
14,00 O nouă viața, 
comedie
16,00 Stargate: Familia 
lui Teal’c, SF
46.45 Coșmar înainte de 
Crăciun, d.a., 1993
ÎS,00 Proiectul Geeker: 
Mirosul sălbăticiei
18.30 Rătăcit în 
Yankers, comedie
20.30 Asasinii, acțiune
22.45 Concert Janet 
Jackson, 1998 
00,15 Jurnalul 
Pantofului Roșu: Faza de 
la benzină
00,45 Real Sex 14 
01,45 Foamea, fantastic

De astăzi, HBO 
la Deva

Home Box Office(HBO), cel mai mare canal de 
filme din lume, se lansează astăzi, 4 decembrie 
1998, la Deva. Pe rețeaua de cablu de televiziune 
a Devasat, HBO, divizie a Time Warner-compania 
de media și divertisment “numărul unu” în lume-, 
va transmite 12 ore pe zi (între orele 14.00-02.00), 
16 ore în week-end (10.00-02.00) cele mai noi 
producții cinematografice ale studiourilor Warner 
Bros, Disney și Sony, care dețin 2/3 din producțiile 
de Box Office.

începând cu 1 ianuarie 1999, HBO își va extinde 
emisia la 16 ore pe zi, șapte zile pe săptămână. în 
perioada 4-13 decembrie HBO va putea fi vizionat 
gratuit în Deva. Recepția se va face pe frecvența 
programului Duna TV, post care va fi reprogramat 
pe altă lungime de undă. Costul unui abonament 
lunar la HBO este echivalentul în lei a 3,95 dolari 
SUA. (A.S.)< ________________________ /

Sâmbătă și duminică /a Deva 

MECIURI DE FOTBAL 
ÎN "CUPA DE IARNĂ"

Scăderile de temperatură nu-i pot priva pe iubitorii 
sportului de plăcerea de a vedea fotbal șl în anotimpul 
friguros: Direcția județeană pentru Tineret și Sport, 
Asociația județeană de fotbal și ziarul “Cuvântul 
liber” organizează ia Deva, în Sala Sporturilor, prima 
ediție ia mini fotbal a “Cupei de iarnă”. Participă 
echipele FC Corvinul, Vega Deva, Minerul Certej, 
Aurul Brad, Metalurgistul Cuglr și o selecționată a 
foștilor divizionari.

Doriți să admirați fentele, șuturile plasate, 
intervențiile de ultim moment ale unor cunoscuți 
fotbaliști - Petcu, Gabor, Nicșa, Văetuș, Dubinciuc, 
Mitrică, Rădos, Tănase, Luca, Rahoveanu și mulți alții 
care ne-au încântat de atâtea ori privirile ? Poftiți la 
Sala Sporturilor din Deva la acest sfârșit de 
săptămână. Intrarea este gratuită. (S. CERBU)

*■ >

TÂRGURILE 
iN LUNA

DECEMBRIE
în ultima lună a anului 

1998 - decembrie - târgurile, 
pe lângă cele săptămânale 
și tradiționale, au loc după 
următorul program: în ziua 
de 6 decembrie - la Dobra, 
Hațeg (animale și mărfuri) și 
Orăștie (mărfuri); 18 de
cembrie - Călan și Geoagiu 
(animale și mărfuri); 19 
decembrie - Băcia (animale 
și mărfuri); 20 decembrie - 
Ilia (animale și mărfuri); 22 
decembrie - Dobra (animale 
și mărfuri).

Cei interesați își pot 
alege deci în raport de 
interese, de bani și de nevoi 
târgurile unde să participe, 
deși uneori socotelile de 
acasă nu se potrivesc cu 
cele din târg. (N.T.)

COTIDIAN INDFPFNDFNT ---------------- Â
•• -..........-............

APARE LA DEVA

^CUVÂNTUL
LIBERJudețul»

Hunedoara
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La Simeria, acum, se eliberează
medicamente compensate

• Un singur medicament mă costă a șasea parte 
din pensie * Se preferă produsele de import în 
detrimentul celor indigene • Sunt puține 
medicamentele care se compensează • „Practic noi 
facem o activitate de caritate”* Punctele 
farmaceutice - bine aprovizionate

Cum și dacă ajung medicamentele gratuite 
compensate la cei care au nevoie de ele. 
am încercat să aflăm realizând o anchetă în I 
orașul Simeria. Am intrat mai întâi lai 
Dispensarul medical urban din centrul 
(strada Avram lancu). Doctorița pediatră al 
refuzat să stea de vorbă cu noi pe motiv că
„eu nu-mi las pacienții pentru a da interviuri". Numai că noi 
nu un „interviu" doream să-i luăm ci o singură părere 
dumneaei și altele câteva celor care își însoțeau copiii pentru 
consult. Ar fi durat exact 2-3 minute. Pe de altă parte, știm că 
domeniul este delicat, că pot interveni oricâhd situații de 
urgență și am fi înțeles. Pentru noi oricum a fost un semn de 
întrebare, mai cu seamă că nu ni s-a mai întâmplat să nu ne 
fie ascultată nici măcar intenția.

Dna dr. Marioara Mureșan, medic de medicină generală,V ---------------

ANCHETA 
SĂPTĂMÂNII

■

8 pagini « 1000 LEI

ne-a invitat în cabinet și în vreme ce consulta (n-am avut 
pretenția să-și întrerupă lucrul, ba dimpotrivă) ne-a spus: 
„Este foarte greu să ne încadrăm în haremurile valorice 
stabilite. în ultimele luni am avut 5 milioane de lei pe medic 
pentru medicamentele compensate și 1,5 milioane pentru 
gratuități, ceea ce este foarte puțin. Aceasta din punctul meu 
de vedere. Am ținut tot timpul legătura cu farmaciile care au 
eliberat medicamentele prescrise și când am considerat că 

am ajuns la capătul baremului nu am mai 
scris rețete".

„Sunt puține medicamentele care se 
compensează - afirma o pacientă. Pentru 
diabetici doar strictul necesar bolii se 
compensează”. ,

„Tot timpul mi-a prescris medicul gratuități, dar nu am 
primit. Degeaba îmi scrie medicul rețetă, dacă în farmacie 
nu se găsesc - spunea foarte supărat dl loan Rotea, veteran 
de război. Am o pensie de 600.000 lei, o pensie de cerșetor. 
Cu toate că am avut răspundere mare la calea ferată unde 
am lucrat. Am fost aduși la „sapă de cauciuc". Numai un

__________ Estera SÎNA
(Continuare in pag. 3)

Premierul Radu Vasi/e mai cere 180 de zile 
pentru a face

Reforma dara
După ce au expirat mai mult 

de trei contracte de câte 200 de 
zile fiecare ale actualei puteri 
în care nu s-a întâmplat demisia 
promisă, sau mai bine zis s-a 
bătut, pasul pe loc, cu vizibile 
semne de regres economic, 
premierul Radu Vasile, care 
după ce s-a dezmeticit cu greu 
și a realizat că în 6 luni n-a 
făcut mai nimic în interesul 
național, se vede acum nevoit 
să mai ceară o îngăduință de 
alte 6 luni pentru a ne da 
“reforma dură", nu pe pâine, 
cum a făcut-o predecesorul 
său, pentru a ne demonstra cu 
adevărat ce poate face ca să 
scoată țara din profunda criză 
ce ne stăpânește de ani și ani 
de zile. Preocupați să stingă 
conflictele din interiorul 

.coaliției și partidelor, să-și

lustruiască propria imagine, 
de algoritm, destituiri, 
simpozioane, dezveliri de 
statui, călătorii prin lume și 
acordarea de privilegii 
nemeritate demnitarilor, 
guvernanții și parlamentarii 
au uitat prea repede 
promisiunile făcute
electoratului, ignorând 
croirea unei strategii clare de 
privatizare șl de reformă 
reală.

Pe fondul neputinței și 
incapacității de a lega niște 
acțiuni coerente pentru 
relansarea economiei, au 
scăzut drastic producția, 
exporturile, investițiile și 
puterea de cumpărare a 

_______ Nicolae TlRCOB 
(Continuare în pag. 5)

Vremea se menține rece. în 
nord-vestul șl centrul teritoriului 
cerul va fl variabil, iar în 
celelalte regiuni sunt condiții să 
cadă precipitații sub formă de 
lapovlță și ninsoare. Tempe
raturile minime se vor încadra 
între -8 șl 3 grade.

Bwest bank
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 35% 
X la 90 de zile - 53%

'Nou! ministru 
a! Agricuhuri/

Deocamdată - 
doar promisiuni 

Ex-ministrul reformei, dl loan 
Mureșan, de profesie inginer 
electronist, a preluat funcția de 
ministru al Agriculturii și 
Alimentației. între prioritățile pe 
care le-a anunțat se înscriu: 
reorganizarea ministerului, pro
movarea politicilor de investiție 
și de dezvoltare rurală, 
restructurarea și privatizarea 
agriculturii de stat, cât și rene- 
gocierea programului ASAL.

Noul ministru a mai spus că 
dorește să pregătească mai bine 
lucrările agricole din primăvara 
viitoare, dar președintele Con- 
stantinescu i-a cerut ca revi
rimentul în agricultură să se 
producă mai repede. E nevoie de 

Japte, nu de promisiuni însă. (N.T.)^

TRANSPORTUL 
POMILOR DE 

CRĂCIUN
Așa cum prevede art. 20 

din Instrucțiunile cu privire la 
circulația și controlul circu
lației materialelor lemnoase 
și al instalațiilor de transport 
lemn rotund, pomii de 
Crăciun care sunt transportați 
fără documente de însoțire vor 
fi confiscați (potrivit art. 15). 
Aceștia vor fi valorificați 
imediat, ca și alte materiale 
lemnoase, la prețul pieței, 
într-un termen care să evite 
deprecierea lor.

întrucât în anii anteriori s- 
au semnalat unele cazuri de 
încălcare a normelor ce re
glementau circulația mate
rialului lemnos, inclusiv a 
pomilor de Crăciun, sperăm 
ca acest semnal de alarmă 
să contribuie la evitarea unor 
situații neplăcute ce cad sub 
incidența legii. (N.T.)

- Deși nu sunteți de pe-aici, am 
înțeles, stimată dnă Rodica Moța, 
că locuitorii Beriului v-au adoptat 
de mult ca pe unul de-al lor.

