18.55 Teleenciclopedia 
19.45 Săptămâna sportivă 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo 20.30 D-nul și d-na Smith (s, ep. 
7) 22.30 Coma (dramă SUA 1988)

7.00 Căderea vulturilor (s/r) 8.30 
Sporturi extreme (do) 9.00 Cronica 
africa (do) 10.30 Documente culturale 
(do) 11.25 TVR Timișoara 12.00 Volei 
feminin: Rapid București - Steaua Roșie 
Belgrad în Cupa Cupelor (d, Galați)
13.30 Actualitatea culturală 14.00 
Gabriela, managerul echipei de fotbal 
(s) 15.00 Thailanda și criza economică 
(do) 15.35 Deify și prietenii săi (d.a) 
16.00 Țiganca (s) 16.45 Santa Barbara 
(s) 19.00 Istorie, memorie, recuperare
19.30 Retro TV: in memoriam Dumitru 
Furdui 20.30 TVR Teatru: „Lewis și 
Alica” 23.10 Panoramic Jazz

7.00 Agenția de presă (r) 7.05 
Twin Peaks (s/r) 7.55 Caracatița (s/ 
r) 9.55 Agenția de presă (r) 10.00 
între prieteni (em. pt. tineret) 11.30 
Mileniul III (mag.) 12.00 100 grade 
Celsius (talkshow) 13.00 
Constelația cinema (mag.) 13.30 
Fete de provincie (s, ep. 13) 14.30 
Fotbal Steaua București - Astra 
Ploiești (d) 17.00 Pe cont propriu (s, 
ep. 13) 18.00 Colivia de aur (s, ep. 
7) 19.00 Observator 19.30 
Sâmbete și zâmbete (div.) 20.00 
Nash Bridges (s, ep. 45) 21.00 
Răpirea (dramă SUA 1996) 23.00 
Observator

8.40 Superman (d.a, ep. 8) 9.05 Mica 
Sirenă (d.a) 9.30 Incredibila aventură a 
Robinsonilor (f.a. SUA '98, p. III) 11.00 
ProMotor 11.30 Am întâlnit și români 
fericiți 12.00 Punctul pe I (talkshow) 
12.55 Știrile PRO TV / O propoziție pe zi 
13.00 Soțul și soția (s, ep. 6) 13.30 
Harriet (s, ultimul ep.) 14.00 Alo, 
Generația PRO 15.30 Echipa mobilă 
16.30 Lumea filmului 17.00 Pro Fashion 
(mag. de modă) 17.30 Conan (s, ultimul 
ep.) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Specialiștii (s, ep. 14) 21.00 Academia de 
poliție (s,e p. 14) 21.55 Știrile PRO TV 
22.00 Beethoven (co. SUA 1992)

7.00 Mecanica distractivă (s,e p. 3)
7.30 Campionul (s,e p. 3) 8.00 Dragonii 
zburători (d.a) 8.30 Prințul Valiant (d.a) 
9.00 Justițiarii (d.a) 9.30 Nemuritorul 
(d.a) 10.00 Malcolm și Eddie (s, ep. 3)
10.30 Sister, sister (s, ep. 3) 11.00 Gre
gory Hines Show (s, ep. 3) 11.30 
Lumea lui Dave (s, ep.3) 12.00 Zona M 
(em. muzicală) 13.00 Sport Magazin 
(mag. sportiv) 15.00 Silk Stalkings (s, 
ep. 2) 16.00 Pământul: Bătălia finală (s) 
17.00 Best of Jerry Springer 
(talkshow) 18.00 Știri 18.30 Viper (s, 
ep. 9) 19.30 Candid Camera (ep. 9) 
20.00 Harlem Nights (co. SUA ’89)
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7.00 Bună dimineața... de la 
București! (mag.) 8.35 Kiki Riki Miki 
(mag. pt. copii) 10.45 Lumină din 
lumină 12.55 Fotbal Divizia A: Oțelul 
Galați - Dinamo (d) 14.50 Super Gol 
Show (cs) 15.35 Video-Magazin 
18.25 Atlas (mag.) 18.45 Serial de 
călătorii (do) 19.35 Duminică 
sportivă 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo 20.30 
7 zile în România 21.00 Bărbatul 
casei (co. SUA ’95) 22.45 Telesport 
22.55 D-na King, agent secret (s)

