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Concert coral “Cu 
noi este Dumnezeu”

Sâmbătă spre seară și 
duminică la prânz, in 
Catedrala ortodoxă "Sf. Mihail 
și Gavril” din Orăștie are loc o 
nouă ediție a concertului coral 
de muzică sacră “Cu noi este 
Dumnezeu”. Participă cunos
cute formații corale din 
întreaga țară care au în 
repertoriul lor piese de 
muzică sacră. Revelația și 
splendoarea acestei întâlniri 
vor fi concertele de colinde 
prezentate în preajma marilor 
sărbători ale Crăciunului și 
Anului Nou.

Veniți la Orăștie spre a ne 
pătrunde de bucuria și 
frumusețea fără margini a 
colindelor străbune, de aroma 
sărbătorii Nașterii Domnului 
ce se apropie! (M.B.)

Pacat ca nu știm sâ fim români!
9

a în fiecare an de 1 
Decembrie muni

cipiul Alba-lulia a fost gazda 
mai multor manifestări 
culturale, artistice și 
științifice, manifestări care 
au început încă din data de 
20 noiembrie. Ele au fost mai 
puțin cunoscute de către 
publicul larg, doar locuitorii 
municipiului cunoscându-le 
îndeaproape. In ceea 
privește ziua de 
Decembrie, cele 
importante momente au 
Te Deum-ul 
Catedrala 
Neamului, 
depunerea 
militar și defilarea care i-a 
urmat. A fost organizată o 
paradă a portului popular și 
tradiționalul 
folcloric. Așa 
obișnuiește de câțiva ani, 
organizatorii au bucurat 
mulțimea cu un foc de 
artificii. Ziua s-a încheiat cu 
un spectacol pop-rock. Spre 
deosebire de alți ani 
dispozitivul de ordine a fost 
mult prea mare, fapt care a 
iritat mulțimea adunată.

Dar, la fel ca în fiecare 
an, Cetatea Marii Uniri a 
devenit locul de desfășurare 
a unor lupte de partid. Mai 
mult ca în alți ani 1 
Decembrie 1999 a fost ziua 

ce
1 

mai 
fost 

înoficiat
Reîntregirii 

precum și 
jurământului

spectacol 
cum se

în care a ieșit la suprafață 
toată slăbiciunea noastră. 
Din nou, un moment care ar 
fi trebuit să fie solemn a fost 
umbrit de luptele partinice.

Dezbinați de ziua 
Unirii

Dumnezeu a înzestrat 
poporul român cu 
numeroase calități: vitejie, 
patriotism, ospitalitate, umor 
etc. Am fost însă vreme de 45 

| 1 Decembrie 1999, Alba-lulia

politica și... 
Astfel că 

de la Alba 
fost ceea ce

de ani înrobiți și degradați 
de ... comunism și socialism. 
Iar când am scăpat de acest 
flagel și am redevenit liberi 
a intervenit 
sărăcia.
manifestările 
Iulia nu au 
trebuiau să fie. Cei prezenți 
nu au găsit de cuviință să 
omagieze, să sărbătorească 
ori să se bucure de izbânda 
generației de la 1918 care 
reușea împlinirea visului de 
veacuri a poporului român. 
In loc să fie uniți... românii 
de acolo au fost dezbinați.

Tonul l-au dat partidele 
politice. Demagogi și 
oportuniști, urmărindu-și 
doar interesele electorale, 
unii aleși ai poporului au 

umplut de noroi sfânta 
sărbătoare a Unirii. Deși ar fi 
trebuit să vină la Alba Iulia 
ca reprezentanți ai 
poporului român care i-a 
ales în diverse funcții fie 
președinte, fie parlamentar, 
politicienii 
gândul 
electorală.
grupulețele din mulțime nu 
mai reprezentau provinciile 
istorice cum s-a întâmplat la

au venit cu 
la campania

Grupurile și

1918 și cum ar fi fost normal 
să fie, ci reprezentau partide 
politice. De aici până la un 
bâlci care a avut „darul” să 
incite spiritele n-a fost decât 
un pas..