- într-adevăr. Sunt olteancă, dar 
trăiesc de 23 de ani în Beriu, prin 
căsătorie, așa că mă consider de- 
a locului, mă înțeleg bine cu 
consătenii mei, suntem alături la bine 
și la greu.

- Este și dovada faptului că în 
1996 v-au ales în funcția de primar 
al comunei. De pe ce platformă 
politică ați candidat?

- Eu am fost primar la Beriu și 
între 1983-1989. în 1996 am 
candidat din partea Partidului So-

Conversații
k *

Primar în vremuri grele
cialist al Muncii. însă nu cred că 
asta a precumpănit în opțiunea 
oamenilor, ci faptul că mă 
cunoșteau bine, că lucraserăm 
împreună, de pe această poziție, și 
înainte de 1990.

- Ați plecat degrabă din PSM. 
De ce?

- N-am avut motive speciale. M- 
am declarat om independent. Apoi, 
din decembrie 1997, am intrat în PD.

- E cam în scădere de formă și 
PD. Ce ziceți?

- Oarecum, însă nu asta mă 
neliniștește pe mine. Pentru că eu 
nu fac o politică anume, ci fac 
politica obștii, a tuturor oamenilor 
din comună.

- Dar ce vă neliniștește, dnă 
Rodica Moța?

- Faptul că nu reușesc să fac 
tot ceea ce le-am promis oamenilor 
la alegeri. Și asta pentru că banii 
sunt extrem de puțini, iar nevoile 
comunei sunt mari și complexe.

- Ce anume le-ați promis?
- Introducerea apei potabile și 

a gazului metan, rezolvarea 
problemelor legate de fondul 
funciar, chestiuni privind 
întreținerea drumurilor, curățenia și 
buna gospodărire a satelor 
comunei.

- Ș/ nu puteți bifa nimic cu 
plus?

- Ba da, însă nu atât cât aș fi 
vrut, cât era necesar, cât ar dori 
oamenii, lată, la Sibișel, Sereca și 
Orăștioara de Jos am încheiat 
lucrarea de punere în posesie 
definitivă a pământului, la Căstău e 
terminată în proporție de 92 la sută 
și o accelerăm în Beriu, unde 
fusese făcută provizoriu. Privind 
alimentarea cu apă, se lucrează la 
conducta Sibișel - Orăștie, 
investiție suportată de Primăria 
municipiului Orăștie, conductă din 
care se vor racorda și satele 
Sibișel, Beriu, Căstău. La Sibișel se 

află în execuție o stație de epurare. 
De asemenea, la Căstău am 
introdus cam 78 la sută din 
conducta principală de gaz metan 
care vine de la Orăștie. Mai avem 
vreo 400 de milioane de lei pentru 
racordurile stradale, după care vor 
urma racordurile interioare și 
branșarea. Ar mai fi de notat 
instalarea unei centrale telefonice 
cu 100 de numere într-un bloc din 
centrul de comună, care 
deservește satele Beriu, Sereca și 
Orăștioara de Jos, construirea unui 
pod peste pârâul Grădiște, în Beriu, 
însumând peste 460 de milioane de 
lei.

- Iar la capitolul neîmpliniri?
- Păi ceea ce n-am putut realiza, 

îndeosebi în domeniul problemelor 
edilitar-gospodărești. Încet-încet 
însă le vom înfăptui, sperăm, pe 
toate. Dar repet, numai cu condiția 
să avem bani, ceea ce nu prea se 
întrevede deocamdată.

- Și dacă nu vor fi bani și nu 
veți putea face ceea ce v-ați 
propus?...

- Mă voi consulta cu consiliul 
local, cu care eu zic că lucrăm 
bine, voi lua pulsul sătenilor, în 
adunări cetățenești, și.xlacă va 
fi cazul, ne vom despărți. Eu cred 
totuși că vremurile se vor mai 
schimba. în bine, desigur.

- Spuneți-mi, dnă primar, 
trăiește azi lumea în Beriu mai 
bine decât înainte de 1990?

- Nu se poate face o 
comparație globală. Ca peste tot, 
unii trăiesc mai bine, alții mai rău, 
după cum muncesc și câștigă 
fiecare.

- Sunt mulți oameni săraci în 
localitate?

- Cei mai mulți sunt înstăriți, 
harnici, au case, pământ, cresc

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 5)



£
J9

ho

O!■
!■

a

.2 *z
_ E 
O ®** "» o •n

o

»<
H

><
DQ
£
5

.2 
jt 
£ ov
O 

"C
CI

[ Cuvântul liber
T

-<

53

.2 *z
J3
Eov
O

"8
n

ANTENA 1
12.05 TVR Craiova 13.00 Natacha (s/r)
14.10 Santa Barbara (s/r) 15.00 Dosarele 
istoriei (do/r) Marea Unire 16.00 
Emisiunea în limba maghiară 17.30 Scena 
(mag.) 18.10 Hollyoaks (s, ep. 152) 18.35 
Stăpânul lumii (s. da) 19.00 Sunset Beach 
(s) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție specială, sport 
21.00 Primul val (s, ep. 2) 21.50 Teatru 
TV: „Enigma din testament" 23.00 Jurnalul 
de noapte 23.15 Repriza a treia

9.00 TVR Cluj 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 Emisiune 
pentru persoanele cu handicap (mag.) 
Î5.30 Arhive românești (r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară 17.00 Micuța 
Memol (d.a) 17.30 în flagrant (anchetă)
18.10 Hollyoaks (s, ep. 153) 18.35 
Stăpânul lumii (d.a) 19.00 Sunset Beach 
(s) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spunl 
20.00 Jurnal, meteo, ediție specială, sport 
21.00 Anul Juliette (co. Franța 1994) 22.35 
Jurnalul de noapte

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției (r) 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 Tradiții 16.30 
Tribuna partidelor parlamentare 17.00 
Micuța Memol (d.a) 17.30 Medicina pentru 
toți (mag. medical) 18.10 Hollyoaks (s, 
ep. 154) 18.35 Stăpânul lumii (d.a) 19.00 
Sunset Beach (s) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială, sport 21.00 Impact 21.30 Meci 
din etapa a 6-a a Ligii Campionilor UEFA 
(d) 23.40 Jurnalul de noapte 23.55 
Cultura în lume (mag.)

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Pentru dvs., 
doamnă! (r) 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 Nașterea unui 
succes 16.00 Conviețuiri (mag.) 17.00 
Micuța Memol (d.a) 17.30 Timpul Europei
18.10 Infidelități (s, ep. 7) 19.00 Sunset 
Beach (s) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, ediție 
specială 21.00 Tom Jones (s. BBC 1997, 
ep. 1) 21.55 La volan. Informații rutiere
22.10 Cu ochii’n patru (anchetă) 22.50 
Jurnalul de noapte 23.00 Dintre sute de 
catarge

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 De la lume 
adunate... 12.30 Conviețuiri (mag.) 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Ecoturism 16.55 Handbal feminin: 
România-Ungaria 18.30 Portret în oglindă 
19.00 Sunset Beach (s) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială, sport 21.00 Eternitate (f. 
fant. SUA ’89) 22.30 Jurnalul de noapte 
23.15 Deep Purple la București (înreg. 
din concert)

7.00 Bună dimineața, de la lași! 9.05 
Aladdin 9.30 Tip-Top, Mini-Top! 11.00 Trei 
bărbați și un bebeluș (Franța, 1984) 12.40 
Ordinea publică 13.10 A doua 
alfabetizare 13.35 Ecranul 14.30 Video- 
magazin 16.50 Documentar istoric 17.45 
Echipa de intervenție (ep. 171) 18.30 
Sabrina, vrăjitoare la 16 ani (ep. 12)18.55 
Teleehciclopedia 19.45 Săptămâna 
sportivă 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo 20.30 Dl și dna 
Smith (ep. 8) 21.20 Mari actori pe micul 
ecran 22.25 Filmele secolului - colecția 
Warner 23.55 înot: Campionatele 
Europene

7.00 Bună dimineața, de la... Cluj-Napoca!
8.30 Lumină din lumină 9.05 Povestirile 
lui Donald Rățoiul 9.30 Kiki Riki Miki 11.00 
Viața satului 13.00 Biserica satului 14.10 
Video-magazin 15.50 Super Gol Show 
-joc interactiv 16.40 Gala laureaților 
sportului românesc 18.00 Handbal 
feminin România- Austria 19.55 Doar o 
vorbă „săț-i" mai spun! 20.00 Jurnal, meteo
20.30 7 zile în România 21.00 Salt în gol 
(SUA, 1994) 22.50 Telesport 23.00 D-na 
King, agent secret (ep. 49) 23.55 Pop 
show nocturn

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) 13.50 Un cântec 
pentru fiecare 14.00 Conviețuiri (mag.) 
15.10 Limbi străine. Engleză 15.35 Deify 
și prietenii săi (d.a) 16.00 Țiganca (s) 
16.45 Santa Barbara (s, ep. 711) 17.40 
Tribuna partidelor parlamentare 17.50 
Filmele săptămânii 18.00 Care pe care? 
(cs) 19.10 Portrete în acvaforte 19.40 
Sănătate, că-i mai bună decât toate! 
(mag.) 20.10 Natacha (s) 21.00 Credo 
(mag.) 22.00 Doctorul Semmelweis 
(dramă Franța/Polonia 1995)

9.00 Documente culturale (r) 10.00 
Ultimul tren (r) 11.00 S.O.S. Patrimoniul 
(r) 11.30 Scena politică (r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă... 
(r) 13.00 Primul val (s/r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi străine. 
Franceză 15.35 Deify și prietenii săi 
(d.a) 16.00 Țiganca (s) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 M-am născut în 
Carpați - din cântecele lui Ion 
Dolănescu 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Care pe care? (cs) 
19.10 Dosarele istoriei (do) 20.10 
Natacha (s) 21.00 Sensul tranziției 
22.00 Teatru TV: ,,Ce zi frumoasă"

9.00 Teleenciclopedia (r) 10.00 Opinia 
publică (r) 11.00 Fotbal Avancronica 
etapei a 6-a a Ligii Campionilor UEFA 
(r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Doar o vorbă... (r) 13.00 Sănătate, că- 
I mai bună decât toate! (r) 14.00 
Emisiune în limba maghiară 15.10 Limbi 
străine. Germană 15.35 Deify șl 
prietenii săi (d.a). 16.00 Țiganca (s) 
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 Laureați 
ai Festivalului de doine și balade 
Drăgănești Olt '98 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Care pe 
care? (cs) 20.10 Natacha (s) 22.00 
Brubaker (dramă SUA ’80)

9.00 Fotbal Meci în etapa a 6-a a Ligii 
Campionilor UEFA: FC Barcelona- 
Manchester United (înreg.) 10.30 Im
pact (r) 11.00 Pelerinaje (r) 11.30 
Cultura în lume (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Doar o vorbă săț-i mai spun!
(r) 13.00 Medicina pentru toți (r) 14.00 
Emisiune în limba germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 Omer (d.a) 
16.00 Țiganca (s) 16.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.00 Ceaiul de 
la ora 5 19.10 Față-n față cu autorul
20.10 Natacha (s, ep. 93) 21.00 Ultimul 
tren 22.00 La revedere (co. Franța 
1995) 23.45 Lumea sportului: rezumate

11.00 Lumină din lumină (r) 12.00 Sun
set Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă 
săt-i mai spun! (r) 13.05 Cu ochii’n 4 (r) 
13.45 TVR Craiova 14.30 TVR Clujl 5.10 
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 par
lamentare 18.00 Universul cunoașterii 
(mag.) 19.10 Arhive românești (do) 
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. 9) 23.30 Conviețuiri 
(mag.)

