
Acordarea indemnizațiilor 
consilierilor locali după noua 
grilă a creat mai ,,pe față" mai 
,,pe dos" discuții între 
salariații primăriilor. Tot mai 
mulți primari sau cetățeni ai 
localităților acreditează ideea 
că numărul consilierilor locali 
este prea mare și că la 
viitoarele alegeri numărul 
acestora ar putea fi redus 
aproape la jumătate, fără 
probleme.

Localitatea Simeria se

Indemnizațiile consilierilor locali depășesc 
salariul personalului din primărie

încadrează în grupa orașelor 
de gradul trei cu o populație 
de circa 14700 de locuitori. 
La acest număr în Consiliul 
local au fost aleși 19 
consilieri. La Deva, spre 
exemplu, la o populație de 

peste 80000 de locuitori sunt 
23 de consilieri, iar la o co
mună care are până la 3000 
de locuitori sunt 11 consilieri.

Ceea ce pare anormal 
este cuantumul cheltuielilor 
lunare care se fac cu 

indemnizațiile consilierilor 
locali care la Simeria se 
ridică la 25 milioane de lei 
lunar, pe când salariile între
gului personal din primărie 
ating suma de 23 milioane 
de lei.

Cheltuirea unor sume atât 
de mari cu indemnizațiile 
consilierilor în general este 
percepută nu numai la 
Simeria, dar și în alte loca
lități, ca o pierdere de bani 
nejustificată, iar suma lunară 

de 1.300.000 de lei cât îi 
revine unui consilier 
simerian este exagerată, 
față de cât primește un 
salariat al primăriei.

Cât de corectă a fost 
hotărârea prin care s-a 
aprobat actualul nivel al 
indemnizațiilor consi
lierilor locali rămâne o 
întrebare, deocamdată, 
deschisă!
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CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARAf

în temeiul art. 65, alin. 2 și 3 din Legea nr. 69/ 1991, 
privind administrația publică locală, republicată, se 
convoacă Consiliul județean Hunedoara în ședință 
extraordinară, la sediul acestuia, pentru data de 16 
decembrie 1998, ora 13,00, cu următoarea ordine de 
zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
propriu al județului Hunedoara pe anul 1998.

2. Proiect de hotărâre privind avizarea atribuirii 
traseelor județene de transport general de pasageri 
prin curse regulate pe anul 1999.

Președinte, 

Gheorghe BARBU

Premierul Radu 
Vasile - la mare
"inghesuiahi"

Contrat din toate 
părțile că nu face 
reforma și dinăuntru, din 

coaliție, și din afară, din

opoziție, și din străinătate, 
de organismele interna
ționale, premierul Radu 
Vasile apasă pe accelerație 
în ceasul al 12-lea, sperând 
să salveze, dacă se mai 
poate salva ceva în țara 
asta, cu conducători prea 
mândri de persoana lor 
pentru a se mai gândi la 
alții, la cei din preajmă.

Ceea ce nu se face de 
nouă ani, deși Ion Iliescu 
afirmă viclean că în anii săi 
de domnie s-a făcut 
reformă cu carul, iar Victor 
Ciorbea, falimentar la 
același capitol, ne-a promis 
reformă pe pâine, pe care 

n-am apucat s-o servim, 
crede că va face acum, 
într-o jumătate de lună și 
în prag de sfinte sărbători, 
credinciosul Radu Vasile. 
După ce a bătut pasul pe 
loc și străinătatea timp de 
o jumătate de an și s-a 
descotorosit de trei 
miniștri, într-un mod nu 
prea cavaleresc, Radu 
Vasile sperie acum 
poporul cu măsuri dure de 
reformă, dar o face 
șmecherește, încercând 
să scoată castanele din 
foc cu mâinile altora. 
Domnia sa l-a rugat pe 
șeful statului să facă apel 
la liderii partidelor politice 
pentru a-l susține în 
demersurile sale și i-a 
convocat la dialog pe șefii 
marilor centrale și 
confederații sindicale,

Dumitru GHEONEA 

(Continuare in pag. 2)

...

in întâmpinarea zăpezii

Cantonierii - la 
post, pe drumurile 
Județene

Deva era învăluită la acea 
oră a amiezii de marți, 8 
decembrie a.c., într-o lumină 
caldă, generoasă. Nu frig, nu 
zăpadă, nu polei. Discuția pe 
care o purtam cu dl ing. Petre 
Curetean, director executiv al 
Direcției județene de drumuri 
- Regie Autonomă Deva, 
despre iarnă și cortegiul ei de 
durități, părea nefirească. Ce 
frig, ce zăpadă, ce polei?!

- Da, la noi e așa, dar 
gândiți-vă că la această oră 
în zona Bradului ninge 
zdravăn, iar pe la Bănița - 
Peștera Bolii zăpada s-a 
așezat în strat de câțiva 
centimetri și începe să pună 
probleme participanților la 
traficul rutier. A nins, este 
polei și alunecuș și în alte 
localități ale județului.

- Dar am înțeles, die 
director, că drumurile noastre 
sunt pe mâini bune, că s-au 
făcut toate pregătirile pentru 
întreținerea și deszăpezirea 

lor, pentru intervenții 
operative în caz de 
necesitate, încât depla
sările să se efectueze în 
siguranță. Cel puțin așa am 
aflat de la conducerea 
Secției Drumuri Naționale 
Deva. Dar la nivelul DjD - 
RA Deva care-i situația?

- Și noi suntem pregătiți 
din toate punctele de 
vedere și cooperăm bine 
cu colegii de la SDN, cu 
primăriile, cu poliția. Avem 
organizate cinci baze de 
deszăpezire și șapte așa- 
zise puncte de sprijin, 
echipată cu utilajele 
specifice acestei activități - 
autogredere, buldozere, 
tractoare cu lamă, 
încărcătoare - și cu 
mijloacele de transport 
corespunzătoare. Totodată, 
ne-am asigurat unele

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

Teatrul de Estradă Deva 
are un nou director

Așa cum se preciza într-un număr anterior al ziarului 
nostru, în cadrul ultimei ședințe ordinare din acest an a 
Consiliului județean Hunedoara a fost dezbătut și 
proiectul de hotărâre referitor la numirea directorului 
Teatrului de Estradă Deva. Prin hotărârea adoptată de 
instituția județeană, această funcție a fost ocupată de dl 
Adrian Comșa.

Actualul director al teatrului devean a fost propus în 
urma câștigării concursului desfășurat în data de 9 
noiembrie a.c., la care au participat încă trei candidați 
(Ștefan Moțățăianu, Mihai Borsos și Doina Nelega).

Așadar, după patru luni de zile fără director (prin 
expirarea contractului de muncă, la 30 iulie, al dlui 
Eugen Aron), Teatrul de Estradă Deva, care în ultimul 
timp numai de succese și de lipsă de griji n-a avut parte, 
merge mai departe cu o nouă conducere, care va trebui 
să (re)pună pe roate fenomenul artistic specific genului 
de revistă. (G.B.)\___________ 1 ________________________________________ ■

VREMEA
Vremea se va menține 

deosebit de rece, chiar 
geroasă noaptea și di
mineața. Cerul va deveni 
variabil și aria ninsorilor se 
va restrânge. Vântul va 
sufla slab până la moderat, 
cu intensificări temporare 
la munte. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 
- 15 și - 8 grade, iar cele 
maxime între - 8 și 2 grade.

81 WEST RANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 55%
X la 90 de zile ■ 53%

---------- --------s. ----------- -

Invitație la Seara de ceiinde
9

Prefectura județului Hunedoara, Consiliul 
județean, Inspectoratul pentru Cultură, 
Primăria municipiului Deva și Cercul Militar 
al Garnizoanei Deva organizează SEARA DE 
COLINDE pentru locuitorii municipiului Deva 
și pentru toți aceia cărora le-ar face plăcere 
să asculte: .

- Corala ORFEU a Liceului de Muzică și 
Arte Plastice “Sigismund Toduță”

- Corala Școlii Normale “Sabin Drăgoi”
- Corul Catedralei ortodoxe “Sfântul 

Nicolae”
- Corul Regimentului 54 Geniu
- Colindătorii din Cristur și dubașii din 

Feregi

Nu vor lipsi rapsozii populari Drăgan 
Muntean, Nicolae Mureșan, Mariana Anghel, 
Mariana Deac, soții Cornelia și Lupu 
Rednic, Maria Dan, Elena Evsei, Ana 
Almășana și Cosmina Muntean.

Toți devenii sunt așteptați vineri, 18 
decembrie, începând cu ora 18,00, în Piața 
Prefecturii, unde frigul va fi învins de 
frumusețea colindelor și de ceștile de ceai 
fierbinte oferite de Cercul militar.

Finâlul serii va fi marcat de focuri de 
artificii-.

Vă așteptăm cu drag vineri, 18 
decembrie, la ora 18,00, în Piața Prefecturii.

MAI GREU, DAR SE POATE TRAI Șl 
CU MUNCĂ CINSTITĂ!

Partidele din Opoziție se aliază
într-un comunicat primit recent la redacție, 

comunicat semnat de PDSR, PRM, PUNR, 
PNR, PSM, PS și de Forumul Democratic 
Român, se afirmă că reprezentanții acestor 
partide s-au întrunit într-o ședință comună 
în data de 7 decembrie, stabilind 
următoarele:1) Elaborarea și adoptarea 
urgentă a unei platforme comune de acțiune 
pentru stoparea dezastrului din economie,

din sănătate, învățământ și din sfera socială; 
2) Elaborarea unei strategii comune pentru 
alegerile anticipate; 3) Adoptarea unei poziții 
ferme față de încercările disperate, sub di
verse forme, de distrugere a unității statului 
român și de federalizare a României; 4) 
Monitorizarea tuturor acțiunilor care contribuie 
la distrugerea economiei și a tuturor acțiunilor 
antinaționale. (A.N.)

Cu câteva săptămâni în 
urmă m-am oprit în fața unui 
chioșc de ziare - și, primind 
revista și restul de bani, în fața 
mea a apărut un băiețel 
frumos și sfios din cale afară.

Povara de pe umerii lui 
parcă îl apleca la pământ. 
Avea o traistă mare cu obiecte 
mărunte din lemn agățată de 
o duzină de umerașe. 
Auzindu-I cum se adresa po
liticos trecătorilor să-i 
cumpere munca lui șl a 
familiei, executată cu atâta 
migală, i-am oferit restul de 
bani și am dat repede să plec.

Spre marea mea 
surprindere, copilul n-a vrut 
să primească banii fără ca eu 
să-i cumpăr măcar un 
umeraș, spunând că așa l-au 
învățat părinții și frații lui mai 
mari.

Gestul lui m-a impresionat

atât de mult încât am renunțat 
la problemele mele personale 
ca să povestesc cu micuțul 
târgoveț. Este dintr-o 
comună din județul Alba, 
acasă are o familie 

IfiANI PENTRU 

PÂINE J 

numeroasă și singurul lor 
venit provine din vânzarea 
acestor obiecte executate de 
întreaga familie. Este mezinul 
familiei, elev în clasa a Vl-a.

Printre altele, mi-a spus că 
tot mai mulți copii, asemenea 
lui, lipsesc de la școală ca să- 
și câștige bani „pentru 
pâine”. Când a spus „pentru 
pâine” mi-am pus mai multe 
întrebări: Oare numai de pâine 
au nevoie asemenea copii?