Dincolo de aceste sforării 
politice care chiar au 
premeditat ca sărbătoarea 
Unirii să fie un 
huiduielile care au 
manifestările au 
generate de sărăcia generală 
în care se zbate țara. Ajunși 
la limita răbdării, oamenii 
n-au mai putut suporta și i- 
au huiduit pe... aleșii 
poporului, principalul vizat 
fiind președintele Emil 
Constantinescu și nu armata 
ori biserica cum s-a insinuat 

fiasco, 
u m b ri t 

fost

ci unul de 
de critică la 

minciunilor, 
și sărăciei în

de către politicieni. N-a 
fost un gest de normalitate 
ori care să facă cinste 
românilor, 
revoltă și 
adresa 
demagogiei
care ne-a adus lupta dintre 
politicieni. Și totuși, 
această „ieșire” nu 
demonstrează că românii 
n-ar mai fi patrioți ori 
uniți, ci că... ar fi timpul ca 
și politicienii să găsească o 

înfăptui...cale de 
„Unirea.”

a

mamă 
vezi

să 
la

ne-a

„Vino 
mă 
televizor”

Un aspect care 
frapat a fost bâlciul 
organizat chiar pe Platoul 
Unirii. Sute de tarabe, 
unde se vindeau începând 
de la chiloți și terminând 
cu obiecte de porțelan, 
erau întinse până aproape 
de Catedrala Reîntregirii 
Neamului.

Acordurile „muzicii de 
cartier” se împleteau 
undeva în aer cu melodiile

Au fost la Alba-lulia: 
Andrei NISTOR și 
Ciprian MARINUȚ 

(Continuare în pag. 2)
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Depunerea Jurământului militar

Momente înălțătoare 
la Orăștie

Pentru toți românii care 
de 81 de ani s-au bucurat și 
se bucură de actul de voință 
comună prin care, la 1 
Decembrie 1918, s-a 
constituit România Mare, 1 
Decembrie al fiecărui an a 
devenit Ziua Națională a 
României.

Pentru toți tinerii 
încorporați sub arme în 
slujba patriei, in toamna 
acestui an, aniversarea a 
avut și o altă semnificație, 
la fel de profundă 
depunerea jurământului 
militar de credință față de 
Patrie, Constituție și 
Poporul Român.

O ceremonie de 
asemenea dimensiuni a avut 
loc miercuri, 1 Decembrie 
1999, la Orăștie. Au trăit-o 
tinerii încorporați în trupele 
de jandarmi și în cele ale 
pompierilor din orașul cu 
atâta rezonanță istorică.

Ceremonia desfășurată 
în fața catedralei orăștiene 

Azi, ora 15,30, la sediul Editurii “Călăuza” din Deva are 
loc lansarea volumului de poezie “Ninsoarea dintre pleoape" 
semnat de poeta Elena Monda-Liubka. Un prilej de bucurie și 
de frumusețe spirituală! (M.B.)

a început cu intonarea 
Imnului de stat și a celui 
al eroilor și cu o slujbă 
religioasă oficiată de un 
sobor de preoți.

La ceremonie au luat 
parte reprezentantul 
Comandamentului 
Timișoara al trupelor de 
jandarmi, subprefectul 
județului, primarul 
municipiului Orăștie, 
conducători sau înalți 
funcționari ai instituțiilor 
județene ale puterii. Din 
partea Jandarmeriei 
Române, instituțiilor 
citate și a unor instituții și 
unități economice ale 
orașului, la troița ridicată 
în memoria eroilor 
Revoluției din decembrie 
1989 au fost depuse 
coroane de flori.

Momentul cel mai so
lemn al manifestării,

Ion CIOCLEI
(Continuare în pag. 2)

P^id anchetă tn comerț

In magazinele sătești 
alimentele sunt cele mai 

solicitate produse
Ne amintim cu toții că 

înainte de '89 singurele unități 
alimentare erau cele de stat, 
etalând puținele produse 
oferite “la rație”. De câțiva ani 
multe dintre acestea și-au 
închis porțile, întâlnindu-se 
acum mai rar în mediul ur
ban și păstrându-se mai cu 
seamă în mediul rural. în 
schimb, societățile comer
ciale private s-au înmulțit, 
regăsindu-se chiar și în cele 
maj îndepărtate sate.