8.05 Delfi și prietenii săi (r) 8.30 înot: 
Campionatele Europene 9.00 Cronica 
africană (1998) 10.30 Documente 
culturale (CFI, 1997) 11.25 TVR Cluj- 
Napoca 13.30 Actualitatea culturală 
14.00 Gabriela, managerul echipei de 
fotbal (ep. 10) 14.50 Bijuterii muzicale
15.10 Bank-Note (r) 15.35 Delfi și 
prietenii săi (Franța, 1995) 16.45 Santa 
Barbara (ep. 715) 17.30 Tradiții 18.00 
Serata muzicală TV (r) 19.00 Istorie, 
memorie, recuperare 19.30 Retro TV 
20.30 Teatrul Național de Televiziune 
prezintă: Gâlceava Zeilor de Radu 
Stanca 22.35 Ateneu 23.35 Panoramic 
Jazz

8.55 Filmele săptămânii 9.00 Cronica 
africană (CFI, 1998) 9.55 Ferestre spre 
lume 10.30 Cinematograful vremii 
noastre 11.30TVRIași13.30Creanga 
de aur 14.00 Gabriela, managerul 
echipei de fotbal (ep. 11) 14.50 Vitrina 
personajelor de operă 15.10 Din 
albumul celor mai frumoase melodii 
populare 15.35 Delfi și prietenii săi (d.a) 
16.00 Țiganca (ep. 68) 16.45 Santa 
Barbara (ep. 716) 17.30 Cvartetul nr. 2 
de Leos Janacek 17.45 Un secol de 
cinema 18.30 Alo, tu alegi! 19.45 
Clepsidra cu imagini 20.00 Cu cărțile 
pe față 21.00 Sportmania 24.00 
Serenada de P.l. Ceaikovski

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. 101) 11.30 
Crăciunul unui rătăcitor (dramă 
SUA 1987) 13.30 Planeta vie (do, 
ep. 128) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 15.30 
Dallas (s,ep. 133) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s, ep. 50) 17.50 Zo
diac 18.00 Colivia de aur (s, ep. 9) 
19.00 Observator 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Pericol iminent 
(s, ep. 13) 22.00 Viitorul începe azi 
(s, ep. 35) 23.00 Observator 23.35 
Cuiul din pantof (talkshow)

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.25 Iluzii (s, ep. 102) 11.25 
Pericol iminent (s/r) 12.30 Omul cu 
o mie de fețe (s) 13.30 Planeta vie 
(do, ep. 129) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 134) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 51) 17.50 
Zodiac 18.00 Colivia de aur (s, ep. 
10) 19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Cinci 
piese ușoare (dramă SUA 1970) 
23.00 Observator 23.30 Agenția de 
£reșă 23;35^chimbul de noagței

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. 103) 11.20 
Cinci piese ușoare (f/r)13.30 
Planeta vie (do, ep. 130) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
135) 16.30 Știri 17.00 Trei destine 
(s, ep. 52) 17.50 Zodiac 18.00 
Colivia de aur (s, ep. 11) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Evasive Action 
(f.a.SUA ’98) 23.00 Observator
23.30 Agenția de presă 23.35 
Prezentul simplu 0.35 „Vedeta în 

i£a£Uci2-

10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. 104) 11.20 
Prezentul simplu (r) 12.20 
Sâmbete și zâmbete (r) 12.50 
Vedete îh papuci (r) 13.30 Planeta 
vie (do, ep. 131) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 136) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 53) 17.50 
Zodiac 18.00 Colivia de aur (s, ep. 
12) 19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Night
man (s, ep. 14) 22.00 Procurorul 
(s, ep. 13) 23.00 Observator 23.30 
Agenția de presă

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. 105) 11.25 
Nightman (s/r) 12.30 Omul cu o mie 
de fețe (s) 13.30 Planeta vie (do, 
ep. 132) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Hombres (s, ep. 74) 15.20 Navarro 
(s, ep. 22) 16.50 Caracatița 4 (s, 
ep. 3) 17.50 Zodiac 18.00 Colivia 
de aur (s, ep. 13) 19.00 Observator
19.30 Inspirația Carolinei (s, ep. 14) 
20.00 Detectivi la Malibu (s, ep. 13) 
21.00 Follow That Camel (co. SUA 
1967) 23.00 Observator

9.25 Noile aventuri ale lui Flash 
Gordon (ep. 25) 9.55 Agenția de 
presă (r) 10.00 între prieteni 11.00 
Poveștile prietenilor mei 11.30 
Mileniul III: Spaime, soluții, speranțe 
13.00 Enciclopedia TV 14.00 
Roata de rezervă 14.30 
Constelația Cinema15.00 Noi 
suntem îngeri: Pușcăriașii 16.30 
Fete de provincie (ep. 14) 17.00 
Pe cont propriu (ep. 14) 17.45 
Săptămâna model la New York - 
tendințe 1999 18.00 Colivia de aur 
(ep. 14) 19.00 Observator 19.30 
„Sâmbete și zâmbete" 20.00 Nash 
Bridges (ep. 46) 21.00 Victima 
hazardului (SUA, 1995)

7.00 Bună dimineața, PROTVealtău! 10.10 
Tânăr și neliniștit (s/r) 10.55 Divertisment 
12.55 Știrile PRO TV 13-00 Fiica maharajului 
(dramă SUA'94, p. I) 14.30 Suflet de femeie 
(s) 15.15Tânărși neliniștit (s) 16.00 Nano 
(s, ep. 178) 17.00 Știrile PRO TV / O 
propoziție pe zi 18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
My Favorite Year (co. SUA 1982) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Seinfeld (s, ep. 163) 23.00 Știrile PRO TV/ 
Profit 23.30 Audiența națională (talkshow)

7.00 Bună dimineața, PROTVeal tău! 10.10 
Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 My Favorite 
Year (f/r) 12.30 Seinfeld (s/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Fiica maharajului (dramă 
SUA '94, p. II) 14.30 Suflet de femeie (s)
15.15 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano (s, 
ep. 179) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Privilegio de Amar (s, ep. 3) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Spitalul de urgență 
(s, ep. T3) 21.30 Lois șl Clark (s, ep. 2)
22.15 Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea zilei 
cu F. Călinescu 22.30 Veronica (s, ep. 14) 
23.00 Știrile PRO TV/Profit

10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 Frații 
Hardy (s) 11.15 Aventurile Iul Nancy Drew 
(s) 11.45 Norocosul (s) 12.30 Fiica 
oceanului (s) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Fiica maharajului (dramă SUA '94, p. III) 
14.30 Suflet de femeie (s/r) 15.15 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 180) 
17.00 Știrile PRO TV 17.30 Privilegio de 
Amar (s) 18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei cu Florin Călinescu 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Little Man Tate (dramă 
SUA ’91) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Nebun după tine (s, 
ep. 14) 23.00 Știrile PRO TV / Profit 23.30 
Pro și contra cu Octavian Paler

7.00 Pe cont propriu (r) 8.00 Spirit 

și credință 8.30 Desene animate: 

Mighty Max (ultimul episod) 9.00 

Teo și Mircea Șou 12.20 Marile 

vacanțe (comedie, Franța) 14.00 

Duminica în familie 18.00 Colivia de 

aur (ep. 15) 19.00 Observator 

19.30 Reporter TV Vouă 19.40 

Damon 20.00 Vânător în spațiu (SF, 

SUA, 1983) 21.45 TeleEurobingo 

Show 22.45 Agenția de presă 
22.50 Agenția de presă

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.10 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 Little 
Man Tate (f/r) 12.30 Nebun după tine (s/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Poison Ivy 
(thriller SUA ’92) 14.30 Suflet de femeie 
(s) 15.15Tânărși neliniștit (s) 16.00 Nano 
(s, ep. 181) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Privilegio de Amar (s) 18.15 Știrile PRO 
TV 19.20 Chestiunea zilei cu F. Călinescu
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Melrose Place 
(s, ep. 105) 21.30 Nikita (s, ep. 40) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 14) 22.55 Știrile PRO TV 
23.00 întâlnire cu presa (talkshow)

7.00 Bună dimineața, PROTVealtău! 10.10 
Tânăr și neliniștit (s/r) 1,1.00 Beverly Hills 
(s/r) 11.45 Melrose Place (s/r) 12.30 Pauly 
(s) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 My Name is 
Kate (dramă SUA '94) 14.30 Suflet de 
femeie (s) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Nano (s, ep. 182) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Urmărire generală 17.50 Reforma la 
români 18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Efecte speciale (s, 
ep. 4) 21.30 Black Rainbow (thriller SUA 
‘9) 23.15 Știrile PRO TV - Un alt fel de 
jurnal 23.35 Chestiunea zilei