De ce tot mai mulți copii nu 
au cu ce să-și cumpere 
rechizite școlare? De ce în 
pauza mare unii copii nu-șl 
mai desfac pachețelul cu 
mâncare și se cer să 
meargă acasă ca să 
servească gustarea?

De ce se observă tot mai 
puțin interes pentru 
învățătură și se comit tot 
mai multe acte de 
indisciplină?

Acestea sunt doar 
câteva dintre întrebările de 
ale căror rezolvări cineva 
va trebui să dea socoteală 
în fața celor care vor fi 
viitorul țării șl care în 
prezent își câștigă greu 
existența, dar prin muncă 
cinstită.

Prof. Valeria BLAJ 

Școala Generală Certej
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Consiliul Economic și Social propune
21 de măsuri pentru 
accelerarea reformei

Consiliul Economic și So- 
I bial (CES) este format din 
'• reprezentanți ai Guvernului, 
f1 Sindicatelor și Patronatului. 
I pe curând, CES a elaborat un 
' program de măsuri menite 
' redresării economiei ro- 
ț mânești; programul a fost

■ cerut chiar de către premierul
■ Radu Vasile și cuprinde un set 

-de 21 de măsuri economice 
calificate de primul-ministru

? drept “nu numai fezabile, dar 
' și singurele măsuri de luat în 

perioada următoare". Con
form declarațiilor președintelui 
CES, dna Norica Nicolai, 
printre măsurile propuse se 
află stoparea pierderilor din 
economie prin lichidarea 
întreprinderilor cu capital 
majoritar de stat care sunt 
nerentabile, aplicându-se 
Legea falimentului. O altă 
măsură ar fi accelerarea 
privatizării marilor firme de 
stat, precum și a băncilor 
deținute de către statul român. 

De altfel, acest din urmă 
proces a început în forță cu 
privatizarea BRD. Marii coloși 
industriali trebuie privatizați 
prin ofertă publică deschisă 
internațională.

Alte măsuri sugerate de 
către CES ar fi: 1) încetarea 
activității Fondului Proprietății 
de Stat la 1 ianuarie 2000, iar 
în cazul în care armai rămâne 
ceva în portofoliul statului, să 
fie administrat de un fond de 
investiții; 2) Demonopolizarea 
serviciilor aflate în subordinea 
statului, fie prin privatizare, fie 
prin crearea de societăți 
comerciale concurente; 3) 
Eliminarea blocajului 
financiar prin aplicarea 
Ordonanței 11; 4) Modificarea 
în regim de urgență a Legii 15/ 
1994 și a Ordonanței 57/1997 
privind amortizarea in
vestițiilor, renunțându-se la 
modalitatea actuală de calcul 
al amortizării; 5) Aducerea 
prețului energiei la nivelul 

mediei prețurilor inter
naționale prin schimbarea 
sistemului de tarifare; 6) 
Introducerea impozitului pe 
bunurile de capital, cu 
scopul refolosirii lor de către 
alți agenți economici; 7) 
Modificarea Legii conta
bilității, pentru introducerea 
sistemului anglo-saxon; 8) 
înființarea Agenției Naționale 
de Cercetare pentru 
stimularea potențialului de 
inteligență românească; 9) 
Eliminarea agenților eco
nomici cu rol de intermediari 
în procesul de export-import 
care produc pierderi în 
economie; 10) Adoptarea în 
regim de urgență a Legii 
creditului agricol și 
modificarea Legii privind' 
asocierea producătorilor 
agricoli; 11) Modificarea 
modalităților de plată a TVA 
pe factura neîncasată.

Andrei N/STOR

/------------------------------------------------
(Urmare din pag. 1)

propunându-le încheierea 
unui moratoriu pe perioada 
următoarelor șase luni, 
vremea aplicării măsurilor 
dure de reformă.

Iar aceste măsuri le-a 
pasat Fondului Proprietății 
de Stat, care trebuie să 
închidă în cel mai scurt timp 
un număr de unități, 
însumând 15 la sută* din 
totalul pierderilor pe 
economie. Deci, Radu 
Sârbu urmează ca până la 
Crăciun să pună lacătul pe 
vreo 20 de întreprinderi 
industriale, lăsând pe 
drumuri mii de oameni în 
plină iarnă și la vreme de 
sărbătoare. Cruntă reformă 
și la oră nepotrivită. Deși 
atât de necesară pentru a 
mai da țării o șansă de 
redresare, de existență în 
parametrii unei posibile 
normalități.

Este o încercare 
disperată a premierului de 
a cere în continuare 
populației răbdare și tutun, 
când el nu a mișcat un 
deget până acum, deși 

^aproape toată lumea l-a

Premierul Radu Vasile - 
la mare "înghesuială"

susținut, iar sindicatele au 
fost cuminți, puținele lor 
ieșiri la rampă fiind ostoite 
prompt de Radu Vasile cu 
rezolvarea doleanțelor.

Se pare însă că a venit 
vremea socotelilor din 
urmă. Și a celor cu aliații din 
coaliție, de la PD și PNL, dar 
și din sânul propriului 
partid, și a celor cu opoziția, 
care nu mai cred o iotă din 
promisiunile și capacitatea 
acestui premier, lent și 
ezitant, amenințându-l cu 
moțiuni, și mai ales a celor 
cu FMI, care va reveni în 
România în prima decadă a 
lui ianuarie 1999, când 
Guvernul va trebui să-i 
prezinte câteva măsuri 
reformatoare pentru 
încheierea unui nou acord 
stand - by. Premierul se află 
așadar între ciocan și 
nicovală. De aceea, el cere 
sprijin insistent sindicatelor, 
celor pe care le vor lovi 
direct și dur măsurile 
anunțate.

, Din discuțiile purtate 
cu liderii principalelor 
organisme sindicale 
centrale a reieșit cu 
claritate neîncrederea 
liderilor acestora în noul 
val de promisiuni 
guvernamentale, mai ales 
că până acum nu le-a 
oferit nimic concret care 
să le anunțe măcar 
atenuarea unor greutăți 
privind munca și viața lor. 
Este greu de crezut că 
premierul va găsi 
înțelegere la sindicate, că 
vor cădea la pace pentru 
pretinsul moratoriu pe 
următoarea jumătate de 
an, acum când largi 
categorii sociale încep să 
iasă în stradă pentru 
neplata drepturilor 
salariale din ultimele luni. 
Deși poate ar fi necesar 
ca Radu Vasile să fie 
ajutat, să i se ofere ultima 
șansă, care poate fi și a 
României.

(Urmare din pag. 1) Cantonierii - la post, pe drumurile Județene
cantități de materiale 
antiderapante, în stocuri 
tampon. în depozitele din 
baze, însă am descărcat și 
în grămezi, pe drumurile 
județene, îndeosebi în 
zonele cu rampe și pante 
mari, în curbe periculoase și 
în apropierea podurilor. Pe 

anumite sectoare, cantonierii 
deja au intrat în exercițiu, 
împrăștiind materialele 
antiderapante, grămezile 
fiind completate continuu. 
Cu carburanții nu-s proble
me, numai cu banii pentru 
cumpărarea lor sunt. Ca și 
cu asigurarea zgurii, 

scumpită acum și asta.
Cu toate sforțările iernii și 

ale zăpezii în unele localități, 
pe anumite drumuri jude
țene, îndeosebi în zonele 
Hațeg și Brad, Orăștie și 
Hunedoara, la Muncel - 
Feregi, DJD - RA Deva nu a 
avut, deocamdată, bătăi de 

cap. Și speră să nu aibă. 
Programele de activitate ale 
Direcției, măsurile întreprinse 
an de an, permanent 
completate și îmbunătățite, îi , 
dau acesteia siguranța că va 
depăși în bune condiții 
dificultățile pe care i le-ar 
putea crea iarna 1998 - 

1999. Pentru că nu-i exclus 
să ningă abundent, iar vis
colul să troienească drumuri, 
ca mijloace de transport să 
producă ambuteiaje, pagu
be, accidente, însă viteza de 
reacție'a drumarilor, ajutați 
de utilaje și echipamente 
moderne de comunicare, 

poate rezolva operativ orice 
situație. Măcar de n-ar avea 
prea mult de furcă. Deși, 
cum considera chiar un 
drumar. șef,t‘'iarna trebuie 
totuși să fie iarnă. Unde 
sunt zăpezile de altădată?" 

La televizor, am glumit 
noi.

Din

HB©
HB©

CU

oricârei alte apariții 

pe micul ecran

vizionare gratuita 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 între 10:00 - 02:00

îți oferă o surpriză: aboneazâ-te acum și vei plăti 
abonamentul începând cu luna ianuarie

îți aduce cele mai mari succese 
cinematografice, evenimente sportive, 
concerte și spectacole în exclusivitate...

12 luni înaintea

Abonamente prin: • Societatea de cablu:
DEVASAT Tel: 200.200 Casierii • BD. Decebal, Bl. R parter 

* Direct la domiciliul dumneavoastră, prin agenții de vânzare HBO

Uite

Mich
Space Jam 

Risc maxim 
Philadelphia 
3ră apărare 
ine vorbește
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Minerii și ... fructele de pădure
Comuna Luncoiu de Jos 

are în prezent circa 2300 de 
locuitori ce trăiesc în cinci 
sate - cel de reședință a co
munei, Luncoiu de Sus, Po
dele, Stejărel și Dudești. Lo
calitățile respective n-au fost 
cooperativizate, dar o parte a 
pământului arabil a folosit-o 
fosta IAS Brad și care s-a în
tors la foștii ei proprietari. Și 
foștii proprietari de pădure - 
în proporție de 75 la sută - 
cum aprecia dna Ileana Ciu- 
clan, primarul localității - au 
intrat în posesia suprafeței la 
care le dă dreptul Legea 18/ 
1991. Acțiunea de retroce
dare a pădurii s-a oprit, de
oarece în dezbaterea Parla
mentului se află o lege 
nouă privind fondul funciar și 
fondul forestier.

PRESIUNE SCRUTĂ
LAGAZ

Sezonul rece a readus în 
prim plan o problemă mai 
veche cu care se confruntă 
agenții economici - presiu
nea scăzută la gazul metan.

Nivelul scăzut al presiu
nii, spun persoane din con
ducerea SC General Sim- 
prest SA Simeria, creează 
mari dificultăți în asigurarea 
unei temperaturi optime a 
agentului termic, consumuri

Datoriile pentru 
servicii reflectă 

sărăcia oamenilor
Au devenit un adevăr ex

trem de trist datoriile mari pe 
care le au asociațiile de lo
catari, agenții economici și 
nu în ultimul rând unitățile 
bugetare către societățile 
care își desfășoară activita
tea în sistemul gospodăririi 
comunale și locative. Lipsa 
tot mai acută a veniturilor 
sau a lichidităților au deter
minat o creștere a datoriilor 
de la o lună la alta, debite ce 
vizează apa rece, caldă și în 
ultima vreme agentul termic. 
Astfel la 20 noiembrie a.c. 
datoriile către SC General 
Simprest SA Simeria (fost 
RAGCL) se ridică la 725 mi
lioane de iei, datorii dintre 
care 319 milioane de lei revin 
asociațiilor de locatari. Agen
ții economici sunt datori cu 
406 milioane de lei, iar Pri
măria are o restanță de 204 
milioane de lei.