8.30 Sporturi extreme (do) 9.00 
Cronica africană (do) 9.30 A doua 
alfabetizare (r) 10.00 Repere vitale (r)
10.30 Cinematograful vremii noastre 
(do) 11.30 TVR lași 14.00 Gabriela, 
managerul echipei de fotbal (s) 14.50 
Vitrina personajelor de operă 15.10 
Din albumul celor mai frumoase melodii 
populare 15.35 Deify și prietenii săi 
(d.a) 16.00 Țiganca (s) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 Bijuterii muzicale: 
miniaturi pentru pian de Debussy 
17.45 Un secol de cinema 19.30 
Cântec pentru „Moș Niculae" 19.45 
Clepsidra cu imagini 20.00 Cu cărțile 
pe față 21.00 Sportmania

7.10 Pe cont propriu (s/r) 8.00 
Spirit și credință (em. relig.) 8.30 
Mighty Max (d.a) 9.00
Teo&Mircea Șou 12.20 
Jandarmul la plimbare (co. 
Franța 1970) 14.00 Duminica în 
familie (mag.) 18.00 Colivia de 
aur (s, ep. 8) 19.00 Observator 
19.30 A treia planetă de la 
Soare (s, ep. 52) 20.00 Super- 
polițiștii din Miami (co. SUA/ltalia 
1985) 22.45 Agenția de presă 
22.50 Fotbal Club Antena 1

8.20 Superman (d.a) 8.40 Mica Sirenă 
(d.a) 9.00 Super Abracadabra / Mowgli 
11.00 Doctor în Alaska (s, ep. 90) 12.00 
Profeții despre trecut (talkshow) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 O propoziție pe zi 
13.05 Soțul și soția (s, ep. 7) 13.35 Kelly, 
Kelly (s, ep. 1) 14.00 Chestiunea zilei cu 
Florin Călinescu 15.00 Benny Hill (s, ep. 
9,10) 16.00 Al șaptelea cer (s, ep. 47) 
17.00 Buffy, spaima vampirilor (s, ep. 14) 
18.00 Beverly Hills (s, ep. 151) 19.00 
Prețul corect (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Ally McBeal (s, ep. 14)21.00 Con
curs muzică pop 22.55 Știrile PRO TV 
23.00 Procesul etapei

7.00 Mecanică distractivă (s, ep. 4)
7.30 Campionul (s, ep.4) 8.00 Dragonii 
zburători (d.a) 8.30 Prințul Valiant 
(d.a) 9.00 Justițiarii (d.a) 9.30 
Nemuritorul (d.a) 10.00 Malcolm și 
Eddie (s, ep. 4) 10.30 Sister, sister (s, 
ep. 4) 11.00 Gregory Hines Show (s, 
ep. 4) 11.30 Lumea lui Dave (s, ep. 4)
13.30 Accent 15.00 Family Ties (s, ep. 
2) 15.30 Caravans (co. SUA/lran 78) 
18.00 Știri 18.30 Viper (s, ep. 10)
19.30 Candid Camera (s, ep. 10) 
20.00 The Death of Adolf Hitler 
(dramă Anglia ’84) 22.00 Frasier (s, 
ep. 2) 22.30 Știri
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Memorie 90 
programe
Sistem
PAUSECAM WTtX-UM

] Cel mai nou sistem de rate 
i pana la 18 rate lunare

i
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3.149..900 lei

I

| Memorie 100 
programe

I Sistem 
PAL/SECAM

15 ani garanție si de la 
î 5 milioane factura puteti

i beneficia de o reducere de 5%

HONDO
3.299.900 leii_____________
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Informații 
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din Călan
Vor scădea taxele 

și impozitele locale?!
Astăzi are loc ședința 

ordinară din luna noiembrie a 
Consiliului local Călan. Din cele 
10 puncte de pe ordinea de zi, 
majoritatea se referă la stabilirea 
taxelor și impozitelor locale 
(prevăzute de Legea 27/ 94) 
pentru anul viitor. După cum ne- 
a spus dl Emil Gherman - 
secretarul primăriei - în proiectele 
de hotărâre s-a propus scăderea 
tuturor acestor taxe și impozite 
comparativ cu anul 1998, având 
în vedere situația grea a 
populației. Rămâne doar ca 
membrii Consiliului local să fie de 
acord cu această orientare și să 
voteze proiectele de hotărâre în 
forma propusă de executiv.

Totuși, distracția 
costă

în ședința Consiliului local 
Călan de azi, 27 noiembrie a.c., 
se vor stabili și taxele pentru 
închirierea căminelor culturale din 
satele aflate în administrarea 
Primăriei Călan. Proiectul de 
hotărâre referitor la aceste taxe 
propune majorarea taxei de 
închiriere pentru nunți, botezuri și 
alte evenimente fericite (de la 
300.000'la 500.000 lei) și scutiri 
de taxe pentru activități școlare, 
culturale ori pentru evenimente 
nedorite (înmormântări, parastase, 
pomeni etc.)