8.20 Superman (ep. 10) 8.40 Mica Sirenă 
(ep. 19) 9.00 Incredibila aventură a 
Robinsonilor (ep. 6) 10.10 Inelul cu cap de 
dragon II (f) 11.00 ProMotor 11.30 Am 
întâlnit și români fericiți 12.00 Accapulco 
Heat (ep. 4) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Soțul și soția (ep. 10) 13.30 Kelly Kelly 
(ep. 2) 14.00 Alo, Generația PRO 16.20 
Lumea filmului 17.00 ProFashion 17.30 
Team Knight Rider (ep. 1) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Specialiștii (ep. 15) 21.00 
Academia de poliție (ep. 15) 21.55 Știrile 
PRO TV 22.00 Pelle - Conchitadorul 
(dramă istorică, Danemarca/Suedia 1988)

8.40 Mica Sirenă (ep. 20) 9.00 Abraca
dabra: Mowgli (ep. ultimul episod) 11.00 
Doctor în Alaska (ep. 89) 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
O propoziție pe zi - retrospectiva 
săptămânii 13.05 Soțul și soția (ep. 11) 
13.35 Kelly Kelly (ep. 3) 14.00 Chestiunea 
zilei cu Florin Călinescu 15.00 Benny Hill 
(ep. 8) 15.30 Echipa mobilă16.00 Al 
șaptelea cer (ep. 47) 17.00 Buffy, spaima 
vampirilor (ep. 14) 18.00 Beverly Hills (ep. 
151) 19.00 Prețul corect 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Ally McBeal (ep. 15) 21.00 
T ăcerea mieilor (thriller, SUA, 1991) 23.10 
Știrile PRO TV

6.00 Prima oră (mag.) 10.00 Jerry 
Springer Show (r) 12.00 Un alt început 
(s) 13.00 Atingerea îngerilor (s) 14.00 
Celebri și bogați (s, ep. 7) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 7) 16.00 Sister, sister 
(s, ep. 7) 16.30 Malcolm și Eddie (s, ep. 
7) 17.00 Jerry Springer Show 18.00 Știri 
19.00 Viper (s, ep. 11) 20.00 Candid 
Camera (div., ep. 11) 20.30 The Enter
tainers (dramă SUA ’91) 22.00 Just 
Shoot Me (s, ep. 2) 22.30 Știri

6.00 Prima oră (mag.) 10.00 Highlights 
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, ep. 8) 15.00 Maria Mercedes 
(s, ep. 8) 16.00 Sister, sister (s, ep. 8)
16.30 Malcolm și Eddie (s, ep. 8) 17.00 
Jerry Springer Show (talkshow, ep. 9) 
18.00 Știri 19.00 Viper (s, ep. 12) 20.00 
Candid Camera (div., ep. 12) 20.30 Brook
lyn South (s, ep. 2) 21.30 Special (do)
22.30 Știri 23.00 Ultima 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 șl 
bogați (s, ep. 9) 15.00 Maria Mercedes 
(s, ep. 9) 16.00 Sister, sister (s, ep. 9)
16.30 Malcolm și Eddie (s, ep. 9) 17.00 
Jerry Springer Show (talkshow, ep. 10) 
18.00 Știri 19.00 Viper (s, ep. 13) 20.00 
Candid Camera (div., ep. 13) 20.30 
Comisarul Rex (s, ep. 2) 21.30 Cl 5: 
Profesioniștii (s, ep. 2) 22.30 Știri 23.00 
Ultima 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,e p. 10) 15.00 Maria Mercedes 
(s, ep. 10)16.00 Sister, sister (s, ep. 10) 
16.30 Malcolm și Eddie (s, ep. 10) 17.00 
Jerry Springer Show (talkshow, ep. 11) 
18.00 Știri 19.00 Viper (s, ep. 14) 20.00 
Candid Camera (div., ep. 14) 20.30 Best 
of the Best (f a SUA 1989) 22.00 Frasier 
(s, ep. 3) 22.30 Știri 23.00 Ultima 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. 11) 15.00 Maria Mercedes 
(s, ep. 11) 16.00 Sister, sister (s, ep. 11) 

16.30 Malcolm și Eddie (s, ep. 11) 17.00 
Jerry Springer Show (talkshow, ep. 12) 
18.00 Știri 19.00 Viper (s, ep. 15) 20.00 

Candid Camera (div., ep. 15) 20.30 Next 

Door (co. SUA 1994) 22.00 Știri 22.30 
Sleepwalkers (f. SUA 1992)

7.00 Mecanica distractivă (ep. 5) 7.30 
Campionul (ep. 5) 8.00 Dragonii zburători 
(ep. 5) 8.30 Prințul Valliant (ep. 5) 9.00 
Justițiarii (ep. 5) 9.30 Nemuritorul (ep. 5) 
10.00 Malcolm & Eddie (ep. 5) 10.30 Sis
ter, sister (ep. 5) 11.00 Gregory Hines 
Show (ep. 5) 11.30 Lumea lui Dave (ep.
5) 12.00 Zona M - emisiune muzicală 
13.00 Sport magazin - magazin sportiv 
15.00 Detectivi de elită (ep. 5) 16.00 
Pământul, bătălia finală (ep. 3) 17.00 The 
best of Jerry Springer talkshow ep. 8 
18.00 Știri 18.30 Viper (ep. 16) 19.30 
Camera ascunsă (ep. 16) 20.00 Un prinț 
în America (comedie, 1988) 22.00 Real 
TV

7.00 Mecanica distractivă (ep. 6) 7.30 
Campionul (ep. 6) 8.00 Dragonii zburători 
(ep. 6) 8.30 Prințul Valliant (ep. 6) 9.00 
Justițiarii (ep. 6) 9.30 Nemuritorul (ep. 6) 
10.00 Malcolm & Eddie (ep. 6) 10.30 
Sister, sister (ep. 6) 11.00 Gregory Hines 
Show (ep. 6) 11.30 Lumea lui Dave (ep.
6) 12.00 Conflict de interese (r) 13.30 
Cinemagia - emisiune cinematografică 
informativă 15.30 Legături de familie (ep. 
3) 18.00 Știri 18.30 Viper (ep. 17) 19.30 
Camera ascunsă (ep. 17) 20.00 Sahara 
(f, război, Columbia, 1995) 22.00 Frasier 
(ep. 3)
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singur medicament mă 
costă 93500 lei". Medicul a 
precizat că pentru sechelele 
după accidentul vascular 
cerebral pe care l-a suferit 
are nevoie de tratament cu 
„Sermion”, care nu se 
compensează și nu are po
sibilitatea să și-l plătească.

Alte opinii am luat de la 
bolnavii care urmau să fie 
consultați. ,,De obicei eu 

' am găsit medicamentul 
i căutat - afirma dna T.E. - și 

aceasta pentru că merg mai 
întâi la farmacie și întreb 
dacă se găsește. Foarte 
căutate sunt Scobutilul și 
Lizadonul, antispastice 

I bune pentru orice vârstă. 

Din păcate nu se 
compensează. Indiferent cât 
costă, la o pensie mică 
contează. Metroclopramidul, 
care cândva se compensa, a 
fost scos de pe lista 

I compensatelor”. „Medica- 
! mentele sunt foarte scumpe 

- spunea pensionara 
Zenaida Urdea. Nici cele 
compensate nu se găsesc 
întotdeauna în farmacii. Am 
aflat acum că se vor 
compensa și am venit după 

I rețetă; am nevoie de 

Nifedipin și de Neocryste- 
I pin.”

Singura farmacie din 
oraș este în prezent 
farmacia nr. 9 din centru 
(numită cândva „Speranța”), 
pentru câ farmacia 
„Salutaris” s-a închis de 
câteva luni, iar celelalte 

i unități sunt puncte
l farmaceutice. „Farmacia a 
i revenit la Societatea

La Simeria, acum, se 
eliberează medicamente 

compensate
„Remedia” - cum spunea 
dna farmacistă Aurica 
Munteanu.

Lucrăm în acest sistem din 
16 noiembrie a.c. Am început 
să eliberăm și medicamente 
gratuite și compensate, motiv 
pentru care vine lume multă 
în unitate”. Aprovizionarea 
este destul de bună, aceasta 
făcându-se la câteva zile prin 
deplasare la depozitul 
„Remedia” din Deva. Se 
aduc în funcție de ceea ce 
solicită bolnavii. Cineva 
solicitase vaccin antigripal. 
Nu se găsea în stoc, dar 
solicitarea a fost reținută, fiind 
trecută în lista deschisă în 
scopul notării medica
mentelor cerute.

Dna farmacistă Maria 
Mamara afirma că „se 
preferă medicamentele de 
import în detrimentul celor 
indigene și acestea sunt 
foarte scumpe. Bolnavii le 
solicită medicului, aceasta 
datorită reclamelor TV care îi 
influențează mult și ei 
consideră că sunt cele mai 
bune. Valoarea acestor rețete 
crește foarte mult. Spre 
exemplu se cere „Nurofen” în 
locul Padudenului, este 
preferat „Panadolut” în locul 
Paracetamolului românesc. 
Se scriu medicamente foarte 
scumpe „ori pe mofturi să fie 
date produsele cele mai 
scumpe celor care își permit. 
Ar trebui să se înțeleagă că 
eliberarea gratuităților și 

compensatelor este o 
activitate de caritate și chiar 
și medicii ar trebui să țină 
seama de aceasta.”

,,Flores tehnofarm” s-a 
mutat de câteva luni de pe 
strada Ion Creangă vizavi 
de Spitalul CFR. „Avem 
program non-stop - 
spunea asistenta Elena 
Dan - iar aprovizionarea 
se face și prin furnizorii 
care vin direct cu marfa la 
punctul farmaceutic. Com
pensate nu se eliberează 
nici aici și nici la „Vio 
Farm”, cu toate că la 
aceasta din urmă asistenta 
de serviciu ne declara: 
„Funcționăm ca o farmacie 

_ și avem desfacere mare”.
Cum am constatat, într- 

un oraș ca Simeria, cu o 
populație de aproximativ 
14.800 de locuitori, este 
suficientă o farmacie care 
eliberează rețete com
pensate și gratuite. Iar 
dacă aceasta aparține 
acum de „Remedia" 
(oricum spațiul era al 
societății) nu vor mai fi 
probleme, cum spunea și 
dna farmacistă Maria 
Mamara. Nemulțumirile 
exprimate au fost cele 
vizavi de necompensarea 
unor medicamente fără de 
care unii bolnavi nu pot trăi, 
dar este greu sau aproape 
irhposibil să suporte costul 
acestora din pensiile mici 
pe care le primesc.