Din discuțiile pe care le- 
am avut cu persoane din 
conducerea societății rezultă 
că șanse prea mari pentru 
recuperarea datoriilor nu 
prea sunt, întrucât sărăcia și 
șomajul cuprind tot mai 
multe familii. Viața tot mai 
grea este reflectată și de res
tanțele mari care au ajuns pe 
familii - 4-5 milioane de lei - 
, sau de perioadele mari de 
timp de când trenează aceste 
datorii în asociații. Asociația 
nr. 16 are o datorie de 15,7 
milioane de lei de nouă luni.

Comuna are case fru
moase, gospodării așijderea, 
iar faptul acesta se explică 
prin aceea că aproape toți 
bărbații săi au lucrat în mi
nerit și au câștigat bani fru
moși. Am pus treaba respec
tivă la timpul trecut, deoarece 
mineritul din zonă s-a re
strâns mult în ultima vreme.

Am fost la Luncoiu de Jos 
într-o zi de la finele lunii no
iembrie. Am găsit localitatea 
în toiul pregătirilor pentru iar
nă. Oamenii au adunat totul 
de pe câmp, taie lemnele 
aduse din pădure și le așază 
la adăpost. Toate instituțiile 
de interes public - școli, că
mine culturale ș a. - au fost 
asigurate cu lemne de foc, 
treabă care s-a realizat încă 
în vara acestui an. Luncoiu 

mai mari și implicit costuri 
sporite pentru producerea 
agentului termic și a apei 
calde.

Lipsa unei presiuni cores
punzătoare a fost semnalată 
conducerii RomGaz și Primă
riei locale întrucât frigul și iarna 
care este în plină desfășurare 
duc la probleme în plus în sis
temul de gospodărire comu
nală și locativă. (C.P.)

Asociația nr. 15 datorează 
49,6 milioane de lei de șapte 
luni, iar Asociația 12 are de 
plată de patru luni 19,7 mi
lioane de lei.

Situații alarmante privind 
întârzierile la chirie, plata 
gunoiului sau alte servicii le 
înregistrează SC Decomar 
SRL Rapolt ce nu și-a plătit 
cheltuielile pentru ridicarea 
gunoiului de 20 de luni, SC 
Dose Manațe Prest. Corn 
SRL Simeria de 30 de luni 
nu și-a achitat chiria, iar Far- 
macom Speranța SRL are 
de plată 1.167.000 de lei de 
21 de luni. De asemenea, de 
32 de luni SC Prest Serv Cri
zantema SRL Simeria nu și- 
a mai plătit chiria, sumă ce 
totalizează la zi 2,7 milioane 
de lei.

Sumele mari care sunt 
datorate SC General Sim
prest SA Simeria creează 
mari dificultăți în asigurarea 
unor servicii de calitate către 
locatari, imposibilitatea ca 
aceasta să-și onoreze da
toriile pe care le are la rândul 
său către furnizorii de gaz 
metan, combustibil sau alte 
materii prime și materiale.

Lanțul mare al datoriilor 
face ca perioada următoare 
să fie mai dificilă, fapt ce nu 
exclude punerea sub sem
nul întrebării a unor servicii 
către beneficiari.

Corne! POENAR 

de Jos, fiind sat al Munților 
Apuseni, oamenii au dreptul 
să primească carnet de moț, 
ce le oferă niște drepturi. 
Până în prezent însă numai 
cinci au solicitat și au primit 
acest document. La primărie 
se află multe astfel de docu
mente și pot fi solicitate.

în chiar centrul satului 
de reședință a comunei se 
află școala cu clasele l-VIll. 
Dl Nicolae Rișcuța, directo
rul instituției, ne-a spus că 
în prezent aici învață și se 
instruiesc 108 elevi, iar în 
localități fuhcționează trei 
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Al CONECTARE GRATUITA
$1 ABONAMENT GRATUIT PE TREI LUNI. 
IN PLUS, TELEFONUL ERICSSON GA628" 
ARE ACUM UN PREȚ EXTREM DE ATRĂGĂTOR 
■ 149$*“ - $1 PRIMEȘTI LA EL PATRU FETE 
DIFERIT COLORATE.
TOTUL NUMAI PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE. 
A SOSIT TIMPUL SĂ TE CONECTEZI $1 TU

Petroșani*

ASSITEC - ELACOMTEH EXIM S.R.L. S.C. FIRUȚA COMPANY S.N.C.
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 84 B-dul Decebal, bl. 22, parter
tel.: 054-541-825 tel./fax: 054-222-264
fax: 054-511-111

grădinițe - în Luncoiu de 
Jos, Luncoiu de Sus și Ste
jărel (fosta Scroafa), trei 
școli primare - la Luncoiu 
de Sus, Stejărel și Podele. 
Dăscălimea cuprinde trei 
educatoare, cinci învățători 
și șapte profesori. Printre 
aceștia din urmă se numără 
și dl Romeo Farcaș, prima
rul comunei Baia de Criș. 
Nu comentăm acest fapt, îl 
consemnăm doar. Trist este 
că și în comuna Luncoiu de 
Jos numărul copiilor scade 
de la un an la altul. Cândva 
pe lângă școală funcționa și 

un internat unde erau cazați 
elevii veniți din satele comu
nei și nu numai. Internatul 
nu mai este folosit.

Anul 1998 a fost unul slab 
sub aspectul recoltelor obți
nute în agricultură și mai ales 
foarte sărac în fructe. Acest 
din urmă aspect îi nemulțu
mește pe oameni, deoarece 
nu au motiv să pună în func
țiune cazanele de făcut țuică. 
Căci din valorificarea acestei 
băuturi oamenii mai făceau 
un ban. Lucru foarte impor
tant ținând seama că în co
mună sunt la ora actuală 

circa 80 de oameni în 
șomaj. Apropo de acest 
aspect, în finalul acestor 
rânduri să consemnăm 
părerea dnei primar Ileana 
Ciuclan:

- Am participat la Sibiu la 
un simpozion internațional 
unde s-a discutat despre ab
sorbția forței de muncă dis- 
ponibilizate. Domnii ce au 
vorbit acolo ne-au recoman
dat să folosim oamenii la 
culegerea de fructe de pă
dure, plante medicinale, ciu
perci ș.a...

Traian BONDOR
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Noi facem FRIGIDERE

cadouri
MAȘINI DE SPALAT 
ELECTROCASNICE
TELEFOANE GSM

de Crăciun! Toate produsele noastre 
sunt disponibile in

TU? RATE

HUNEDOARA:
B-dul Dacia, nr.6, parter, 
telefon 054-716.41 1

Vino sâ-tl lei ca

0 surpriza-n magazine 
de la MONDO pentru tine!
De sărbători rețeaua magazinelor 
MONDO oferă clientilor sai... cadouri!

. VINDE:

CASE DE MARCAT CU MEMORIE 
FISCALA CARAT 1500 ER-I

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

Caracteristici:
J Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a 

circuitului realizat Io 4 grupe fiscale precum și o circuitului 
total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)

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

la magazine și 1.400 articole la restaurante
S 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)

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

•J 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 SO CIEWII

yr LUXTEN DEVA <>
Tel/fax - 054 - 232008 '

CC
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Clienții noștri participă la 
SUPERCONCURSUL QUASAR 98!

PREMIUL GENERAL ELECTRIC, 
PHILIPS, PREMIUL FOURLIS, PREMIUL PHILIPS,

PREMIUL INDESIT,PREMIUL LG,
PREMIUL
PREMIUL ZANUSSI, PREMIUL PHILIPS, PREMIUL PHILIPS

Condiții 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. )învalpare mai mare de 500.000 
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 eate adreea sediului eocietiții 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 către participanții aflați la fața locului.

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

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

Magazin QUASAR 
HUNEDOARA 
Bd.Dacla.nr.37 
bl. 47, part ar 
tel:054/740647

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

Magazin QUASAR j —
ORAȘTIE , zl.jio'1* >

Bd. Eroilor, XCCONNEX
bl.E, parter ~
tal:054/247540
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Vă oferă la prețul de fabricație 
Corpuri și becuri iluminat public și 

industrial, 
Balasturi, ignitere, 

Becuri cu incandescență, speciale, auto 
Tuburi fluorescente 
Transport asigurat

TE AȘTEAPTĂ LA SHELL 1

Vino la Shefl ți paji lua acasâ propriul Mu unukfTaddyl
începând cu luna noiembrie si pânfi la 31 decembrie 1998, alimentează câf mai du la oricare dintre stațiile SheU 
Când wloarea aduna» a diitanțdor primite la aceste aimenlâri ajunge la următoarea sumă:
• 500.000 de lai pentru majinâ personală,
• 1 .500.000de lai pentru mașină de firmă,
• 1.500.000da lei pentru camionete (până la 3,5 tone),
•5. OOO. OOO de lai pentru camioane filiruri (pite 3,5 tona),
primeai gratie un urs Teddy mic. Iar dată mai adaugi tncâ 25.000 de lei, îl pofi lua acasâ pe fratele lui, ursul Teddy mare. 
Vei aria mai multe amănunte da la personalul stafiilor Shell

Agenția de TUrism Mareea Deva
OFEHA REVELION 99

la cele mai mici 
prețuri în stațiunile

Informații la tel. 234423, 092/358407.

Sinaia
Poiana Brașov 
Tușnad 
Geoagiu Bâi

A

Caropiri ■ taleviza SAMSUNG In liiu AtcaoMa. 
ți ni priai u aț<a.
Conțlatud-I pi loc ți ni participa li

Marea Tombolă a lunii Decembrie.
Vai ma avta țand d dțtigi and diMra ola . .

100 video Samsung.
Ertugan n mi toc li hcapdul Ini k ' "L

Ianuarie 1999.
Datali tn magazinale Ana Bactronic ți ala rfetrihiitorilor 
autorizați din Bucured ți întreaga țari.

auto”1 ^electronic
QUASAR, DEVA, Decebal, 81. R, parter, W: 054222999
QUAÂAR, HUNEDOARA,
£fdu! Dada nr. 37, Bl. 47, parter, tel: 054723139
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Cu toată scumpetea edi
tărilor, cu inerentele avata
ruri confruntate de scriitorii 
prea puțin știuți încă, iată că 
tot mai mulți debutează în 
editurile din țară și din județ.

O frumoasă surpriză îi 
face excepționalului poet ha- 
țegan, Constantin Stancu, 
editura “Helicon”, tipărindu-i 
cartea “Păsările plâng cu 
aripi”. îndelunga răbdare a 
acestui poet plin de har, la
borios și pe deplin matur, cu 
o deplină cultură literară, a 
rezultat, apreciem, cea mai 
interesantă carte de debut a 
anului 1998, a unui hunedo- 
rean.

Aflat în momentul recu
perării unor rețineri pricinui
te de cenzură, și loan Barb, 
din Călan, a avut bucuria pri
mei cărți de versuri, la edi
tura “Călăuza”, “Tăcerea ca 
o flacără", o carte cu fior 
confesiv, pe un registru 
calm, pios, apolinic.

O generație care va fi în
cadrată, fără-ndoială, între 

nouăzeciști, pare să își aibă 
un important "nucleu" în 
Orăștie. Remarcabil volumul 
al doilea al studentului Cipri- 
an Cosma, "Cucul din ceas”, 
o carte îndrăzneață prin limbaj 
și atitudine, nonconformism și 
agreabil teribilism specific 
vârstei. Lui îi urmează, la 
aceeași editură "Sigma Plus”, 
cartea de eseuri și poeme a 
absolventei de liceu Mădălina 
Kadar, “Altfer Ego", și Cătălin 
Tibori, de-astă dată la editura 
“Emia”, “Eu, adică Zamol- 
xes”, un volum cu tentă su- 
realistă, tranșant prin textua- 
lismul debordant.