în centrul localității 
Răchitova funcționează 
magazinul Imbatabilii Alicom 
SRL. Deoarece până la oraș 
sunt ceva kilometri de parcurs 
și autobuzul costă destul de 
mult, patronii societății s-au 
gândit să facă o 
aprovizionare cât mai variată, 
menită să satisfacă cerințele 
cumpărătorilor. Magazinul 
are profil mixt, pentru ca omul 
care intră aici să-și poată 
achiziționa tot ceea ce-i este 
de trebuință. “Am încercat să 
aducem sortimente bogate 
de mărfuri, căci oamenii sunt

în general bătrâni și cu greu 
se deplasează la oraș. 
Așadar nu ducem lipsă de 
clienți, deși în zilele de 
pensii ori de salarii se 
observă o creștere a 
vânzărilor”, ne spunea dna 
Rodica Simedroni, 
vânzătoare. Interlocutoarea 
era de părere că dintre 
produsele alimentare cele 
mai solicitate sunt 
alimentele de bază: ulei, 
zahăr, făină, oțet și altele. 
Firește, produsul cel mai 
dorit de potențialii 
cumpărători este pâinea. 
Aprovizionarea cu pâine se 
face în fiecare zi pe bază de 
comandă și este produsă 
de Panicor Hațeg.

La magazinul din 
Răchitova aparținând 
Cooperativei de Consum 
am stat de vorbă cu dl 
Adinei Crăciunescu, 
gestionar. “Spre deosebire 
de magazinele particulare,

Cristina CÎNDA
(Continuare în pag. 2)
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Ieri, 2 decembrie 1999, și-a deschis porțile la Casa de cultură 
din Deva “Târgul cadourilor de Sfântul Nicolae”. Organizat de 
Centrul de Afaceri “MASTER”, târgul își propune să devină o 
placă turnantă între ofertă și piață, pe domeniul de sezon al 
cadourilor de Moș Nicolae și Crăciun. Sunt anunțate prezențele a 
22 de societăți comerciale hunedorene care oferă devenilor, pentru 
pus în cizme sau sub pom, îmbrăcăminte, dulciuri, fructe, cărți, 
încălțăminte, papetărie, cosmetice, CD-uri pentru “gamer”-i, lista 
nefiind exhaustivă. Dintre expozanți, nominalizăm Bibliofor ȘA, 
Emma Com SRL, Metalchim SA, Panicor SA și TOM CAT Com
puter Service SRL. Deschiderea târgului a fost însoțită de un pro
gram de manifestări din care amintim o paradă a modei și o 
demonstrație de gimnastică.

Târgul cadourilor de Sfântul Nicolae va fi deschis până în data 
de 5 decembrie a.c., zilnic, între orele 10-18, cu excepția duminicii 
când se vaînchide la ora 14. Dincolo de interesul mercantil, expoziția 
merită oricum vizionată ambianța realizată de organizatori fiind 
mult peste nivelul auster cu care tranziția ne-a obișnuit.(A.S.)

Instantaneu din cadrul manifestării de deschidere a Târgului 
cadourilor de Sfântul Nicolae”

Foto: Traian MÂNU

Falimentul unei companii a fost evitat

Din comparații se 
poate învăța

Cu puțin timp în urmă, după 
cum a relatat mass-media, 
Germania a fost zguduită de 
amenințarea celui mai mare 
faliment din istoria țării. Este 
vorba despre faptul că era 
pusă în pericol soarta a 60000 
de salariați ai companiei 
Holzman, care este 
specializată în construcții. 
Dispariția a 60000 de locuri de 
muncă dintre care 40000 se 
află în Germania n-a fost privită 
însă de către statul german ca 
un simplu joc al economiei de 
piață, cum s-ar fi putut întâmpla 
la noi, unde orice este posibil. 
Dacă în Germania se poate 
spune fără a greși că s-a 
construit aproape tot ce trebuia 
făcut în materie de investiții și 
nu se concepe deci în aceste 
condiții să se renunțe la un 
sector economic vital, găsindu- 
se alte plasamente și obiective 
de realizat, apare cu totul de 
neînțeles faptul că la noi nu 
prea se mai face nimic în 
domeniul construcțiilor, o bună 
parte din forța de muncă din 
construcții, cea mai bine 
calificată, luând drumul 
Israelului, Germaniei și altor țări

dezvoltate, unde se mai 
muncește încă din greu în 
domeniul construcțiilor 
industriale și civile.