Ciprian MARINUȚ
__________________________________________________ *

CASA AUTO TIMIȘOARA (X)

partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă:

toata 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 22.104 DM

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

DACIA INTERNATIONAL SA DEVA ]

Angajează
Expert vamal pentru COMISIONAR ÎN VAMĂ

Persoanele interesate se pot prezenta la 
sediul societății din str. 22 Decembrie, nr. 261 (in 
incinta SC DACIA SERVICE SA Deva).

Informații la telefoane: 225840, 225790.
............... .............................................—................. ■
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PENTRU UN CREDIT DE 3 MILIOANE 
DOBÂNDĂ TOTALA PLĂTITĂ 
PE UN AN DE ZILE ESTE DE28TL4FX
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MemPrie 70 
programe 
Sistem 
PAL/SECAM 
BG/DK
ieșiri difuzoare

Automatica 
cu 12 
programe 
Programe 
pentru rufe 
sintetice si 
lana 
Capacitate 
5 Kg 
uscate 
Turație prin

Memorie 100 
programe 
Sistem 
PAL/SECAM 
BG/DK 
Sistem vide 
PAL/SECAM/ 
NTSC 
3.58/4.43 
Doua ieșiri

. r Vremea va fi în general închisă. în
‘■'liAA■" A jumătatea de vest a țării vor cădea 
Vili /HrA precipitații mixte, iar în rest doar 

izolate. Vântul va prezenta intensificări 
temporare în regiunile sudice și sud-estice. Pe arii relativ 
extinse se va forma ceață, care se va asocia cu depunere 
de chiciură. Temperaturile minime se vor încadra între -10 
și 0 grade, iar cele maxime între -4 și 6 grade.

, - IJf ORICE OCAZIB.
-------------------------------

HUNEDOARA: B-dul Dacia, nr.6, parter, telefon 054-716.411
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Clienții noștri participă la 
SUPERCONCURSUL QUASAR 98!

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT

UJ

£
n

ÎS

o
§ 
tt
1 

nr

Q
*
CD

2
I

o
§
8 
? 
S
O
§

PREMIUL
PREMIUL
PREMIUL

Condiții

ÎNDESIT,PREMIUL LG, PREMIUL GENERAL ELECTRIC, 
PHILIPS, PREMIUL FOURLIS, PREMIUL PHILIPS, 
ZANUSSI, PREMIUL PHILIPS, PREMIUL PHILIPS

de participare
• Abonează-te la serviciile CONNEX GSM în perioada 

16.11.-31.12.1998, prin magazinele QUASAR și prin 
dealerii săi autorizați din țară.

• Cumpără produse GSM (cartele SIM CONNEX GO,
accesorii, telefoane, etc.) în valoare mai mare de 50 .000
lei din magazinele QUASAR și de la dealerii săi autorizați 
din țară .

• Cumpără produse Audio-Video-TV- 
Electrocasnice-Electronice-Tehnică de calcul cu valoare 
mai mare de 500.000 lei din magazinele QUASAR.

• Completează și răspunde corect la întrebarea: 
"Care este adresa sediului societății QUASAR S.A.?". 
aflată în talonul de concurs.

Desemnarea câștigătorilor se face la sediul 
societății QUASAR, Deva, B-dul Decebal, bl.R, parter în 
data de sâmbătă, 9.01.1999, la ora 12.00. Extragerea va fi 
efectuată de cătreparticipanții aflați la fața locului.

• Te abonezi la serviciile CONNEX GSM și primești 
cârdul CLUB QUASAR (reducere 3% la orice produs cumpărat 
din magazinele QUASAR) .

§
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Magazin QUASAR 
DEVA 
Bd.Decebal, 
bl.R,parter 
tei:054/211261

Magazin QUASAR 
HUNEDOARA
Bd.Dacia,nr.37 
bl.47,parter 
tel:054/740647

Magazin QUASAR 
BRAD
Str. Republicii 
nr.11, bl. 1 
tel:054/651250

Magazin QUASAR 
ORAȘTIE
Bd.Eroilor, 
bl.E, parter 
tel:054/247540

CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM - L

^CUVÂNTUL
Ziar editat de 

CASA DE PRESĂ Șl 
EDITURĂ 

CUVÂNTUL LIBER -

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

TELEVIZOARELE SAMSUNG! 
ALEGEREA IDEALĂ!
Televizorul Samsung cu diagonala 
de 56 cm este singurul din această 
gamă care vă oferă raportul real al 
imaginii de televiziune.

Astfel, Imaginea nu 
mal depășește ecranul,
Doar așteptările. r

ELECTRONIC
QUASAR, DEVA B-dul Decebd, BL R, parter, tel: 054/222999
QUASAR, HUNEDOARA,
B-dul Dada nr. 37, Bl. 47, partet, iei: 054/723139
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