Existența, la Hunedoara, a 
unei grupări în jurul revistei 
“Semne" și cenaclului “Blaga", 
începe să dea roade și edi
torial: Ion Urda, aflat la anii 
maturității, a debutat recent 
cu "Redefiniri sentimentale", 
Florean llie, cu “Vorba aia, băi 
to’arăși” (schițe, umoristice), 
ambele la editura Sigma 
Plus. Editura “Emia” are sub 
tipar în aceste zile alt debut 

excepțional de versuri: “Poetul 
multimiliardar” aparținându-i 
excelentului poet hunedorean 
Robert Petrescu, iar “Sigma 
Plus", tot pentru decembrie, 
debutul unui alt hunedorean: 
Alexandru Ranta, cu proze 
scurte și versuri, carte care va 
fi și ea o frumoasă surpriză.

Gruparea de la Hunedoa
ra are și alți poeți, eseiști și 
prozatori tineri foarte dotați, 
care vor edita, sperăm, în anul 
1999: Ovidiu Băjan (poet de 
mare talent), Petru Poiană 
(poet și eseist), Liviu Ofileanu 
(poet), Nicolae Szekely (poet, 
eseist, care va debuta proba
bil cu eseul “Alchimia Divi
nului" și poezie, “Semnele as- 
trelor Interioare”)... Ar mai fi 
“haijinista” (autoare de 
haikuuri) Lucia Amarandei, 
cu numeroase apariții în revis
tele de specialitate din țară și 
străinătate, în cazul tuturor, 
totul depinzând de sponsori...

Un caz rar întâlnit este cel 
al fetiței Olga Ștefan, desco
perită și cultivată cu discreție 

și delicatețe de cenaclu și 
care îi pregătește debutul 
editorial, eleva fiind unul din 
cele mai impresionante 
nume din țară ale copiilor 
supradotați literar; ea a 
publicat convingător, a fost 
selectată între cele șase 
nume din țară în antologia 
“Șase rândunici”, iar la 
Festivalul internațional de la 
Curtea de Argeș (24 de țări 
participante), a primit 
premiul care o îndreptățește 
să debuteze liric.

Desigur, ne-am referit 
doar la hunedoreni, orăști- 
eni și un hațegan, lor adău- 
gându-li-se, cu brio, devenii, 
cei din Valea Jiului, Brad ș.a.

Un corolar editorial fără 
precedent, cel puțin după 
război. Un minunat argu
ment că, indiferent de zona 
în care suntem trăitori, harul 
creator, lucrul de sacrificii și 
crez în arta scrisă, înflorește 
și se impune, nu doar local, 
ci în literatura română.

Eugen EVU
♦

Domine Deu 
lasă-mi starea de grație 
și sarea aurie din lacrimă 
a nimbului sfinților, mied, 
dă-mi harul tăriei să cred 
și ocrotește-ne lumina 
a nu se sălbătici 
în rugăciune profană 
și ninge-ne blând pe colinele 
limbii române 
în scriitura făpturii 
cerul gurii ni-l spală cu pâine 
cuminecătură din sacră aură 
Și ne drămuiește cu milă 
câte ni-s date cu-a negurii silă 
să cjucem cu umerii, fruntea și crezut, 
primenește-ne miezul 
ofrandă harică în naos 
cu fulger de sămânță din haos 
să ne miruiască din nesațiui de veghe 
aura-ți dalbă și gravă 
până la capăt praguri limpezi să fim 
revenirii Tale, cu slavă!

S-a născut un întreg alfabet al tăcerii 
doar privirile mai spun câte ceva
și foșnetul de mătase al orelor 
din iubirea care a fost cândva.

Acum, cuvintele-au devenit fără sens, 
iar tăcerea exprimă clar lunga 
călătorie prin spectrul trăirilor 
de la foarte dulce la foarte amar.

E
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Eugen EVU

Ionel AMĂRIUȚEI
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du prilejul împlinirii vârstei de 75 de ani, profesorul 
Dumitru Susan a primit cu dedicație două texte poetice, 
care acum văd lumina tiparului: SUB SEMNUL VERSULUI SI AL COLINDULUI

Șoaptă 
Șoaptele pământului - 
Rănile trecutului, 
Strânse toate laolaltă, 
Cu sfială bat la poartă...

Unde-s anii? Dar cei dragi...? 
- Printre frunzele de fagi 
Așternute sub zăpadă, 
Sau ascunși pe sub o brazdă!...

Toate, strânse în buchet, 
Legănându-se încet 
Ne șoptesc cu-nfiorare: 
- Veniți! Azi e sărbătoare!

Mâna care scrie-o carte 
De iubire are parte. 
Toată lumea să poftească!
Să-i urăm "Mulți ani trăiască!"

Un cititor fidel

Dintre toate dansurile exis
tente în folclorul românesc, 
singurul în care tricolorul este 
mai aproape de inimă este 
călușerul. Datorită vechimii lui, 
încă nestabilită cu exactitate, 
sunt sigur (și cine are argu
mente, să mă contrazică) că 
toate dansurile feciorești, din 
Ardeal în special, derivă din 
acest dans bărbătesc.

Conform cercetărilor lui 
Ovidiu Bârlea, numele provine 
din “cola sălii” (copiii Soarelui) 
și în jocul călușeresc există 
elemente coregrafice care duc 
la această concluzie (exemplu: 
roata cu bâtele așezate în for
ma razelor de soare). Acești 
“copii ai Soarelui” l-au întâm
pinat pe Mihai Viteazul la intra
rea în Alba lulia.

Cronicarul “Gazetei Tran
silvaniei” din 6 (18) IUNIE 
1897 consemna cu privire la 
spectacolul prezentat la Adu
narea generală a “Societății 
pentru fond de teatru român 
în Transilvania”, ce a avut loc 
la Orăștie, că: “Precis la orele 
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Soldat viteaz
La praznicul de leaturi, împlinit 

iac-am venit...
Pace, bucurii, sănătate ■ urarea să fie - 

alături de buna-ți soție!

Tu, cel din poala Agatârților descins 

ca stea de lumină și zel 

de oțel,

ai mânuit-cu aprigă artă 

într-o lume deșartă ■ 

armă și condei 

și-ai invins; 
ajutând pe cei buni 

și-nfruntând pe mișei!
în pașii tăi dorim, mereu, să crești 

în har; și să nu obosești 

și nici să nu te dai bătut...

Rămâi ce-ai fost la început 

precum stejarul - ieri și az' - 

soldat viteaz!

Tu știi că toate se-mplinesc 

cu voia Tatălui Ceresc.

Eugen Zdrenghea 

coleg de Școală Normală

2 p.m. Călușerii din Orăștie, 
Romos și Beriu împreună cu 
sutele de țărani și țărance din 
localitate și din jur, toți strălu
cind de curățenia costumelor 
lor alese de sărbătoare, înce
pură a se înșira în rânduri de 
câte 4 înaintea edificiului Școlii 
Române.”

Nemaivorbind de partici
parea susținută a călușerilor la 
serbările “Astrei” din Orăștie și 
din alte localități, putem afirma 
pe bază de documente că, în 
ciuda opreliștilor și piedicilor 
vremii, activitatea formațiilor de 
călușeri a fost continuă.

Dacă disecăm coregrafic 
nenumărate elemente (pon
turi) din Jocul călușeresc, obT 
servăm că ele se regăsesc în 
toate jocurile feciorești din Ar
deal: Haidău, Chimitelnic, 
Bărbung, Ceardaș și tot ce 
înseamnă jocuri de cizmă. Ba 
mai mult, întâlnim elemente 
coregrafice cu specific călu
șeresc și în unele dansuri 
sârbești, bulgărești și chiar 
grecești.

în contrast cu ostilitatea 
vremii, după-amiaza zilei de 
vineri (4 dec.) s-a desfășurat 
la Galeriile "Forma” din 
Deva, preț de minute în șir, 
sub semnul versului și 
cântului. Lansarea celor mai 
recente creații semnate de 
poeta Paulina Popa și de 
scriitorul loan Țepelea a 
prilejuit celor prezenți să 
participe acum, în preajma 
sărbătorilor de iarnă, la un 
eveniment literar ce a primit 
și accente artistice.

Poeta hunedoreană adu
ce în fața cititorilor la acest 
sfârșit de an un nou volum 
de versuri, sugestiv intitulat 
"între tăcere și tăcere”, apă
rut la Editura "Helicon” din 
Timișoara. O carte pe care 
scriitorul Radu Ciobanu, exi
gentul recenzent al aceste

CĂLUSERULr
TRADIȚIE Șl INOVAȚIE

Nici o altă dovadă nu stă 
în picioare în fața acestor ar
gumente că primul joc bărbă
tesc a fost călușerul. Un rol 
fundamental în păstrarea, 
conservarea și valorificarea 
acestui extraordinar obicei l-a 
jucat Festivalul “Călușerul 
Transilvănean" ajuns în acest 
an la a 30-a ediție, organizat 
de Inspectoratul pentru Cul
tură al județului Hunedoara și 
de Centrul de Conservare și 
Valorificare a Tradiției și Crea
ției Populare Hunedoara - De
va, care prin strădania unor 
oameni minunați fac ca acest 
obicei să se păstreze. îmi a- 
duc aminte că la prima ediție, 
formațiile s-au prezentat cu 
jocul călușeresc așa cum se 
juca în vatra satului, fără nici o 
implicație coregrafică a vre

ia, o apreciază ca cea mai 
complexă dintre creațiile Pau- 
linei Popa, o "carte a îngân- 
durărilor”, (...) cu cele mai ge
neroase deschideri spre varii 
surse de meditație asupra 
existenței și creației. Ea se 
constituie - concluzionează 
scriitorul - într-un reper, din
colo de care evoluția poetei se 
cuvine urmărită cu tot inte
resul.

loan Țepelea, "unul dintre 
cei mai reprezentativi poeți 
ai generației ’70-’80" - con
siderat astfel de poetul Miron 
Blaga - și-a dezvăluit la 
Deva, dincolo de pasiunea 
pentru poezie și eseu, inte
resul față de aspecte ale isto
riei naționale mai rar pre
zente în paginile lucrărilor de 
specialitate. Cea mai recen
tă dintre cărțile sale - "Repu

unui specialist, dar și așa fru
musețea extraordinară a cos
tumelor dădea acea maies- 
tuozitate pe care o are orice 
om îmtrrăcat în costumul călu
șeresc. La cea de -a Il-a ediție 
S-a observat o schimbare radi
cală în dinamica jocului și în 
combinațiile desenului core
grafic, și asta nu din pricina 
implicării vreunui specialist, ci 
mai ales a personalității văta
filor conducători de cete.

Au apărut atunci vătafi fără 
de care acest festival ar fi fost 
mai sărac și mai lipsit de 
spectaculozitate, ca: Artenie 
Homorodean (Boiu), loan Lup 
(Musariu), Nicolae Mălina (Bo- 
șorod), Traian Gridan (Orăș- 
tioara de Sus), loan Cândroi 
(Dîncu Mare) și atâția alții care 
și-au pus amprenta pe jocul

blica celor 133 de zile” - ilus
trează asemenea preocupări 
ale directorului Editurii 
"Cogito” din Oradea și al Ca
sei Internaționale a Poeziei 
pentru Europa Centrală și de 
Est.