Sensibil la protestul 
constructorilor ce-și apărau 
pașnic locurile de muncă, 
cancelarul Germaniei, 
Gerhard Schroder, a cerut 
băncilor creditoare ale 
companiei Holzman să 
intervină cu o sumă 
consistentă care să poată 
asiugra continuarea activității, 
pentru a da răgaz 
administratorilor să 
regândească măsuri în 
scopul evitării colapsului.

Desigur că există și unele 
rațiuni de ordin economic 
care determină ca o bună 
parte din companiile germane 
să se orienteze spre piețe 
mai atractive cum sunt cele 
ale Poloniei, Ungariei și Cehiei, 
unde cheltuielile cu forța de 
muncă sunt de circa cinci ori 
mai mici față de cele 
practicate în Germania. Cu 
toate acestea, pentru a se

_______Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)



(Cuvântul liber

'“CeremoriiallJl 
ceaiiuiluiii'*'* lai Deva

Un obicei cu valoare de simbol din arta tradițională 
japoneză - ceremonialul ceaiului - va fi făcut cunoscut astăzi 
tuturor celor care se vor afla începând cu ora 18,00 în sala 
festivă a Prefecturii județului. Protagonista momentului 

| organizat de Biblioteca Județeană “Ovid Densusianu” 
I Hunedoara-Deva - Secția de artă și de Asociația FRADEV 
I este Kazuko Yamaguchi Diaconu, alături de care se va afla 
i și președintele Fundației “Niponica”, Paul Diaconu. Intrarea 
! este liberă. (G.B.)
-- - _  . . .— ______— ......

Pacat ca nu știm sa 
fim romani!

(Urmare din pag. 1)
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Un dar de Xiua 
Internațională a 

Persoanelor Handicapate

ir ir il Ibui
'CUI'Vâî IITI îîîl <if 
liber

Mineritul
devean ar

Transportul pe ruta 
Deva - Hunedoara dă 
dureri de cap

Asigurarea transportului de 
persoane pe ruta Deva - 
Hunedoara a mai fost pusă în 
discuție de mai multe ori. Recent, 
Gheorghe Popescu a trimis 
prefectului de Hunedoara o 
scrisoare prin care își arată 
nemulțumirea față de cum se 
desfășoară activitatea menționată. 
"In prezent, așa cum știți, cu 
concursul nemijlocit al ing. 
Cristian Vlasici, șeful Oficiului 
Rutier, activitatea de transport pe 
ruta Deva - Hunedoara se face cu 
așa-zisele “MaxiTaxi” în condiții total 
necorespunzătoare. In loc de 9 
persoane. în orele de vârf sunt 
înghesuite 15-20 persoane, 
mașinile în aceste condiții nu mai 
opresc în stațiile intermediare și 
nu se eliberează nici bilete 
(evaziunea fiscală pe un an de zile 
ajunge la mai mult de 3 miliarde 
de lei). Nu avem certitudinea că 
acești conducători auto au vizita 
medicală și vechimea necesară 
pentru a efectua transport de 
călători. Datorită supraîncărcării 
mijloacelor de transport există 
pericolul de a exploda cauciucurile 
și producerea unor accidente 
grave. Așadar, vă rugăm domnule 
prefect să interveniți la Oficiul 
Rutier pentru a se elibera licențe 
doar posesorilor de autobuze cu o 
capacitate de cel puțin 40 de 
locuri, astfel încât să se asigure 
un transport civilizat." (S.POPA)

putea
ramane
doar o

amintire
Conform declarațiilor 

liderilor județeni ai PDSR, 
există informații primite 
prin intermediul unor 
sindicate că, la nivel 
guvernamental, s-a decis 
lichidarea mineritului 
devean, fapt care ar con
duce la o situație 
explozivă în rândul 
minerilor. Mina Deva mai 
are în acest moment 
aproximativ 600 de 
angajați, majoritatea fiind 
unici susținători ai 
familiilor lor. (A.N.)