Vino la Shell |i pofi lua acasâ propriul îâu ursuleț Teddyl
începând cu luna noiembrie ji pânâ la 31 decembrie 1998, olmenteazâ cât mai des la oricare dintre itațfile SheH. 

Când valoarea atknaiâ a chitanțelor primite la aceste alimentări ajunge la următoarea sumâ:
• 500.000 da lai pentru macină personală,
• 1.500.000de lai pentru mașină da firmă,
• 1.500.000de lai pentru camionete (pânăla 3,5 tone},
•5.000.000de lai pentru camioane și (iruri (peste 3,5 tona},
primești gratii un irs Teddy mic. Iar dacă mai adaugi încâ 25.000 de Id, îl pofi lua acasâ pe fratele lui, unul Teddy mare. 
Vei afla mai multa amănunte da la personalul riafiilor Shell.

URSULEȚUL teddy 
mc, PUFOS $1 DRĂGĂLAȘ 

TE AȘTEAPTĂ LA SHELL 1

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

| INU STA pEOPARTE DACĂ
i VREI SA AI PARTE DE

ALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM
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Explicație
Pot oare?
Florile să renege lu

mina? Sau greierii să 
anuleze iarba? Ziua făr’ de 
răsărit, noapte fără asfințit?

De ce? într-o bună zi, nu 
dezertează în pas alergător 
arborii din păduri, iar apele 
să curgă înspre izvoare?

De ce? Inima nu ni se 
oprește, înghețând în tăcere 
baterea aripilor de sânge?

Nu știm de ce... sunt 
toate lucrurile așa.

Și, poate chiar mâine, 
toate câte sunt pe lumea 
aceasta să fie supuse 
schimbării, transfigurării. 
Amalgamate și alambicate 
încât să stea invers. De nu 

.vom mai ști cum arată 
raiul...

Există însă o conștantă, 
care în cazul unui 
asemenea holocaust ne va 
aminti mereu cum a fost 
înainte.

Aceea e iubirea,

%

Recunoștință Domnului Profesor
"Cu ani în urmă, biblioteca 

noastră județeană a avut inițiativa, 
temerară pentru acel timp, de a 
aniversa cărturarii locului ajunși la 
vârste care dau de gândit. A fost 
greu, pentru că trebuia străpunsă 
opoziția “organului", ce nu îngăduia 
decât aniversarea unui singur 
personaj, cel care nu suporta um
bra personalităților. Și totuși aceste 
firești manifestări omagiale au avut 
loc, la început cu discreție con
spirativă, într-un soi de semi- 
clandestinitate, pentru ca abia 
după 1989 ele să devină obișnuințe 
de notorietate publică. Putem 
spune azi că s-a Instituit în timp una 
dintre cele mai frumoase tradiții 
culturale, a cărei semnificație 
sporește azi, când lucrarea tăcută 
și tenace a cărturarului e excedată 
de potlogăriile politicianului semidoct 
și a afaceristului trivial, specimene 
lipsite de convingeri, dar animate 
de strașnice interese. (...) Un 
asemenea cărturar, care a așezat 
în sufletele a mii de elevi și de cititori 
sămânța gândirii civilizatoare", a 
fost omagiat cu o săptămână în 
urmă, în personalitateadlui Dumitru 
Susan, la împlinirea celor trei 
sferturi de veac.

Invocând cuvintfele scriitorului 
Radu Ciobanu, rostite cu prilejul 
adineaori amintit, nu facem decât să 
subliniem semnificația unor astfel de 
momente în viața spirituală a urbei 
noastre, nemeritat de stinsă și fără 
vlagă în ultima vreme. Dar pentru 
cel sărbătorit cum altfel să fie o 
aniversare la 75 de ani, decât 
covârșită de emoții și de nostalgii, 
atunci când privind în urmă de la 
înălțimea prezentului retrăiești 
clipele și anii prin care mereu ai 
urcat, împărtășind și celorlalți din tot 
ce ai trăit?...

înconjurat de prieteni “de-o 
viață", de colegi și de foști elevi, dl 
Dumitru Susan a devenit, pe 
parcursul mai multor minute, “ținta" 
evocărilor unui destin început la 19 
noiembrie 1923, în satul Banpotoc 
(corn. Hărău). Destin marcat încă de 
timpuriu (la 21 de ani) de 
participarea la bătăliile pentru 
eliberarea Ardealului purtate în linia 
întâi pe frontul de la Păuliș. A fost 
acesta de altfel și un puternic motiv

pentru a rămâne până astăzi alături 
de veteranii de război, după '90 Dsa 
devenind președinte al Filialei 
Hunedoara din cadrul Asociației 
Naționale a acestora. Absolvent al 
Facultății de Litere și Filozofie a 
Universității clujene, Dumitru Susan 
avea să-și desăvârșească cea mai 
mare parte a carierei ca profesor 
la Liceul "Decebal".din Deva, 
afirmându-se ca "eminent educa
tor" și apreciat pedagog; ca "un 
dascăl care s-a străduit să-și facă 
datoria cum și cât l-au ajutat 
puterile, după cum mărturisea 
profesorul însuși. Atributul de 
scriitor cu care am fost împovărat 
- continua Dsa -, îl socotesc 
hiperbolic și nemeritat. Dacă am 
ispitit și eu condeiul să șchiopăteze 
pe câteva pagini, am făcut-o din 
sinceritatea obsedantă de a oferi 
semenilor bucuria căutării și a 
exprimării adevărului, binelui și 
frumosului”.

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

*
Dorin PETRESC

Am răscolit somnul ză
pezilor mahmur și resemnat și 
m-am lăsat ademenit de 
trâmbița secretului anotimp, 
într-un spațiu fără sfârșit. Se
mințe de umbră risipite în 
somnul zeilor, într-un timp al 
uitării, unde “iarba își pune 
oasele verzi pe un sentiment 
migrator,/ izvoarele curg spre 
inima cosașilor/într-un echilibru 
albastru,/ sunt vechi inscripții 
amorțite în creierul de nisip al 
pietrei,/ iarba, ca o galaxie,/ 
ivește în noi alipse/ pentru 
sufletele noastre" (Vremea 

’sei). Acolo, mă aștepta 
i^etul Constantin Stancu, să 
reluăm o poveste pe care nu o

exprimă așa cum trăiește și 
crește în adânc, în miezul 
cuvintelor ce necontenit se 
deposedează de substanță ca 
să recreeze acest univers 
altfel, încât orice început de 
mișcare devine o posibilă 
sărbătoare: "Plouă, ca gestul 
tău între două cuvinte,/ plouă 
și lumea e un potop de 
ferestre,/ privește prin ele/ 
până-n memoria de sfârșit a 
lumii.” (Ferestre).

Poetul Constantin Stancu 
cunoaște poteca tainică pe 
care se aude tropotul in- 
confundabil al cailor înaripați 
ce se dăruiesc doar celor ce 
au descoperit lecția rară a 
depersonalizării. Din tropotul

Moment de sărbătoare în marea familie spirituală a celor 
care cred în puterea cuvântului; Radu Ciobanu (stânga) 
și Dumitru Susan, la aniversarea Domnului Profesor

AD/WO

Ionel AMĂRIUȚEI

Să privim îndelung 
într-o oglindă spartă 
ca-ntr-un adânc 
și incomensurabil abis, 
privirile noastre vor căuta, 
printre riduri și cearcăne, 
urmele unor întâmplări de 
demult, 
s-a făcut târziu în cuvinte, 
o fiară agonizează în tâlcul lor, 
curând vom pleca din această 
margine tristă de veac, 
în cenușa lui va rămâne întipărită 
partea noastră de nefericire, 
jocul de-a visele s-a terminat, 
pecețlle lumii orfic s-au rupt, 
iubirea e un cuvânt crucificat 
pe cerul din apă, abrupt.

Oh, acel violoncel 
pe care-l aud de o viață cântând, 
pâlpâire rece de flacără obosită 
ascunsă în memoria ploii, 
vocea lui Dumnezeu 
ajunsă până la noi 
sub forma unei melodioase tăceri, 
ecoul ei nefiind altceva 
decât un jungher de argint 
înfipt în propriile noastre speranțe, 
această dimineață, 
acel violoncel 
cântând împreună 
lângă firul de iarbă 
crescut în palma saltimbancului 
ca o erezie 
la lumea din jur..

SărfetoarG adutoruaM:
“păsări ac ccrupu”. de C. Stcuvac
începusem niciodată și să 
împodobim o noapte care ne 
va ține mereu aripile sus
pendate de o parte și de alta a 
păsării condamnate la nemurire.

L-am regăsit pe poetul 
Constantin Stancu descifrând 
amprentele pașilor ce au 
deschis porți în zăpezi și am 
încercat să înțeleg de ce 
PĂSĂRILE PLÂNG CU ARIPI. 

Mi-am amintit că sunt tributar 
aceluiași altar al poeziei și am 
realizat că apariția acestei cărți 
de debut este o sărbătoare: 
așa cum un monument se 
dezvoltă pe soclu din 
dragostea pentru care a fost 
creat. Dacă aripile spiritului 
poetului au fâlfâit cândva, în J evul mediu, cu siguranță 

I acestea au plâns la cântecul 
zăpezilor lui Franpois Villon.

Constantin Stancu este unul 
l^urtre^uținn£oețicaresei

lor de cristal se sparg 
poemele în culori infinite, 
adăstând dimineața la curțile 
poeților autentici. Un aristocrat 
al bucuriei, acest poet hu- 
nedorean a scos una dintre 
cele mai echilibrate cărți de 
poezie contemporană. Și cred 
că acesta nu e decât un reper 
și mai cred că poetul 
Constantin Stancu va modela 
o piatră rară în salba de aur a 
poeziei românești. “Aștept ca 
primul fulg/ să se așeze pe 
gândurile tale,/ să aud sunetul 
pur al începutului de lume...” 
(Meduza de aur).

Citind această carte, cu 
fiecare poem încep să doresc 
liniștea primordială în care îl 
descifrez pe Constantin 
Stancu și să simt rănile pro
priilor mele cuvinte pe care 
adesea le condamn să fie 
gheare...

loan BARB
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-DieMircea Vaida Voievod, culmi pe care o cunosc și pe Poezie am scris mai puțin 
ne întâlnim, iată, pe plaiuri care continuu s-o visez chiar și în acești ani și aceea, notând- 
zărăndene. Pentru dvs 
înseamnă ceva anume zona 
Bradului?