Versuri din creațiile celor 
doi poeți s-au făcut auzite în 
recitarea actorilor Teatrului de 

formației lor. Se mai dansa 
oare cu ardoarea lui Artenie 
Homorodean, cu entuziasmul 
lui Trăienuț Gridan, cu maies- 
tuozitatea-de armăsar pur- 
sânge a lui Nicolae Mălina 
sau cu viteza debordantă a lui 
loan Cândroi?

Mă îndoiesc, pentru că ri
valitatea scenică dintre ei (alt
fel, foarte buni prieteni) a ri
dicat ștacheta și la alte forma
ții, nemaivorbind de ale lor. 
Dar cea mai mare realizare 
privind păstrarea și transmi
terea din generație în gene
rație a acestui obicei a fost în
cepând cu ediția a Xl-a, o da
tă cu numirea la Centrul jude
țean de Consevare și Valori
ficare a Tradiției și Creației 
Populare Hunedoara - Deva a 
maestrului de dans Mircea 
Ocoș, un fiu al satului tran
silvan, care a pretins ca for
mațiile de călușeri să vină în 
scenă pe mai multe generații. 
Așa puteai întâlni în aceeași 
formație dansatori de la 6 la 
80 de ani - tata, fiul și nepotul.

Revistă Deva, Izabela Hașa 
și Păstorel Vulcu, într-o bine
venită succesiune cu nepie
ritoarele noastre colinde, in
terpretate de tânărul solist 
Ciprian Roman, acompaniat 
de formația "Ardeleana”.

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

De exemplu, astăzi copiii lui 
Nicolae Mălina și Traian Gri
dan conduc la rândul lor cete 
de călușeri, iar de când este 
festival interjudețean acest 
lucru s-a extins și la formații 
din alte județe (Alba, Caraș- 
Severin, Timiș etc).

Este îngrijorătoare nepar- 
ticiparea la festival în ultimii 
ani a formațiilor din județele 
Cluj și Mureș. Oare chiar să fi 
dispărut elementul cultural 
românesc din aceste județe 
românești transilvane?

Dacă e așa, e foade grav și 
nu eu voi îi acela care voi da 
soluții, deși le cunosc. Ca unul 
care mi-am adus modesta-mi 
contribuție la peste 20 de ediții, 
urez Festivalului - concurs inter
județean “Călușerul tiansilvă- 
nean" să ajungă la mai multe 
ediții întru păstrarea, conser
varea și valorificarea acestui 
minunat obicei românesc în ve
cii vecilor.

/ loan CÂNDROI

fost vătaf a! formației de 

călușeri din Dineu Mare
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă, Simeria, str. 
Traian, nr.54, gaz, anexe. Tel. 
260471, orele 10-16, zilnic 
(4255)

• Vând în Tg. Jiu aparta
ment 4 camere, etaj 3, tele- 
cablu, post telefonic, preț 
negociabil. Tel. 053 241098 
(4260)

• Vând apartament 2 ca
mere, Deva, Micro 15 și trac
tor U 650. Tel. 281185 (4277)

• Vând casă mare, cu 
grădină, localitatea Orăștie. 
Tel. 212995 3969)

• Vând apartament 3 ca
mere, Gojdu. Tel. 213108, 
092 270339(3965)

• Vând apartament 2 ca
mere, deosebit, (lângă parc), 
str. A.lancu, bl. H.1. Deva tel. 
216164,092760374(3973)

• Vând (schimb) casă De
va, cu apartament 4 camere, 
ultracentral, plus diferență. 
Tel. 214648 (4310)

• Vând urgent casă, stare 
excepțională în Șibot și apar
tament Alba lulia. Informații 
tel. 226, Șibot. (4918)

• Vând (schimb cu auto) 
microbuz VW, stare foarte 
bună, CI, RT 2000, 14 mili
oane, negociabil. Tel. 261221 
(4270)

• Vând autoturism VW 
Passat 1600 D, producție 
1983, stare bună, preț 4500 
DM. Tel. 220899 (4261)

• Vând tractor 650, plug, 
disc, două remorci 5 tone, 
combinator, mașină erbicidat, 
semănătoare porumb. Vând 
casă cu grădină.Informații 
Bârsău, nr. 173 (4276)

• Vând Dacia Break, fabri
cație octombrie 1997, în 
garanție. Tel. 092/371757 
(3567)

• Vând tractor 445 CP, cu 
plug, cabină, stare perfectă 
de funcționare, preț avantajos 
și alte utilaje agricole. Infor
mații Hațeg, str. Cloșca, 32. 
(5776) 

SC Caniccr SA 
Hunedoara 

organizează LICITAȚIE PUBLICA pentru 
vânzarea de active (spații de producție și 
comerciale) și mijloace fixe (mijloace de 
transport și utilaje specifice brutarilor și 
morarilor), începând cu data de 11.12.1998, 
ora IO, la sediul societății din Hunedoara, 
str. M. Viteazu, nr. 1. Lista mijloacelor fixe, 
activelor și alte informații se pot oferi la 
sediul societății din Hunedoara sau la tel. 
713556; 713339, 713478.

Licitația se reia în fiecare marți și 
miercuri până la vânzarea tuturor 
mijloacelor fixe și activelor.

convoacă
ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR 

în conformitate cu Legea nr. 31/ 1990 
republicată, art. 117, în data de 28.12.1998, ora 
10,00, la sediul societății situat in Mintia, str. 
Principală, nr. 2, jud. Hunedoara.

Ordinea de zi este următoarea:
/. Analiza situației economico-financiare a 

societății și adoptarea măsurilor ce se impun;
2. Diverse.
în cazul neîntrunirii cvorumului prevăzut de art. 

115 din Legea nr. 31/ 1990 republicată, ca dată a 
următoarei convocări va fi 29.12.1998, la aceeași 
oră.

Informații suplimentare se pot obține la tel. 
054/ 216120.

celulare GSM. defecte, 
sparte, codate sau blocate. 
Tel. 094 859958 (4051)

• Vând tablă zincată cu
tată 0,75 - 7094 lei/kg, tablă 
zincată dreaptă 0,45 x 1000 
x 2000 - 66.000 lei/coală. 
Tel. 227929, 226168 (4099)

• Vând vin natural de coa
căze. Tel. 231523 (4251)

• Vindem și montăm par
brize auto pentru orice tip de 
autovehicule autohtone și im
port. Sîntuhalm, Complex 
Eurovenus, boxa 8. Tel. 092 
321691,219167(4256)

• Vând mașină de spălat 
automată, nouă, import Italia, 
3.000.000, negociabil. Deva, 
str. Călugăreni, nr.14. Tel. 
219167(4257)

• Vând televizor color Gold
star, cameră video, noi, even
tual schimb. 212908 (4275)

• Vând pian vienez coadă 
scurtă, placă bronz, perfectă 
stare, 10 milioane lei, nego
ciabil. Tel. 220044, după ora 
17(3968)

• Vând mașină de spălat cu
storcător, sigilată. Sîntandrei, 
tel. 673140 (3964)

• Vând calculator 286 IBM, 
monitor SVGA monocrom, 
garanție 3 luni, preț 1,5 mili
oane. Tel. 214963 (3974)

• Vând haină blană lungă, 
import Belgia, mărime 48. Tel. 
260182(2752)

• Vând vitrină și comodă 
sufragerie. Tel. 214961 (4279)

• Vând ieftin remorcă agri
colă de 5 tone. Tel. 624195 
(3970)

• 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)

• Societate comercială 
vinde centrale termice, calo
rifere din oțel, țeavă și fitinguri. 
Tel. 092/701072 (3746)

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

• S.C. 2M CONSTRUCT 
vinde prin magazinele 
sale en-gros și en-detail 
din DEVA, str. Zamfirescu, 
bloc Q3/16 și ORĂȘTIE, 
str. Mureșului, bloc 10/11, 
PRODUSE ALIMENTARE 
șl NEALIMENTARE la pre
țuri foarte mici. AȘTEP
TĂM COMENZI PENTRU 
CADOURI DE SĂRBĂ
TORI LA MAGAZINE și la 
TELEFON 241468. (4045).

• Cumpărăm copiatoare 
dezafectate, orice marcă, for
mat A3, minimum 20 copii pe 
minut. Ofer 300 000 lei/buc. 
Tel. 092/403863 (OP)

• Vând 2000 acțiuni SIP 
(Banpt-Crișana). Tel. 665103, 
Vețel.

• Vând țuică de prună 34 
de grade, 17 000 lei/litru. Tel. 
092/329384 (3769)

ÎNCHIRIERI

• începând cu 1 ianuarie 
1999 ofer de închiriat apar
tament trei camere situat în 
Deva, lângă piața agroali- 
mentară. Tel. 545293 (4280)

• Ofer spre închiriere apar
tament mobilat, ultracentral. 
Tel. 628254 (3971)

OFERTE DE 
SERVICII

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

• SC Chroma Ilia execută 
poze la minut. Program zilnic 
14-15.(13)

• SC Lucaciu Comex SRL 
angajează facturistă PC. Tel. 
234283(4271)

• Eirmă privată presti- 
gioasă, seriozitate maximă, 
cu activitate externă, exe
cută instalații montaj indus
trial, sudură în mediu de ar
gon pentru oțel inox,cupru, 
aluminiu, instalații sub pre
siune și de ridicat - sub 
incidență ISCIR, reparații și 
spălări chimice cazane apă 
fierbinte și abur, instalații 
gaz metan, încălzire, sani
tare, ventilație etc. Tel./fax 
058 823430, 094 535791. 
(4260)

•Angajăm șofer transporturi 
internaționale, categoriile C, D 
și E. Tel. 232551 (4266)

• Societate comercială 
execută diverse tipuri de 
ambalaje din carton. Tel. 094 
536875 (3976)

DIVERSE

• SC Suinprod SA Orăștie 
vinde la licitație publică în 
data de 21.12.1998 mijloace 
fixe din dotare. Informații la 
sediul societății. (4273)

• împrumutăm bani cu 
garanție prin bijuterii, apa
ratură, bunuri mobile și 
imobile etc., condiții avan
tajoase. Deva, Călugăreni, 
15, în spatele Casei de 
Cultură, zilnic 10-17. (3972.

• Activitatea Goscom Orăș
tie, cu sediul în Piața Victoriei, 
19, tel: 054/241723, vinde 
prin licitație în data de 18 
decembrie 1998 următoarele: 
încărcător frontal tractoare, 
subapsamble TV, mașină 
tâmplărie. (4919)

• Cei care știu unde locuiește 
familia Suciu Gabriel și Elena 
sunt rugați să sune la numărul 
de telefon: 718152 (4318)

• METROPOL SA - Su
cursala Deva, cu sediul în 
Deva, str. M.Eminescu, bloc 
C2, sc.D, ap.45, organi
zează în data de 21.12.1998 
licitație pentru vânzarea 
unui autoturism Dacia 1310, 
an fabricație 1995 și a unui 
telefon mobil, marca Bosch, 
înscrieri și informații la 
sediul firmei sau la tel. /fax 
227995, tel. 234140. (4315)

PIERDERI

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Moraru lacob Sorin, 
îl declar nul. (3768)

• Pierdut carnet alocație 
sprijin pe numele lacob Liliana 
Vasilica. îl declar nul. (3767)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Vintilă Sașa. îl declar 
nul. (3766)

• Pierdut legitimație de handi
capat locomotor pe numele 
Ruican Constantin. O declar 
nulă.