bisericești cântate în 
catedrală. Un aspect de-a 
dreptul grotesc. Am văzut 
foarte mulți tineri veniți din 
toată țara pentru a-și vedea 
rudele depunând jurământul 
militar. „Vino mamă să mă 
vezi la televizor” striga unul 
ce-i drept cam „afumat” 
îndreptându-se spre una din 
camerele de luat vederi 
aflate în zonă. Nu puteai 
face doi pași fără ca cineva să 
nu arunce o petardă,

zgomotul exploziei 
fumul fiind de natură să te 
îndepărteze cât mai repede 
de acel loc. Ba chiar și 
câțiva Moși Crăciuni 
aterizați nu se știe de 
unde și care vindeau bilete 
bingo se 
mulțime 
„culoare” 

Păcat

împleteau 
pentru a 

adunării, 
că în acest

Ș>

în 
da

fel 
sărbătorim Ziua Națională; 
păcat că nu știm să fim 
români.

Momente înălțătoare
la Orățtie

(Urmare din pag. 1)

rostirea de către tinerii 
militari a cuvintelor 
jurământului, a încărcat de 
emoție profundă sufletele 
asistenței între care foarte 
mulți părinți și aparținători 
ai tinerilor militari. Partea 
din ceremonial care le-a 
aparținut în exclusivitate 
militarilor a dovedit că la 
unitatea de jandarmi de la 
Orăștie pregătirea generală 
și cea pentru luptă a 
oștașilor jandarmi e făcută 
de profesioniști desăvârșiți 
și cu un înalt simț al datoriei 
ostășești.

Au rostit în cadrul

ceremoniei alocuțiuni re
prezentantul Coman
damentului Timișoara ai 
trupelor de jandarmi, 
suprefectul județului, 
primarul municipiului, 
reprezentanți ai tinerilor 
militari cu termen redus și 
ai celor din ciclul I și ii de 
instrucție. Parada militară 
cu drapelul de luptă al 
unității a încheiat 
ceremonia, urmată în 
cazarmă de masa festivă 
organizată pentru militari 
și cadre după care toți 
tinerii care au depus 
jurământul au fost învoiți 
câteva ore în oraș iar alții 
trimiși în permisie.

Din comparații se 
poate învăța

La multi ani frate!
•

îți scriu, iubite frate, gândindu-mă la tine, 
De mult n-am mai aflat dacă ți-e rău sau bine, 
Mă-ntreb adeseori, oare cu ce-am greșit 
Că suferința noastră pare de nesfârșit?

Simt că nu ai acuma pe nimeni lângă tine, 
Cu vorba și cu fapta, durerea să-ți aline, 
Trăiesc aceeași soartă nedreaptă ca și a ta 
Sperând ia ziua-n care se va schimba ceva.

Suntem năpăstuiți, săraci și-ndurerați, 
Trăim cumplita viață singuri și izolați, 
Privesc lumea din jur și-i văd, puțini sunt cei 
Ce se opresc o clipă și-ntreabă: cine sunt ei?

Aș vrea să le răspund, păcat că nu am cui,
O lume-n mare grabă gonește spre “HAI-HUI”, 
încerc să lc-nțcleg zbaterile lumești,
Ei nici nu-și dau cu seama ce-nseamnă să pășești.

Nu le doresc vreodată să aibă soarta mea 
De-a nu putea fugi, de-a nu putea umbla. 
Așadar, frate dragă, a noastră neputință 
Ne va uni pe veci în frați de suferință.

Speranța să îți fie credința-n Dumnezeu,
El să te ocrotească, iubit fratele meu,
Iată de ce îți scriu, iată ce-ți pot ura 
în preajmă de CRĂCIUN, acum de ziua ta.

Horvat Aladar

Invitațier
Asociația Handicapaților Neuromotori vă invită la 

sărbătorirea Zilei Internaționale a Persoanelor cu 
Handicap, în data de 4 decembrie 1999, ora 14, în sala 
mică a Casei de Cultură din municipiul Deva. 
Festivitatea se va încheia cu un program artistic 
deosebit oferit de Teatrul de Estradă Deva.