- Sigur că da. Eu am început 
să scriu la Brad. Pentru mine, 
Horea, Avram lancu, istoria

I locului, gorunii locului sunt 
| prezențe concrete ce mi-au 

creat mie o mitologie din care 
mă inspir și astăzi și care 
continuă să-mi stârnească nu 
numai amintiri, ci și viziuni. De 
fapt, măduva a tot ceea ce am 
scris se află aici, atât în proză 
cât și în poezie. De exemplu, 
romanul “Corida” se des
fășoară într-un oraș iluzoriu, 
dar el are multe din datele 
Bradului.

Și poezia mea, așa cum a
| început ea, a stat sub semnul 

lui Avram lancu și al lui Horea...
Bradul mai înseamnă și 

mormântul părinților mei, care 
se odihnesc alături de aurul 
acestui pământ.

- V-am auzit vorbind 
despre vis, despre visare, v-am 
văzut bucuria de pe chip în 
timp ce priveați colinele din

I jurul Bradului. Cât a cântărit 
| acest peisaj în visul dvs de om ?

- Visul, și mă refer la 
reveriile mele, reverii prelungi 
în toate anotimpurile, dar mai 
ales în verile și toamnele când 
soarele apune deasupra unei

I 
I 
I
I 
I 
i
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I 
I
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după atâția ani. Pentru că eu n- 
am plecat cu adevărat, se vede, 
niciodată din această vale 
binecuvântată, din această 

Țară a Zarandului. Pe mine 

acest peisaj al Apusenilor m-a 
impresionat profund și continuă “ 

să-mi dea aripi.

o între avioane, în trenuri, în 
gări, în hoteluri, într-o lume 
balcanică, sfărâmată și fă
râmițată de conflicte. O carte 
probabil se va naște din aceste 
drumuri ale mele, iar alta, ce 
se va numi probabil “Conjurația 
împotriva Jugoslaviei”, este

I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I

I 
I
I
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- Ce-a mai făcut și ce-a mai 

scris Mircea Vaida Voievod, în 

ultimii ani?
- în ultimii ani, preocuparea 

mea esențială a fost mai ales 

publicistica. Dar, în a practica 

publicistica, m-a ajutat foarte 

mult faptul că sunt scriitor. Că 

am creat mitologii și în aceste 

mitologii eu n-am avut hotare. 

Colindând acum prin toată 

lumea în calitate de publicist, 

sunt convins că această 

experiență mă va ajuta probabil 

(dacă voi mai avea timp) în 

activitatea mea de scriitor.

scrisă înaproape gata 
întregime.

- Ce mai sunt ei, scriitorii, în 
acest angrenaj tot mai greu, tot 
mai greu pe sufletul omului?...

- Scriitorii au devenit 
oameni singuri, izolați. Există 
o tendință conștientă sau in
conștientă a societății de a 
însingura oamenii, când există 
o zdruncinare a 
Statutul scriitorului 
îndoielnic. Cel ce 
este om de afaceri
cu bunăvoință. Scriitorul este 
o pasăre rară, exotică, iar

valorilor, 
a devenit 
spune că 
este privit
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lumea îl privește cu suspiciune. 
Și el nu este deloc un om bogat 

în această societate. Pentru că 
totuși trăim într-o lume 
mediocră și în plină anarhie. 
Vor trebui să treacă mulți ani 

pentru ca scriitorii să se 

readune.

- Credeți, die Vaida - 

Voievod, că mai este posibilă 

o stare de normalitate în acest 

sfârșit de veac?

- Sunt convins că acest 

lucru se va întâmpla, dar nu 

curând. Este însă nevoie de o 

reașezare a valorilor societății 

în care trăim. Așadar, eu 

aștept venirea altor generații. 

Deși acum trăiesc un senti
ment de amărăciune, sunt 

absolut convins că 

spiritualitatea românească are 

încă un cuvânt greu de spus în 

lumea ce se numește Europa. 

Sunt convins că suntem o 

aristocrație spirituală a con

tinentului european. Trebuie 

să avem demnitatea și 

mândria acestei realități. Nu 

suntem singurii, desigur, dar 

suntem competitivi în acest 

domeniu și trebuie să ne dăm 

seama de această valoare. 

Altfel nu avem nici o șansă.
A consemnat 

Mariana PÂNDARU
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(Urmare din pag. 1) Primar in vremuri grele
vite. Dar sunt și șomeri, rămași de 
la întreprinderile din Orăștie, și 
săraci cu până la 13 copii și fără 
vreun șprijin. Avem întocmite 121 
de dosare pentru acordarea 
ajutorului social, însă din lipsa 
banilor, în acest an n-am putut plăti 
decât pe două luni. Acum, în 
decembrie, de sărbători, vom mai 
face o plată.

- Cum era, dna, funcția de 
primar înainte de 1990, cum este 
acum?

- Erau vremuri grele și atunci, 
sunt vremuri grele și acum. Atunci 
erau cam multe ședințe, se lucra 
sub imperativele comenzii politice. 
Azi este libertate și legi 
nerespectate. în sufletele oamenilor 
s-a acumulat neputința și

deznădejdea, egoismul și invidia, 
individualismul și șmecheria. 
Nimănui nu-i mai pasă de nimeni și 
de nimic. Interesul personal a 
devenit lege și speranță. Chiar și în 
lumea satului.

- Se pare că și la Beriu lucrarea 
pământului e în mare suferință.

- Da, pentru că oamenii, din 
strămoșescul sentiment al 
proprietății, vor să le fie redate 
terenurile în hotarele inițiale, unde 
le-au avut moșii și strămoșii lor, 
lucrul pământului devenind greoi 
și ineficient. Nici cei care și-au 
cumpărat mașini și utilaje agricole 
nu prea mai au ce face cu ele. 
Banii sunt puțini, costurile 
lucrărilor agricole sunt mari. Iar

când se va plăti și impozit pe 
pământ, destui vor renunța să- 
I mai lucreze. Unii nu-l lucrează 
nici acum, iar alții au abandonat 
terenurile cu fânețe din cauza 
impozitului. Dacă sătenii ar 
accepta formula proprietății 
prin comasare, altfel s-ar lucra 
pământul. Altele ar fi recoltele, 
câștigurile și viața oamenilor. 
Experiența țărilor occidentale 
este grăitoare în acest sens. 
Azi satul românesc se află în 
mare suferință.

- Poate vor auzi, dnă Rodica 
Moța, cei de sus durerile tălpii 
țării.

■ Sperăm. Speranța ne-a mai 
rămaș.

(Urmare din pag. 1) 

populației, concomitent redu- 
cându-se și ratlngul de țară, 
ceea ce face tot mai dificile 
condițiile în care putem să mai 
obținem împrumuturi externe. 
Intr-o asemenea situație a fost 
zdruncinată puternic și s-a 
erodat încrederea populației în 
clasa politică și în capacitatea 
Guvernului de a conduce tre
burile țării. Nevoiți să recu
noască realitățile triste, 
numeroși parlamentari din arcul 
puterii și unii guvernanți aduc 
acuze întemeiate lipsei de 
comunicare și de fermitate la 
nivelele de decizie, chiar și unii 
lideri de partide din coaliție 
exprimându-și nemulțumirea 
pentru faptul că Parlamentul a 
devenit un fel de mașină de vot 
pentru ordonanțe și ordonanțe 
de urgență ale Guvernului (peste 
350 la număr date după 1996), 
în vreme ce legi foarte 
importante și urgente pentru țară 
sunt blocate sau nu au fost încă 
elaborate nici cel puțin sub 
formă de proiect.

Sesizând cu destulă
V..... -......... .............-.... -....

Reforma dură
întârziere dezastrul și sărăcia în 
care a fost adusă țara, premierul 
vrea să mai cârpească acum ce 
se mai poate, cerând un răgaz 
de pace socială cu sindicatele și 
cu opoziția pe o perioadă de 
încă 6 luni de acum încolo, 
pentru a nu pierde ultima șansă 
ce o mai avem în vederea 
corectării imaginii externe, 
ieșirii din imobilism și apropierii 
de structurile euroatlantice. 
Există însă mult scepticism în 
legătură cu o redresare 
economică rapidă în condițiile 
când nici după doi ani nu s-a 
stabilit ce direcție vor urma 
industria și agricultura 
autohtone.

Fără să dea prea multe 
detalii privind măsurile dure pe 
care vrea să le ia, premierul 
spune totuși că banii, respectiv 
bugetul, constituie acum pro
blema cea mai gravă a Româ
niei, făcând aluzie la faptul că 
sunt foarte multe obligații 
neonorate față de stat. Ca 
urmare, în context, a amintit că

vor fi închise firmele cu 
greutăți financiare, luăndu-se 
și măsurile de protecție 
socială. Bine ar fi ca acestea 
să se afle cât măi departe de 
drumuri, pentru a nu ieși 
salariații la blocarea lor.

Referindu-se la anul 1999, 
liderul PNȚCD, Ion Diaco- 
nescu, a spus că acesta va fi 
încă anul marilor sacrificii, fără 
a mai preciza însă cine va 
trebui sau nit să se sacrifice 
cu adevărat. Știe el ce știe. Ca 
să avem cât de cât o imagine 
reală asupra dimensiunilor și 
efectului “succesului" reformei 
de până acum este suficient să 
arătăm că la această dată 
există în țară circa 6 milioane 
mp (adică 600 ha) spații 
productive nefolosite. Intenția 
este ca ele să fie date la IMM- 
uri. Important este însă să 
vedem când și cum.

Cum o lună de zile va cam 
trece cu sărbătorile de iarnă, 
practic mai rămân numai cinci 
pentru reforma dură.

CnpH ■ totarax SAMSUNG th lim dccmMl, 
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Banatul este sub acoperirea
■"=—- noastră

O acoperire de calitateTaro
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Banatul beneficiază acum de calitatea CONNEX GSM.

Cea mai performantă tehnologie.

Cea mai bună calitate a semnalului.

Tot Banatul beneficiază de GSM de calitate. Pentru că acesta 

este avantajul hotărâtor.

Pentru toată țara.