• Societatea comercială 
Semtest Timișoara, filiala 
Hunedoara, pierdut chitanțier 
nr. 2192901 până la 2192950. 
îl declar nul. (5775)

Ki 
ți COMEMORĂRI

• Cu durere în suflet 
anunțăm împlinirea a cinci 
ani de la trecerea în neființă 
a dragei noastre soție, ma
mă, soacră și bunică

DOMNICA FILIPESCU
Amintirea ei o vom păstra 

veșnic în sufletele noastre. 
Nu te vom uita niciodată. 
Familia. Comemorarea are 
loc duminică, 13.12.1998, la 
Biserica Ortodoxă din Orăș- 
tioara de Jos. (4272)

«•••see?
Vineri, 11 decembrie

Z BERBEC
Este foarte posibil să fiți in

vitat într-o excursie într-un loc 
mai puțin așteptat. Dacă veți 
accepta, dorința dv. de schim
bare va fi satisfăcută. Veți cu
noaște oameni plăcuți și intere- 
sanți.

O TAUR
Ați dori cu tot dinadinsul să 

faceți o călătorie, dar cum totul 
vă este potrivnic, v-am sfătui ca 
deocamdată să o amânați. Ați 
putea să vă consolați totuși cu 
un...jurnal de călătorii.

Z GEMENI
Divergențele pe care le aveți 

cu cei din casă vă marchează. 
Totuși azi nu veți reuși să găsiți 
o rezolvare. Ați putea obține în 
schimb un binevenit sprijin într- 
o afacere demarată recent.

O RAC
Treburile domestice nu pot fi 

amânate. Oricum, eficiența dv. 
este maximă, așa că nu vă fa
ceți griji. îndreptați-vă atenția 
spre unul dintre prietenii dv care 
are nevoie de ajutor.

Z LEU
Sunteți destul de bulversat 

de anumite informații care vă 
parvin. Sfatul unei persoane 
mai în vârstă v-ar ajuta să vă 
mai lămuriți. Partenerul de 
viață vă face o propunere ade
menitoare.

3 FECIOARĂ
Relația cu persoana iubită 

evoluează bine, ceea ce vă face

• Astăzi se împlinesc 6 
săptămâni de când ne-am 
despărțit pentru totdeauna 
de bunul nostru

GHEORGHE CHIȘ
din Mintia.Mulțumim tuturor 
celor care au fost alături de 
noi în acele momente grele. 
Dumnezeu să te odihnească 
în pace ! Familia. (4285)

Cu adâncă durere în 
suflet familia îndoliată anunță 
moartea fulgerătoare a bu
nului soț, tată și bunic

ION BĂDESCU
în vârstă de 74 ani. Corpul 
neînsuflețit este depus la Casa 
Mortuară. înmormântarea azi, 
11.12.1998, ora 13, la Cimitirul 
Călugăreni. (4284)

HB®
14.00 Proiectul Geeker 14.30 

Re-Animator (horror, 1985) 
16.00 Stargate SG-1 (SF, 1996) 
16.45 Fugarul (acțiune/thrlller, 
1997) 18.30 Fără apărare 
(dramă/suspans 1996) 20.30 O 
cale de ieșire (acțiune/thriller, 
1994) 22.00 Un alt început 
(dramă, 1996) 0.00 Jurnalul 
Pantofului Roșu: Arta de a fi 
singur (erotic, 1997)

mai optimist și mai încrezător. 
Dacă vi se face o invitație, nu 
trebuie să aveți nici o rezervă, 
vă veți simți minunat.

3 BALANȚĂ
Vă preocupă în mod special 

problemele gospodărești. Mu
safirii pe care îi așteptați vor 
întârzia nejustificat, ceea ce vă 
face și mai nerăbdător. La ser
viciu, o zi arhiplină.

O SCORPION
O zi potrivită pentru curățenie 

sau activități în casă. îndemâ
narea vă va ajuta să terminați 
totul într-un timp record. Par
tenerul de viață vă dă vești de la 
un drum mai lung.
O SĂGETĂTOR

O reuniune de familie ar fi o 
bună ocazie de a vă spune o- 
furile. Energia dv. atinge cote 
maxime, mai ales îndreptată 
spre domeniul profesional, unde 
aveți multe de rezolvat.

Z SCORPION
Mare atenție cum procedați 

cu actele. Riscați să pierdeți 
sau să vă puneți semnătura pe 
o hârtie ce ar putea fi folosită 
împotriva dv. Sfătuiți-vă cu un 
coleg cum e mai bine.

Z VĂRSĂTOR
Sunteți mai sensibil și mai im

presionabil decât de obicei, așa 
că încercați să nu vă exagerați 
necazurile. Un telefon de la un 
prieten vă aduce la realitate.

O PEȘTI
Sunteți pe cale să mai lă

muriți câte ceva din “confuziile" 
perioadei prin care treceți. Dar 
pentru asta e nevoie de cola
borare... Depinde de dv. să tre
ceți cu bine toate hopuriie.

I----------------  —---------------------------------- s
Sunând la 891101 (fără prefix) pu

teți câștiga 10.000.000 lei. Sunând la 
891102 (fără prefix) puteți afla adresa 
și numărul de telefon ale unor fete și 
băieți interesați în oferte matrimo-

» »

niale.
Sunând la 891103 (fără prefix) pu

teți discuta, despre sex și alte pro
bleme, cu operatoarea noastră.

x - — ............................... — ■ -.....................  - Z
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12.05 TVR Craiova 13.00 Natacha 
(s/r) 14.10 Santa Barbara 15.00 
Dosarele istoriei (do) 16.00 Emisiune 
în limba maghiară 17.30 Scena 
(mag.; 18.10 Animaniacs (d.a); Casa 
plină (ep. 28) 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. 3) 21.50 
Teatru TV: „Hamlet” 23.20 Jurnalul de 
noapte

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 handi
cap (mag.) 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 17.00 Micuța Memol (d.a)
17.30 în flagrant (anchetă) 18.10 
Hollyoaks (s, ep. 155) 18.35 Stăpânul 
lumii (d.a) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
362) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială, sport 21.00 Mirosul de Pa
paya Verde (dramă Franța/Vietnam 
1993) 23.00 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 toti (mag. medical)
18.10 Hollyoaks (s', ep. 156) 18.35 
Stăpânul lumii (d.a) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 363) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.00 în 
compania vedetelor (do, Anglia 1998, 
ep. 1)22.00 Revoluția de la Timișoara 
- 9 ani de ceață (dezb.)

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 11.55 Pentru dvsu, 
doamnă! (r) 12.50 Contemp-Art (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,e p. 8) 19.00 Sunset 
Beach (s,e p. 364) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.00 Tom Jones 
(s, ep. 2) 22.10 Cu ochii’n patru 
(anchetă) 22.50 Jurnalul de noapte

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! (r) 13.00 D-na 
King, agent secret (s/r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi străine. 
Engleză 16.00 Țiganca (s, ep. 69) 
16.45 Santa Barbara (s, ep. 717) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
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, ep. 95) 22.00 
Handbal feminin: România-Ucrainaîn 
Campionatul European (d, 
Amsterdam) 23.35 S.O.S. Patrimoniul

9.00 Documente culturale (r) 10.00 
Ultimul tren (r) 11.00 S.O.S. Patrimoniul 
(r) 11.30 Scena politică (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă... (r) 
13.00 Primul val (s/r) 13.45 Un cântec 
pentru fiecare 14.00 Conviețuiri (mag.) 
15.10 Limbi străine . Franceză 15.35 
Delfi și prietenii săi (d.a) 16.00 Țiganca 
(s, ep. 70) 16.45 Santa Barbara (s) 
17.30 La izvorul dorului 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Care pe 
care? (cs) 20.10 Natacha (s)21.00 
Sensul tranziției 22.00 Teatru liric: In me- 
moriam

9.00 Teleenciclopedia (r) 10.00 
Opinia publică (r) 11.00 Pelerinaje (r) 
11.30 Atlas (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.50 Doar o vorbă... (r) 13.00 
Sănătate, că-i mai bună decât toate! 
(r) 14.00 Em. în Ib. maghiară 15.10 
Limbi străine. Germană 16.00 Țiganca 
(s, ep. 71) 16.45 Santa Barbara (s) 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Care pe care? (cs) 18.55' 
Handbal feminin: România-Olanda în 
turneul Final al Campionatului Euro
pean (d, Herlogenbosch) 20.10 
Natacha (s) 22.25 Desprinderea de 
Boston (dramă SUA 1995)

10.45 Varietăți internaționale 11.15 
Cultura în lume (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.50 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
(r) 13.00 Medicina pentru toți (r) 14.00 
Emisiune în limba germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 Delfi și prietenii’ 
săi (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 72) 
16.50 Tribuna partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora 5 18.55 Handbal 
feminin: România-Germania în turneul 
final al Campionatului European (d, 
Amsterdam) 20.30 A fi curajos (sau 
nu) (dramă Franța 1995) 23.45 Lumea 
sportului

6.45 Dimineața devreme /mag.)
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. ’l04) 11.30 
Fidelitate (dramă SUA 1978) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 132) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s,e p. 136)

116.30 Știri 17.00 Trei destine (s) 
17.50 Zodiac 18.00 Colivia de aur
(s, ep. 17) 19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Pericol 
iminent (s, ep. 14) 22.00 Viitorul 
începe azi (s, ep. 36) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de presă

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.25 Iluzii (s, ep. 105) 11.25 
Pericol iminent (s/r) 12.30 Omul cu 
o mie de fețe (s) 13.30 Planeta vie 
(do, ep. 133) 14.00 Știrile amiezii
15.30 Dallas (s, ep. 137) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s) 17.50 Zodiac 
18.00 Colivia de aur (s, ep. 18) 
19.00 Observator 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Moștenitoarea 
(co. SUA 1974) 23.00 Observator
23.30 Agenția de presă 23.35 
Schimbul de noapte

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 iluzii (s, ep. 106) 11.30 
Competiție între frați (co. SUA 
19$8) 13.30 Planeta vie (do, ep. 
134) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 15.30 
Dallas (s, ep. 138)16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s) 17.50 Zodiac 
18.00 Colivia de aur (s,ep. 19) 
19.00 Observator 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Joc mortal (f.a. 
SUA 1997) 23.00 Observator 
23.35 Prezentul simplu

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. 107)11.20 
Prezentul simplu (r) 12.50 Vedete în 
papuci (r) 13.30 Planeta vie'(do, ep. 
135) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 15.30 
Dallas (s, ep. 139) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s) 17.50 Zodiac 18.00 
Colivia de aur (s, ep. 20) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Nightman (s, ep. 15) 
22.00 Procurorul (s, ep. 14) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de presă

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.10Tânărși neliniștit(s/r) 11.00.Tăcerea 
mieilor (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Puterea iubirii (dramă Italia/Germania 1994, 
p. I) 14.30 Suflet de femeie (s) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 
181) 17.00 Știrile PRO TV/O propoziție pe 
zi 17.30 Dreptul la iubire (s) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Switch (co. SUA 
1991) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Seinfeld (s, ep. 164) 
23.00 Știrile PRO TV/Profit 23.30 Audiența 
națională (talkshow)