Oamenii de la Conel 
sunt așteptați la Reea

Când bate câte un vânt 
puternic, spun cei ce locuiesc în 
satul Reea din comuna Totești, 
satul rămâne în beznă totală, 
vremea capricioasă, spun sătenii, 
i-a cam încurcat și pe la muncile 
câmpului și prin casă. Și toate 
acestea se întâmplă din cauza 
unor amărâte de fire de la linia 
electrică a satului. Informația ne-a 
fost furnizată de cetățenii din Reea. 
Pe lângă că satul rămâne pe 
întuneric, oamenii au probleme și 
cu aparatele electrice din 
gospodărie. Nici măcar televizorul 
nu poate fi utilizat. Adio, deci, și 
brumei de distracție la care sătenii 
mai pot apela după ce și-au 
isprăvit treaba prin gospodărie. Mai 
mult, spun ei, “spionăm, când vine 
curentul pentru a călca haine și 
pentru a pregăti ceva de 
mâncare."

Cu toate acestea cei de la 
Conel se pare că nu au venit să 
rezolve problema firelor electrice 
de la Reea. Întrebăm și noi: când 
aveți de gând, domnilor de la 
Conel, să-i luminați pe oamenii din

(Urmare din pag. 1)

menține la un nivel competitiv 
ridicat, pentru a evita un impact 
dur asupra locurilor de muncă 
și a nu crea o criză de 
neîncredere ce ar putea afecta 
economia germană, cancelarul 
și băncile s-au implicat în 
soluționarea crizei grave ce 
amenința un segment important 
al economiei germane. Băncile 
creditoare, înțelegându-și și 
funcția socială, au decis să 
acorde, împreună cu 
împrumutul guvernamental, 
peste 250 milioane mărci 
pentru compania Holzman, 
ceea ce a făcut să fie retrasă 
procedura de faliment. în 
același timp însă au consimțit și 
salariații companiei să accepte 
o reducere cu 6 procente a 
câștigurilor, precum și 
restructurarea companiei, în

sensul suprimării a 3000 locuri 
de muncă.

Comparând o astfel de 
abordare a problemelor cu 
modul cum se procedează la 
noi în situații similare nu putem 
să nu constatăm că există 
mari deosebiri. Pe lângă 
intervențiile tardive și 
ineficiente ale guvernanților, 
unele manifestări devin 
violente, băncile fac ureche 
surdă, greviștii nu acceptă 
restructurarea firmelor și cer 
neapărat majorări salariale, 
deși activitatea merge cu 
pierderi. Din aspectele 
prezentate merită să fie trase 
concluzii chibzuite, să avem 
puterea și tăria de a înfrunta 
greutățile tranziției prelungite 
cu condiția ca fiecare dintre 
“combatanți", începând cu 
guvernanții, să-și înțeleagă 
rolul și misiunea, astfel încât 
toată lumea să fie mulțumită.

/*
A
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(Urmare din pag. 1)

noi oferim clienților electrice 
și fero-metale. In mediul ru
ral trec foarte bine uneltele 
agricole cum ar fi: lopeți, 
cazmale, greble, dar la fel de 
căutate sunt și cuiele ori 
cizmele. Pe lângă articolele 
de îmbrăcăminte, la 
comanda clienților aducem și 
bocanci”, era de părere 
gestionarul magazinului. Cu 
toate că marfa este mai 
puțină decât în ABC-urile 
particulare, tot produsele 
ajimentare sunt cele mai 
căutate. Se vinde bine făina 
și zahărul la sac, ulei, dulciuri, 
dar și detergenți și articolele 
de uz casnic. “în prima 
jumătate a lunii vânzările sunt

In magazinele sătești...
mai slabe, cunoscându-se o 
creștere după acordarea 
pensiilor, a ajutoarelor sociale 
și a șomajului”, mai spunea 
Adinei Crăciunescu.