Drumuri naționale cu acoperire CONNEX GSM.
Nădlac - Arad - Deva, Jimbolia - Timișoara * Lugoj - Deva, 
Moravița - Timișoara - Arad - Oradea - Satu Mare, 

Oradea - Deva.
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schimb cu ARO sau Dacia
MATRIMONIALE

• Agenție matrimonială din 
Germania caută tinere între 
18-35 de ani, în vederea 
căsătoriei, cu domni din Ger
mania, Anglia și America. 
Rugăm numai anunțuri seri
oase. Tel. 094504396 (4910)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan Alba 
lulia, 8700 mp, poziție exce
lentă, apă, gaz, canal, parce- 
labil. Deva, tel. 624179 (4072)

• Vând teren intravilan 
Geoagiu Băi și bicicletă 
Pegas, bărbătească, prețuri 
negociabile. Tel. 216590, 
după ora 20 .

• Vând convenabil gar
sonieră, Deva, Eminescu, 
bl.C.2, etaj 4, ap.55, sc.C, 
(vizavi de unitatea militară), 
55 milioane, negociabil. Tel. 
218225(4052)

• Vând casă, 30 ari gră
dină. Simeria, str. Ciocârliei, 
nr.6. (4055)

• Vând casă, grădină. 
Brad, Zdrapți, nr.10, la șo- 
sea.Tel. 620962(4081)

• Vând casă mare, Sînt- 
andrei. Tel. 625137 (4076)

•Vând Ford Granada pen
tru piese rezervă și talon Ford 
Granada. Tel. 092 494438 
(4075)

• Vând urgent casă în 
Simeria și autobuz Ikarus 
211. Tel. 262357, după ora 20 
(3959)

• Vând apartament 2 ca
mere, parter, posibilități priva
tizare. Tel. 625665, după ora 
17(4071)_________________

• Vând Mercedes, 300
TD, combi, fabricație 1980, 
cu carte identitate, preț 2700 
DM, negociabil. Tel. 092/ 
739284, (4047)___________

• Vând casă, central, vad 
comercial, cu magazin, Ilia și 
apartament 2 camere, Deva, 
calculator 486. Tel. 204950, 
204953,204933, int. 443.(11)

• Vând garsonieră Geoagiu 
Băi. Informații tel. 247987, 
după ora 18. (4902)

•Vând Mercedes Cobra,cu 
talon tip 123. Tel. 261365 
(4005)

• Vând VW Passat, an
fabricație 1990, înmatriculat 
recent, preț 10.800 DM, 
negociabil. Tel. 094 813889 
(4058)___________________

• Vând Dacia break, an 
fabricație 1995, cu îmbu
nătățiri, cu bord CN. Informații 
la tel. 213201,222398 (4056)

• Vând VW Passat,sat 
Fizeș, nr. 127, corn. Băita. 
(4057)

• Vând tractor 18 CP, an 
fabricație 1997, utilaje. Tel. 
21221l’, orele 16-18(4079)

Papuc.Vând apartament 2 
camere, Hunedoara, Micro4. 
Tel. 215189, după ora 16 
(3960)

• Vând două autoturisme
Mitsubishi Galant, stare 
foarte bună. Tel. 054/713157 
(3754)

• Vând Renault 11 Diesel, 
1988, geamuri, uși, electrice. 
Tel. 094636427 (2358)

• Vând baionetă veche, 
secolul XVIII, stare perfectă. 
Tel. 217694.

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

• Cumpăr telefoane celu
lare GSM, defecte, sparte, 
codate sau blocate. Tel. 094 
859958(4051)____________

• Vând motor de Opel 
Kadett 1,8 GSI. Tel. 092 
490282(4064)

• NOU ! La subsolul com
plexului “Ulpia" puteți cum
păra avantajos mobilă se
cond-hand import Germania. 
(4073)

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

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

• S.C. 2M CON- 
STRUCT vinde prin 
magazinele sale en- 
gros și en-detail din 
DEVA, str. Zamfirescu, 
bloc Q3/16 și ORAȘTIE, 
str. Mureșului, bloc 10/ 
11, PRODUSE ALIMEN
TARE șl NEALIMEN
TARE la prețuri foarte 
mici. AȘTEPTĂM CO
MENZI PENTRU CADO
URI DE SĂRBĂTORI LA 
MAGAZINE și la TELE- 
FON 241468. (4045).

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

• Vând oțel beton <|>6=2965
lei/kg, 8,10,12=2805 lei/kg. 
Tel. 213637, 092/348200 
(3930)___________________

• Vând sobă Vesta cu cup
tor. Tel. 261438 (3927)

• Vând țuică de prune, 
15.000 lei/li’tru. Tel. 620690 

(3934).
• Vând motor Saviem, 

stare bună de funcționare, 
preț 5.500.000 lei, vând SRL, 
fără activitate, înființată 1995. 
Tel. 242384 (4905)’

ÎNCHIRIERI

• Caut de închiriat garso
nieră sau apartament două 
camere, cartier Dorobahți. 
Tel. 229547, 627180, după 
ora 21. (4059)

OFERTE DE 
SERVICII

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

• S.C. AGROMICIA S.A. 
VEȚEL, cu sediul în Mintia, 
str. Luncii, nr.5, tel.215999, 
angajează economist cu 
studii medii sau superioare. 
Relații suplimentare la sediu.

• Companie angajează 
persoane tinere și dinamice 
pentru prestări servicii plă
cute și promovare rapidă. 
Oferim câștiguri cuprinse 
între 1.500.000 - 3.000.000 
lei/lună. Tel. 094 628664 
(4060)

• Societate comercială 
angajează contabil autorizat, 
cu experiență în domeniu și 
operare PC. Informații la tel. 
216617 (7-15), 092 287382 
(4083)

• Efectuez transport per
soane la Bekescsaba și 
București. Tel. 217882. 
(4082)

• Concern canadian oferă 
posibilități de câștig pro
porțional cu munca depusă. 
Sunt invitate persoane cu 
mintea deschisă și fără pre
judecăți. Puteți câștiga până 
la 3 milioane lei/lună. Pre
gătire gratuită pe timpul 
formării. Experiența nu este 
necesară. Pentru programări 
sunați la 054/627527 (3923)

• Meditații de limba 
engleză, în special pen
tru preșcolari și școlari 
mici. Tel. 216922, după 
ora 15. (3748)

• Consultanță privind 
emigrarea în Canada oferită 
de cetățean canadian, fost 
salariat al Ministerului Imi
grației din Canada. Progra
mare la tel.054/217988, 
092/777300. (3900)

COMEMORĂRI

• Au trecut doi ani de 
când ne-a părăsit scumpul 
nostru soț, tată, socru și 
bunic de neînlocuit

PETRU RUSU

Dumnezeu să-l ierte. Fa
milia.(4063)

• Ofer pentru închiriat 
apartament, parter, posibilități 
privatizare. Tel. 094 539321 
(4066)

• * atai* aaavMai

• Se împlinesc 6 săptă
mâni de când ne-a părăsit 
pentru totdeauna bunul nos
tru soț, tată și bunic

STÎNE A DEMIAN NICOLAE

Comemorarea la Biserica 
din Brănișca, în data de 6 
decembrie 1998. (4070)

• De un an o plângem 
mereu pe draga noastră

SOFRONIA MARIA

Parastasul de pomenire 
va avea loc sâmbătă, la 
Timișoara. Familia (3751)

Societate comerciala
Vinde prin depozitnl-magazin situat 

in incinta S.C. Polidava S.A. Deva (tipografia veche) 
nrmătoarele produse:_______

Caiete școlare 
dictando șl matematică

Lichior căpșuni 32
Lichior vișine 25

Alcool 87
Vodcă 32

ioni Jamaica 32* Ejgl Lichior cireșe negre 20

De asemenea, vinde:

Bere Silva 1/2
Bere Begun 1/2 

Apă minerală Bucovina 1,5 L 
Hârtie igienică

• Cu adâncă durere fiul și 
nora anunță trecerea în 
neființă a celei care a fost o 
bună mamă și prietenă

MARGARETA POPESCU

Corpul neînsuflețit este 
depus la Casa Mortuară Deva, 
înmormântarea va avea loc 
astăzi, 4 decembrie 1998, ora 
13, la Cimitirul Bejan. (4085)

• Familia anunță trecerea în 
neființă a celui care a fost un 
bun și neprețuit tată și bunic

IOAN PRESECAN

Corpul neînsuflețit se află 
depus la Capela ortodoxă 
Popa Șapcă. înmormântarea 
va avea loc azi, 04.12.1998, 
ora 13, în cimitirul Bisericii 
Sf.Nicolae, Hunedoara. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! (3753)

Relații la depozit tel: 225904, orele 10-14. 
^La cerere, marfa poate fi aduaA la unitatea dva.^

ABONAMENTUL IA "CUVÂNTUL LIBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai 

apropiat de dumneavoastră, IAR ABONA
MENTUL este calea cea mai avantajoasă de a in
tra în posesia lui.

COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA 
IANUARIE ESTE DE 10.500 DE LEI/LUNĂ, 
PLUS TAXELE POȘTALE.

NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL 
LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți 
abonament, solicitați factorilor poștali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac 
la ghișeele oficiilor poștale din județ, la factorii 
poștali, la firma RODIPET, în numerar și prin 
virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI!
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

WHIRLPOOL TALENT 
Bucuria întregii familii.

Cu noul cuptor cu microunde 
WHIRLPOOL Talent, gătitul redevine 
o sărbătoare. Cu un plus de 
performanțe prin noile funcții instalate, 
cu un plus de spațiu și confort, 
WHIRLPOOL Talent dă o nouă 
dimensiune gătitului cu microunde.

Funcțiile Grill și Crisp vă oferă astfel 
ocazia de a vă pregăti rețetele favorite în 
același fel ca în bucătăria tradițională, mai 
eficient însă, și mai sănătos.

Cu WHIRLPOOL Talent cu noua și 
unica funcție Crisp, felurile de mâncare 
crocante, puii rumeniți, prăjiturile și 
plăcintele tradiționale pentru sărbători 
devin o joacă de copii pentru că tot ce aveți 
de făcut este să atingeți un buton.

Iar copiii, ca de altfel întreaga familie, se 
vor bucura din plin de acest cadou de 
sărbători, investiția optimă prin care vă 
veți redescoperi talentul și bucuria de a 
găti.