6.30 Prima oră 10.30 Sport Magazin 
(r) 12.00 Un alt început (s) 13.00 
Atingerea îngerilor (s) 14.00 Celebri și 
bogați (s, ep. 12) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 12) 16.00 Tia și 
Tamera (s,e p. 12) 16.30 Malcolm și 
Eddie (s,e p. 12) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Focus, meteo, sport 18.30 
Real TV 19.00 Viper (s, ep. 18) 20.00 
Camera ascunsă (div., ep. 18) 20.30 
Balul (dramă SUA 1993) 22.00 Poză la 
minut (s, ep. 3) 22.30 Focus de 
noapte 23.00 Fotbal: Leeds United 
Coventry

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 Switch 
(f/r) 12.30 Seinfeld (s/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Puterea iubirii (dramă Italia/Ger. 
1944, p. 11)14.35 Suflet de femeie (s) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep, 
182) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 Dreptul la 
iubire (s, ep. 11) 18.15 Știrile PRO TV 
19.20 Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Spitalul de urgență (s, ep. 14) 
21.30 Lois și Clark (s, ep. 3) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.30 Veronica (s, ep. 14) 23.00 
Știrile PRO TV/Profit 23.30 Profesiunea 
mea, cultura

6.30 Prima oră 10.00 Zona M (r) 11.00 
Style (r) 12.00 Un alt început (s) 13.00 
Atingerea îngerilor (s) 14.00 Celebri și 
bogați (s, ep. 13) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 13) 16.00 Tia și 
Tamera (s, ep. 13) 16.30 Malcolm și 
Eddie (s, ep. 13) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Focus, meteo, sport 18.30 
Real TV 19.00 Viper (s, ep. 19) 20.00 
Camera ascunsă (div., ep. 19) 20.30 
Brooklyn South (s, ep. 3) 21.30 Spe
cials (do) 22.30 Focus de noapte 
23.00 Ultima ediție (talkshow)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.10 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.30 
Aventurile lui Nancy Drew (s) 12.00 
Norocosul (s) 12.30 Totul e trecător (s, 
ep. 1) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 Drumul 
împăcării (dramă SUA ’91) 14.30 Suflete 
de femeie (s/r) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 
16.00 Nano (s,e p. 183) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Dreptul la iubire (s) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Heart and Souis 
(dramă SUA ’93) 22.15 Știrile PRO TV 
22.20 Chestiunea zilei 22.30 Nebun după 
tine (s, ep. 15) 23.00 Știrile PRO TV/Profit 
23.30 Pro și contra cu Octavian Paler

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 Heart 
and Souls (f/r) 12.30 Nebun după tine 
(s/r) 12,55 Știrile PRO TV 13.00 Mame și 
fiice (dramă SUA ’89) 14.30 Suflet de 
femeie (s) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 
16.00 Nano (s, ep. 184) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Dreptul la iubire (s) 18.15 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Melrose Place (s, ep. 106) 21.30 Nikita (s, 
ep. 41) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Știrile PRO TV 
23.00 întâlnire cu presa (talkshow)

6.30 Prima oră 10.00 Ultima ediție 
(talkshow) 12.00 Misterele din New 
Orleans (s) 13.00 Atingerea îngerilor 
(s) 14.00 Celebri și bogați (s, ep. 14) 
15.00 Maria Mercedes (s, ep. 14) 
16.00 Tia și Tamera (s, ep. 14) 16.30 
Malcolm și Eddie (s, ep. 14) 17.00 
Jerry Springer Show (talkshow, ep. 
15) 18.00 Focus, meteo, sport 18.30 
Real TV 19.00 Viper (s, ep. 20) 20.00 
Camera ascunsă (div., ep. 20) 20.30 
Comisarul Rex (s, ep. 3) 21.30 Cl 5: 
Profesioniștii (s, ep. 3) 22.30 Focus 
de noapte 23.00 Ultima ediție - 
talkshow

6.30 Prima oră 10.00 Ultima ediție 
(talkshow) 12.00 Misterele din New 
Orleans (s) 13.00 Atingerea îngerilor 
(s) 14.00 Celebri și bogați (s, ep. 15) 
15.00 Maria Mercedes (s, ep. 15) 16.00 
Tia și Tamera (s, ep. 15) 16.30 Malcolm 
și Eddie (s, ep. 15) 17.00 Jerry 
Springer Show (ep. 16) 18.00 Focus, 
meteo, sport 18.30 Real TV 19.00 Vi
per (s, ep. 21) 20.00 Camera ascunsă 
(div., ep. 21) 20.30 Campionii II (f.a. SUA 
1993) 22.00 Frasier (s, ep. 4) 22.30 
Focus de noapte 23.00 Ultima ediție - 
talkshow

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 17.30 
Mapamond (em. de analiză a 
principalelor evenimente de politică 
internațională) 18.00 Animaniacs (d.a); 
Casa plină (s, ep. 29) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 365) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.00 Influenta 
nefastă (dramă SUA 1996, p. I) 22.30 
Jurnalul de noapte
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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 Liceenii Rock'n Roll (co. 
România) 12.40 Ordine publică 13.05 A 
doua alfabetizare 13.30 Ecranul (mag. 
cinema) 14.30 Turnul Babei (mag.) 
16.50 30 de ani de dictatură stalinistă 
(do, ultima parte)17.45 Baywatch (s, 
ep. 172) 18.30 Sabrina, vrăjitoare la 16 
ani (s, ep. 13) 18.55 Teleenciclopedia 
(do) 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. 9) 22.30 Fiica lui Ryan (dramă 
Anglia 1970, p. II)
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7.00 Bună dimineața... de la București 
(mag.) 8.30 Lumină din lumină (em. 
religioasă) 9.05 Povestirile lui Donald 
Rățoiul (d.a)9.30 Kiki Riki Miki (mag. pt. 
copii) 11.00 Viața satului (mag.) 13.00 
Biserica satului: parohia Buinești - 
județul Ialomița 13.15 Tezaur folcloric 

• 14.30 Video-Magazin17.45 Super Gol 
Show (cs) 18.40 Serial de călătorii 
(do) 19.30 Duminica sportivă 19.50 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 19.55 
Săptămâna nașterii Domnului 20.00 
Jurnal, meteo 20.30 7 zile în România 
21.00 Influență nefastă (dramă SUA 
1996, p. II) 22.35 Telesport

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 patru 
(r) 13.45 TVR Craiova 14.30 TVR Cluj 
15.10 Limbi străine pentru copii: 
Italiană. Engleză 16.00 Țiganca (s, ep. 
73) 16.45 Santa Barbara (s) 17.40 
Tribuna partidelor parlamentare 18.00 
Universul cunoașterii (mag.) 19.10 
Arhive românești (do) 19.40 Dreptul 
la adevăr: Timișoara: Inconfortul 
lucidității 20.10 Natacha (s) 21.00 
Vânare de vânt (div.) 22.35 Căderea 
vulturilor (s, ep. 10) 

8.05 Delfi și prietenii săi (d.a/r) 8.30 
Sporturi extreme (do) 9.00 Cronica 
Africană (do) 10.30 Documente 
culturale (do)11.25 TVR Timișoara
13.30 Actualitatea culturală 14.00 
Gabriela, managerul echipei de 
fotbal (s, ultimul ep.) 14.50 Bijuterii 
muzicale 15.35 Delfi și prietenii săi 
(d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 74) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 Tradiții 
(mag.) 18.00 Serata muzicală 19.00 
Istorie, memorie, recuperare 20.30 
Teatru TV: „Cui i-e frică de Virginia 
Woolf?" 22.45 Ateneu

8.30 Sporturi extreme (do) 9.00 
Cronica africană (do) 9.35 A doua 
alfabetizare (r) 10.00 Repere vitale 
(r) 10.30 Cinematograful vremii 
noastre (do) 11.30 TVR lași 14.00 
Theresa Raquin (s,e p. 1) 14.50 Vi
trina personajelor de operă 15.10 Din 
albumul celor mai frumoase melodii 
15.35 Delfi și prietenii săi (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep. 75)16.45 Santa Bar
bara (s) 17.30 Melodii celebre 17.45 
Un secol de cinema (do) 19.30 O 
rugă spre ceruri 19.40 Clepsidra cu 
imagini 19.55 Handbal feminin: Finala 
Campionatului European (d, 
Amsterdam)

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. 108) 11.25 
Nightman (s/r) 12.30 Omul cu o mie 
de fete (s) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Hombres (s, ep. 75) 15.20 
Navarro (s, ep. 22) 16.50 
Caracatița 4 (s,e p. 3) 18.00 Colivia 
de aur (s,e p. 21) 19.00 Observator
19.30 Inspirația Carolinei (s, ep. 15) 
20.00 Detectivi la Malibu (s, ep. 14) 
21.00 Al Patrulea Reich (dramă 
SUA 1997, p. I) 23.00 Observator
23.30 Agenția de presă 23.35 Twin 
Peaks (s, ultimul ep.)

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 (s) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Sherwood’s Travels (dramă 
SUA ’94) 14.30 Suflet de femeie (s) 
15.15 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano 
(s, ep. 185) 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. 5) 21.30 
întâlnire de gradul III (dramă SF 1977) 
23.45 Știrile PRO TV - un altfel de 
jurnal 

7.00 Agenția de presă (r) 7.55 
Caracatița (s/r) 9.25 Noile aventuri 
ale lui Flash Gordon(d.a) 10.00 
între prieteni (em. pt. tineret) 12.00 
100 de grade Celsius (talkshow) 
13.00 Enciclopedia TV 15.00 Noi 
suntem Îngeri:în sfârșit, plecăm 
(co. Italia/SUA ’96) 16.30 Fete de 
provincie (s, ep.15) 17.00 Pe cont 
propriu (s, ep. 15) 18.00 Colivia de 
aur (s, ep.22) 19.00 Observator 
19.30 Sâmbete și zâmbete (div.) 
20.00 Nash Bridges (s, ep. 47) 
21.00 O nouă viață (thriller SUA 
1987) 23.00 Observator

8.20 Superman (d.a, ep. 12) 9.00 
Incredibila aventură a Robinsonilor (s, 
ep. 7) 10.10 Inelul cu cap de dragon (f. 
fant. Italia 1994, p. III) 11.00 ProMotor
11.30 Am întâlnit și români fericiți 12.00 
Acapulco Heat (s, ep. 5) 12.55 Știrile 
PRO TV IO propoziție pe zi 13.00 Soțul 
și soția (s, ep. 11) 13.30 Kelly Kelly (s, 
ep. 3) 14.00 Alo, Generația PRO 16.20 
Lumea filmului 17.00 Profashion (mag. de 
modă) 17.30 Team Knight Rider (s,e p. 
2) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 Specialiștii 
(s, ep. 16) 21.00 Academia de politie (s, 
ep. 16) 21.55 Știrile PRO TV 22.00 The 
Pickie (dramă SUA ’93) 

7.10 Pe cont propriu (s/r) 8.00 
Spirit și credință (em. relig.) 
8.30 Câinii de mare (d.a, ep. 1) 
9.00 Teo & Mircea Șou 12.20 
Cine se scoală de dimineață (co. 
Anglia 1965) 14.00 Duminica în 
familie (mag.) 18.00 Colivia de 
aur (s, ep. 23) 19.00
Observator 19.30 Reporter TV 
Vouă 19.40 Damon (s. SUA 
1998, ep. 2) 20.00 Al patrulea 
Reich (thriller SUA 1997, p. II) 
22.45 Agenția de presă 22.50 
Fotbal Club Antena 1