Alături funcționează bufetul 
Cooperativei de consum 
Hațeg, unitate care în general 
are clienți. “Totuși, realizările 
nu sunt foarte mari, deoarece 
se consumă băuturile cele 
mai ieftine (rom, vodcă, 
lichior), sucuri și cafea. 
Salariații care mai sunt au 
venituri mici și nu își permit să 
consume doar coniac și alte 
băuturi scumpe”, ne-a 
mărturisit Maricica Armioni, 
gestionar.

Puținii cumpărători pe 
care i-am văzut trecând 
pragul acestor magazine 
solicitau într-adevăr produse 
alimentare de bază, pe 
primul loc în topul' necesi
tăților situându-se, firește, 
pâinea cea de toate Zilele. 
“Aproape toată pensia se 
duce pe mâncare și 
medicamente, cu greu ne 
putem cumpăra haine sau 
încălțăminte. Unii spun că 
oamenii de la țară nu trebuie 
să dea banii pe mâncare, 
dar să știți că nu-i deloc așa", 
mărturisea un interlocutor 
asupra căruia vârsta și greu
tățile și-au pus amprenta.

Nu sta
că-țistâ 
norocul!
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Nu sta!
Înscrie-teîn Pagini Aurii 

de Hunedoara,
ediția 2000 - 2001 

și norocul în afaceri 
_ îți va ieși în cale.

Nu sta! 
Cu dft te înscrii

mai repede cu 

atât mai bine

decembrie
este ultima zi
de înscriere

Mai stai?

Pentru mai multe informații, 
contactați-ne telefonic la
(01) 20.20.900 sau (056) 19.40.49 
sau vizitațl-ne ta www.pagirtiaurii.ro
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Am primit la redacție

Graitinnăneîncalzita fa Bani Mare
Stimată redacție, probabil 

sunteți obișnuiți să primiți în 
ultimul timp foarte multe scri
sori pesimiste în care oamenii 
își plâng problemele pe care le 
întâmpină în viața de zi cu zi, în 
speranța că în dumneavoastră 
pot găsi o rezolvare a acestora 
sau chiar un gând bun de încu
rajare. In această speranță ne
am hotărât și noi să vă scriem 
în calitate de simpli cetățeni ai 
acestui județ. Locuim în loca
litatea Baru Mare, unii lucrăm 
la SC Refractara, avem o fa
milie, copii de vârstă școlară și 
preșcolară.

Problema cea mai gravă 
du care ne confruntăm de câtva 
timp este problema sursei de 
încălzire a grădiniței din lo
calitatea noastră, grădiniță 
care funcționează la parterul 
unui bloc, într-un apartament 
cu 3 camere, unde sunt în
scriși în acest an școlar 68 de 
copii și unde frecventează zil
nic grădinița aproximativ 50 de 
copii. Până anul acesta, de 9 
ani, sursa de încălzire a gră
diniței a fost încălzirea cen
trală dată de fabrica "Refrac
tara''. Din anul acesta, din ca
uza unor cauze bine cunos

cute sau mai puțin cunoscute, 
localitatea Baru este lipsită de 
încălzire, aceasta fiind sistată la 
toate blocurile. Probabil vă pu
neți întrebarea: "oamenii aceș
tia o să înghețe?" Vă răspund 
eu: unii nu, pentru că la câteva 
dintre blocuri a fost instalat 
gazul, sau au sobe având com
bustibil: lemnul. Și unii, pro
babil, că da.

Cel mai mult ne doare si
tuația acestei grădinițe, care, 
ca părinți, desigur că ne îngri
jorează.

Sprijinul cel mai sigur, gră
dinița trebuia să-l aibă din par
tea Primăriei Baru, primărie 
care timp de 6 luni (încă din 
anotimpul călduros) era con
știentă de faptul că în iarnă 
acești copii vor îngheța de frig.

Nu s-a făcut nici măcar un 
gest de rezolvare a acestei pro
bleme, din contră nici măcar 
proiectul de gaz nu au binevoit 
să-/ plătească, proiect care, de 
fapt, l-au plătit locatarii blocului 
respectiv. Deci, această gră
diniță ar avea nevoie de o cen
trală de gaz care, din spusele 
domnului primar Marcu 
Popescu, nu a fost instalată 
încă din motive financiare...