INVESTIȚI ÎN CALITATE
Parteneri autorizați:

• ALTEX - Bd. Dacia nr. 6 bis/Str. I Decembrie 1918, Bl. 84, parter • DEVA-SAT - Str. Avram IancpBl. HI, parter, Deva • 
DOMUS-Str. Mihai Vitcazunr. 43 • ELECTROSTAR - Str. I Decembrie 1918, nr. 85, Petroșani /Str. Mihai Vitcazu nr.44, 
Vulcan • INCOMEX-Str. I Decembrie nr. 11 A/Str. N. Bălccscu nr. 11 • MAG. MUZICA-Str. Libertății, Bl. LI, parjer, 
Deva • MAG. ZASS - Str. Avram Iancu nr. 9, Hunedoara • SI LOG ELECTRONICS - Bd. Dcccbal Bl. S, parter, Deva • 
SIMAL-Bd. Dcccbal, ComplcxCom, Deva • TRANSERNA -Str. 1 Decembrie 1918, nr. 109A, Petroșani

ADUCE CALITATE VIEȚII



ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ 
A DRUMURILOR BUCUREȘTI 

DIRECȚIA REGIONALĂ DE DRUMURI ȘI 
PODURI TIMIȘOARA

str. Giurgiu, nr.18

organizează concurs în vederea ocupării 
următorului post, având ca sarcini de serviciu verificarea 
la agenții economici a constituirii și virării obligațiilor față 
de Fondul special al Drumurilor Publice:

1 economist cu studii economice 
superioare, trei ani vechime în funcții 

economice, cu domiciliul în Deva.
Concursul va avea loc în data de 23 decembrie 1998, 

ora 10, la sediul D.R.D.P. Timișoara, str. Giurgiu, nr.18.
Bibliografia și tematica de concurs se pot ridica de la 

sediul unității noastre, de la data anunțării concursului.
Relații suplimentare la telefoanele: 01/6385362, 01/ 

6376150, 051/185068, 056/190611, 064/432557, 068/ 
141719, 032/214430, 041/581540, 056/190610, 056/ 
190556.

auto timișoara
partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă: 

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

Ofertă specială: Ford Mondeo 2,0 CLX la 22.104 DM 
Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.

Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.

SC Termoelectrica SA
București

Sucursala Electrocentrale 
Deva

cu sediul în Mintia, str. Șantierului, nr. 1
valorifică prin licitație deschisă cu 

strigare deșeuri metalice feroase, nefe
roase, bandă cauciuc uzată și alte mate
riale refolosibile. Licitația va avea loc în 
data de 10.12.1998, ora 10, la sediul 
sucursalei, unde se află listele cu prețurile 
de pornire a licitației și caietul de sarcini. 
Relații la Biroul Depozite, tel. 054/214040, 
interior 135. Pentru materialele neadju
decate se organizează licitații în datele de 
15.12.1998 și 22.12.1998, ora 10.V— -■■■_____ ... ■— - ...    

VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ 

CARAT 1500 ER-I

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

Caracteristici:
J Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului 

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

J Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
J Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole Io magazine 

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

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

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

■S 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 SOCIEtilI

LUXTEN DEVA
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

«« nnmn nnazțF
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STIHL

CEL MAI VÂNDUT MOTOFERĂSTRĂU DIN LUMEI
15 septembrie -15 decembrie 1998
Cumpărați pe durata acțiunii un motoferăstrău 023, 

039 sau 036 $i veți primi un PACHET GRATUIT de accesorii:
- 023: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport
- 039: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, menghină
- 036: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, menghină, 

pană.
Piese de schimb și service asigurate în garanție și 

postgaranție.

Distribuitor autorizatSTIHL
ROMANIA

Sos. Chitilei, nr.
114, București.
Tel.: 6672663, 

6686670.
Fax: 2225241.

( SC TOUR 1MPEX COMSER V SRL?
Magazine: DEVA, b-dul Decebal, bl. I parter, 

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

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

1
Agenția de turism

SC CORĂTRANS SA Deva
Str. ZZ Decembrie, nr.llB 

Efectuează:
O curse ocazionale pe ruta Deva - 

Bekescsaba - Deva la prețul de 106.000 lei/ 
pers.

□transporturi internaționale In colaborare 
cu firma TOURING, in toată Europa.

□revelioane 1999 in țară și in străinătate.
Informații la telefoane 054/212160, int.123; 054/ 

216312 sau la sediul firmei sau la Autogara Deva.

SC Avicola
Oe va-Mintia
OFERTĂ DE EXCEPȚIE. în perioada 7-

30 decembrie a.c., numai pentru consumatorii 
din județul Hunedoara, se livrează:

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

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

Vș ’ ■ -....................

Convocator
ADUNAREA GENERALĂ 

ORDINARĂ A
ACȚIONARILOR

Președintele Consiliului de Admi
nistrație al SC Transport Uzinal 
S.A. Călan, ing. Virgil Puchidau, cu 
sediul în Călan, str. Fumalistului, nr. 17 
D, județul Hunedoara, convoacă 
Adunarea Generală a Acționarilor 

din data de 17 12 1998, ora 12.00, ce 
va avea loc la sediul societății, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea punerii în aplicare 
a Programului de restructurare a 
S.C. Transport Uzinal S.A.Călan, 
avizat de F.P.S. - Direcția Terito-•>

rială Hunedoara, cu data de 
17.11.1998.

2. Aprobarea provizorie a 
B.V.C. pe anul 1999.

3. Aprobarea vânzării de active.
4. Diverse și eventuale.

T. > txxiM«uîowat<x*excw □tfc.ERikiTOajtA.’axax'MuWMrRA.rowzc
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I Clienții noștri participă la 
SUPERCONCURSUL QUASAR 98!

5 PREMIUL INDESIT,PREMIUL LG, PREMIUL GENERAL ELECTRIC, 
PHILIPS, PREMIUL FOURLIS, PREMIUL PHILIPS, 
EANUSSI, PREMIUL PHILIPS, PREMIUL PHILIPS

PREMIUL 
PREMIUL

j Condiții d> participare
Î« AboneaxA-te la serviciile CONNEX GSM in perioada 

16.11.-31.12.1998, prin Magazinele QUASAR sl prin 
dealerii săi autorizați din țari.

• Cumpără produse GSM (cartele SIM CONNEX GO, 
S accesorii, telefoane, et c.) I n valoare na 1 sare de 500.000 
ț lei din magazinele QUASAR ;ixie la dealer i 1 t>S autorizați 
* din țarA.

• Cu»pi r 1 produse Audio-Video-TV- 
8 Electrocaanice-Electronice-TehnlcA de calcul cu valoare 
J nai nare de 500.000 lei din nagaz inele QUASAR.

• Conpletcază si răspunde corect la întrebarea: 
' Tare ea te adreaa sediului societarii QUASAR SA?*, 
a aflată In talonul de concurs.

Desemnarea câștigătorilor se face la sediul 
Ș societății QUASAR, Deva, B-dul Decebal, bl.R, parter in 
£ data de sâmbătă, 9.01.1999, la ora 12.00. Extrageroa va fi 

j efectuată de către pa rtici pa nțiieflațl ia fața locului .
pr 1 naști 
cumpă rat

8. Te abonezi la serviciile CONNEX GSM ?i 
cârdul CLUB QUASAR (reducere 3ă la orice produs

E din nagaz 1 ne lc QUASAR i ,

Mațuln QUASAR Mtguin QUASAR Waguln QUASAR Masu» QUASAR 
DEVA HUNEDOARA IIRAÎI ORAȘTIE
(MCctul.
URpartar 
WrOMBimi

Btr R»pu6lkil
nr.11. W 1 
tat0MN51250

MAXI TRAVEL
Agenție de turism

Piața Victoriei, nr. 2, cam.1 
(clădire IPH) Deva 

Telefon: 054-234880.

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

Bd.Erador, 
UF pirtiT
HI:6sV247S40

Revelioane: Praga, Budapesta, Debrețin, Insula Rab (Croația), Tunisia, 
Băile Felix, Băile Herculane. Bilete de odihnă și tratament.

Vacanțe: Praga, Karlovy Vary, Tunisia. Slovacia, Brașov și Semenic (schi).



Produse electronice si electrocasnice ale renumitelor firme
9
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SAW MARE

HOU' Calculatoare (PC) în orice configurație Imprimante Fax-uri Copiatoare

â£JM7T AVANS ZER0

n
 /- Cumpărătorii ÎIU trebuie să meargă cu giranțiila bancă, CEC, notariat etc. K 

contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc
11 - Cea mai mică dobândă -4,6% pe lună, calculată numai la soldul rămas. HB

Astfel, rezultă o dobândă reală medie de numai 2,4% pe lună___ țr

NUMAI
PRIN

ÎNTOTDEAUNA CU UN PAS ÎN FATĂ
f

Magazine în jud. Hunedoara: * oraș™
■Ar DEVA, str. 1 Decembrie, nr.llA (la parterul Primăriei) • tel. 234392 

:, str. N. Bălcescu, nr.11 • tel. 247496

Exemplu de calcul pentru 12 rate 
(la 1 milion de lei)

l

’ SUMARĂȚI SUMA 
■OBĂNZII

roiAi plata !
______ |

83.334 45.834 129.168
83.334 42.014 125.348
83.334 38.195 121.529
83.334 34.375 117.709
83.334 30.556 113.890
83.334 26.736 110.070
83.334 22.917 106.251
83.334 19.278 102.432
83.334 15.278 98.612
83.334 11.459 94.793
83.334 7.639 90.973
83.334 3.820 87.154
Total dobândâ 297.921 lel

Dobânda totală plătită pe un an de
zile la 1.000.000 de lei este de numai

297.921 lei
l_____________________________________________________ a
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vizionare gratuită între 4 și 13 decembrie 
prezintă în luna decembrie 77 de filme 

este un canal de filme fără publicitate, 
subtitrat integral în limba română 

transmite de luni până vineri, între orele 14:00 * 02:00, 
iar sâmbăta și duminica intre 10:00 - 02:00 

iți oferă o surpriză: aboneaxâ-te acum și vei plăti 
abonamentul începând cu luna ianuarie 

iți aduce cele mai mari succese 

cinematografice, evenimente sportive, 
concerte și spectacole în exclusivitate...

12 luni înainteaCU

oricârei alte apariții 
pe micul ecran isc maxim 

iladelphta 
cifă aparare 
ine vorbește

deva.iiruc.ro