7.00 Cartea virtuților (d.a., ep. 5) 7.20 
Câinele familiei (d.a., ep. 6) 7.40 Huckle
berry Finn (d.aj ep. 1) 8.20 Superman 
(d.a, ultimul ep.) 8.40 Mica sirenă (d.a) 
9.00 Super Abracadabra / Fiica oceanului 
(s, ep. 1) 11.00 Doctor în Alaska (s, ep. 
90) 12.00 Profeții despre trecut 12.55 
Știrile PRO TV 13.05 Soțul și soția (s, ep. 
12) 13.35 Kelly Kelly (s, ep. 4) 14.00 
Chestiunea zilei (retrosp.) 15.00 Benny 
Hill (s) 15.30 Echipa mobilă 16.00 Al 
șaptelea cer (s, ep. 48) 17.00 Buffy, 
spaima vampirilor (s) 18.00 Beverly Hills 
(s, ep. 152) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Ally McBeal (s, ep. 16) 21.00 Parfum de 
femeie (thriller SUA 1992)

6.30 Prima oră 10.00 Ultima ediție 
(talkshow) 12.00 Misterele din New 
Orleans (s) 13.00 Atingerea îngerilor 
(s) 14.00 Celebri și bogați (s, ep. 16) 
15.00 Maria Mercedes (s, ep. 16) 
16.00 Tia și Tamera (s, ep. 16) 16.30 
Malcolm și Eddie (s, ep. 16) 17.00 
Jerry Springer Show (ep. 17) 18.00 
Focus, meteo, sport 18.30 Real TV 
19.00 Viper (s, ep. 22) 20.00 Camera 
ascunsă (div., ep. 22) 20.30 Alege-ți 
filmul! (f.a. SUA ’96) 22.00 Focus de 
noapte 22.30 împotriva tuturor (f.a. 
SUA ’96) 

7.00 Mecanica distractivă (s, ep. 7)-
7.30 Inspector Gadget (s, ep. 11) 8.00 
Căutătorii de aur (d.a) 9.30 Nemuritorul 
(d.a) 10.00 Tia și Tamera (s) 10.30 
Malcolm și Eddie (s) 11.00 Gregory 
Hines Show (s) 11.30 Lumea lui Dave 
(s) 12.00 Zona M (emisiune muzicală) 
13.00 Sport Magazin 14.30 Motor (em. 
automobilistică) 15.00 Detectivi de elită 
(s) 16.15 Pământul: Bătălia finală (s, 
ep. 4) 17.00 The Best of Jerry 
Springer (talkshow) 18.30 Camera 
ascunsă (ep. 23) 19.00 Viper (s,e p. 
23) 20.00 Trenul evadării (d.a SUA 
1985)22.00 Real TV 

7.00 Mecanica distractivă (s, ep. 8)
7.30 Campionul (s, ep. 8) 8.00 Dragonii 
zburători (d.a) 8.30 Prințul Valliant 
(d.a) 9.00 Justițiarii (d.a) 9.30 
Nemuritorul (d.a) 10.00 Tia și Tamera 
(s) 10.30 Malcolm și Eddie (s) 11.00 
Gregory Hines Show (s) 11.30 Lumea 
lui Dave (s) 12.00 Conflict de interese 
II (f/r) 13.30 Cinemagia 15.30 Legături 
de familie (s, ep. 4) 16.15 Elvis și 
regina frumuseții (f. SUA 1981) 18.00 
Știri 18.30 Camera ascunsă (s, ep. 24) 
19.00 Viper (s.e p. 24) 20.00 Poveste 
de război (dramă SUA 1992) 22.00 
Frasier (s, ep. 4) 22.30 Știri
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CINCI
MOTIVE
PENTRU
A INVESTI

MODERN

PRACTIC

SIGUR

SILENȚIOS
ECONOMIC

INTR-UN CADOU WHIRLPOOL
MODERN

Nona mașină de spălat 
WHIRLPOOL are o gamă largă 
de, programe, care permit 
spălarea impecabilă a țesăturilor 
din lână și mătase.

PRACTIC
Este mașina de spălat cu cea mai 
mare deschidere (30 de 
centimetri). Accesul simplu la 
tambur ușurează încărcarea și 
descărcarea rufelor.

. SILENȚIOS
Noua mașină de spălat 
WHIRLPOOL are acum

amortizoare telescopice și un nou 
sistem de echilibrare pentru 
absorbția vibrațiilor și reducerea 
zgomotului.

SIGUR
Un filtru special reține obiectele 
solide, uitate accidental în 
buzunare, care ar putea deteriora 
mașina.

ECONOMIC
Sistem antișifonare, sistem de 
control antispumă și sistem de 
control dinamic al consumului - 
toate pentru a utiliza mai eficient 

* resursele dvs.

Parteneri autorizați:
• ALTEX Bd. Dacia nr. 6 bis/Str. l Decembrie 1918, BL 84, parter • DEVA-SAT- Str. Avram Iancu Bl. HI, parter, Deva • 
DOMUS - Str. Mihai Vitcazu nr. 4 I • ELECTROSTAR - Str. I Decembrie 1918, nr. 85, Petroșani /Str. Mihai Viteazu nr. 44, 
Vulcan ■ INCOMEX-Str. 1 Decembrie nr. 11A/Str. N. Bălcescu nr. 11 • MAG. MUZICA - Str. Libertății, BL LI, parter, 
Deva • MAG. ZASS - Str. Avram Iancu nr 9, Hunedoara • SILOG ELECTRONICS - Bd. Dcccbal Bl. S, parter, Deva • 
SI MAL Bd. Dcccbal, Complex Com, Deva • TR ANSERNA -Str. 1 Decembrie 1918, nr. 109A, Petroșani

ADUCE CALITATE VIEȚII

Maria Gheorghiu și „Floare 
de vârtej” ia Det/a

Cunoscuta cant-autoare muzical al ei, sub titlul,, Floare 
Maria Gheorghiu își va lansa de vârtej”. CD-ul și caseta au 
astăzi, ora 13, la Nexus 2000, fost produse de casa de discuri 
cel de-al patrulea album Intercont Music din București,

ele cuprinzând 16 cântece noi 
ale celei care este asemă
nată de către specialiști cu o 
Joan Baez a României.

în pragul sărbătorilor de 
iarnă, astăzi Maria Gheorghiu 
va susține, la Deva, un 
recital. (N.T.)

UN GARDIAN 
PUBLIC 

ÎNARMAT ESTE 
URMĂRIT DE 

POLITIE!»
Cu efective mărite, 

poliția acționează pentru 
urmărirea și prinderea 
unui gardian public de 28 
de ani din Lupeni. Este 
vorba de Augustin 
Tăbăranu, din Grupa 
Gardienilor Publici Uricani. 
El a părăsit postul de 
pază de la „Romtelecom" 
Uricani, unde a fost în 
serviciul de noapte. Are 
asupra sa pistolul din 
dotare, 12 cartușe și stația 
radio de emisie-recepție. 
Din incinta unității a 
sustras 658.000 de lei și 
cinci cartele magnetice 
telefonice.

Din primele cercetări s- 
a stabilit că Augustin 
Tăbăranu este afectat de 
sentința instanței de 
judecată prin care a fost 
condamnat la un an 
închisoare pentru abandon 
de familie.

Poliția solicită sprijinul 
populației pentru identi
ficarea lui Augustin 
Tăbăranu. Are următoarele 
semnalmente: 1,68 înăl
țime, corpolență astenică, 
șaten, ochi albaștri, poartă 
mustață.

De asemenea, poliția 
atenționează cetățenii să 
evite abordarea acestuia 
în cazul . în care îl 
recunosc, deoarece este 
înarmat. Se recomandă 
anunțarea de urgență a 
celui mai apropiat organ 
de poliție. (V. Neagu)

CASA 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.

Banca Agricolă SA
Sucursala Coordonatoare 

Hunedoara-Deva
VINDE LA LICITAȚIE:

9

șase tractoare U650, 
autoturism Dacia 1304,
autoizotermă, autocamion ROMAN, 

< autobuncăr ROMAN, cinci remorci 
RBB, trei transportatoare tip melc. 
Licitația se va desfășura în data de 
18 decembrie, ora 10, la sediul SC 
AVICOLA SA Mintia;

- 220 t grâu panificație, 303 tone 
orz și orzoaica, 52 tone porumb 
boabe, un autoturism OPEL VECTRA, 
patru autoturisme ARO 244, un 
autocamion RABA. Licitația se va 
desfășura în data de 17 decembrie, 
ora 10, la sediul SC CEREALCOM SA 
DEVA, situat în Deva, str. 
Ardealului, nr. 1.

Informații la telefoane 213011, 
213949, Banca Agricolă Deva.

ACȚIUNE NEO PROTEC SRL DEVA
STIHL- - CALCULATOARE în orice 

configurație, la comandâ
- IMPRIMANTE HP și STAR
- PC 486 second hand
Efectuează service, upgrade-uri și

recondiționează capete de imprimante cu ace.
t Str. 22 Decembrie, nr. îl8 (CORATRANS), tel. 230.484

E3
CEL MAI VÂNDUT MOTOFERĂSTRĂU DIN LUME!

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

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

- 023: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport
- 039: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, menghină
- 036: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, men

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

și postgaranție,_________________________________
STIHL ' Distribuitor autorizat

C«cTOU«IMPEXCQM«nv™ 
114, București. Magazine: DEVA, b-dul Decebal, bl. I parter, 
Tel.: 6672663, BRAD, str. Avram Iancu, bl. 43, parter, 

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

Testați și cumpărați!

BANCA DE 
CREDIT 

COOPERATIST SA
SUCURSALA 
JUDCȚCANA 

HUNCDOAAA-DCVA
Nicoi loan, cu 

domiciliul în Uricani, 
strada Muncii, bloc 10,' 
parfer, apt. 23, este 
citat la Tribunalul 
Hunedoara-Deva pentru 
ziua de 12 ianuarie 
1999, în proces cu 
BANKCOOP - Sucursala 
Hunedoara, în dosarul nr. 
4100/1998, ce are ca 
obiect încuviințarea 
executării silite.k_______ _ _______ >

Cumpărați, 
construiți, în locuiți, 

renovați, 
economisițiJ

apelând la serviciile

COMAT DEVA
S.A.

Produse pentru 
toti, servicii 

pentru fiecare!
Deva,

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

LUKOIL
OIL COMPANY

REPREZENTANT TERITORIAL
COMSER SRL, Hunedoara, Bd. Traian, 49 

tel: 716.915, 716.551, 713.800, 
Fax: 716.773

Benzină, motorină, uleiuiri, unsori, 
păcură, cocs, petrol, LPG, CLU, 

combustibil M, vaseline.

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

format de 42x33cm, posed 12 coli lucioase de 110g/mp, 
spiralate metalic și sunt imprimat în albastru și roșu.

k Pentru că nu vei găsi pe cineva mai ieftin decât mine:
s\ 1-250 buc 1,25 USD/buc.

\ 251-500 buc 1,20 USD/buc.
Peste 500 buc 1,15 USD/buc

Pentru că poți să-mi 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 vel avea.

Stoc limitat. Prețurile de mal sus nu includ TVA.

X

MAXI TRAVEL
Agenție de turism

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

« Telefon: 054-234880.

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).