Stimată redacție, de aproa
pe 2 luni de zile, acești copii 
împreună cu educatoarele lor 
(3 cadre calificate) tremură zi 
de zi în clase și-și desfășoară 
foarte greu activitățile lor. 
Timp de o săptămână două 
dintre clase se încălzeau cu 
două radiatoare primite de la 
unul din părinți. Dar vorba ro
mânului: “la omul sărac nici 
boii nu trag", ieri am aflat de la 
dna educatoare că și acestea 
s-au ars din cauza instalației 
electrice. Zi de zi aceste edu
catoare fac naveta: grădiniță - 
primărie, primărie - grădiniță 
în căutarea rezolvării proble
mei și drept răsplată ele sunt 
repezite și jignite de către 
acest “domn” primar care con
duce o comună unde-și duc 
viața 4800 de oameni.

Educatoarele și noi, părin
ții, ne-am săturat de rugămin
țile adresate primăriei. Cu spe
ranța că veți publica aceste 
rânduri și cu speranța că se va 
găsi o soluție de rezolvare, vă 
mulțumim anticipat.

Un grup de părinți ai 
copiilor de la Grădinița 

din Baru Mare

O genă în minus - o 
treime de viață în plus?

O echipă de cercetă
tori italieni a descoperit 
că suprimarea, la cobai, a 
unei gene specifice, duce 
la prelungirea vieții cu 35 
la sută, fără că acest lu
cru să producă vreun 
handicap aparent, infor
mează AFP.

Lucrarea savanților 
italieni demonstrează 
pentru prima dată că la 
mamifere durata vieții 
este controlată genetic. 
Până în prezent, se știa că 
în cazul anumitor specii - 
cum ar fi viermii sau muș
tele - durata vieții este 
controlată de gene spe
cifice. Suprimarea aces
tora are ca efect prelun
girea vieții. Nimeni nu re
ușise să demonstreze că 
acest lucru este valabil și 
la mamifere. Cercetătorii 
italieni au făcut acest lu
cru, dar se pare că des
coperirea lor ridică mai 
multe întrebări decât 
rezolvă.

Cobaii modificați gene
tic de echipa italiană sunt 
aparent “perfect sănă
toși”, cu “durată de viață 
mult mărită”. Lor le-a fost 
suprimată o genă care 
controlează proteina ce gu
vernează răspunsul celular 
la “stresul oxidativ”. Acest 
mecanism, care răspunde 
la factori exteriori (cum ar 
fi razele ultraviolete) sau la 
funcționarea internă a ce
lulelor, provoacă deteriorări 
ale celulelor, adică accele
rează procesul de îmbătrâ
nire. Cobaii modificați ge
netic s-au dovedit mai re- 
zistenți la stresul oxidativ 
și din acest motiv trăiesc 
mai mult. Deocamdată, nu 
se pot face estimări privind 
acest fenomen în cazul oa
menilor, dar gena supri
mată la cobai există și la 
oameni și nimic nu indică 
faptul că ar funcționa altfel. 
Savanții italieni estimează 
că s-ar putea imagina un 
inhibitor enzimatic speci

fic, care să aibă asupra 
celulei același efect ca și 
suprimarea genei. Produ
cerea de astfel de inhibi
tori enzimatici este un do
meniu avansat al științei. 
Astfel, s-ar putea crea un 
medicament pentru pre
lungirea vieții, pur și sim
plu. Companiile farma
ceutice și-au manifestat 
deja interesul privind 
această descoperire.

Pentru cercetători 
chiar și prezența acestor 
gene este un mister. “De 
ce evoluția speciilor a se
lectat o genă aparent 
dezavantajoasă pentru 
om?”, se întreabă ei. 
Studii anterioare au arătat 
că prelungirea vieții în ca
zul animalelor inferioare 
are un preț, cum ar fi o 
fertilitate redusă. Cobaii 
modificați genetic par a fi 
deocamdată perfect nor
mali, dar savanții încă se 
întreabă dacă așa ceva 
este posibil.

un nou preț pentru cartela
Până la Anul Nou, Moșul vă aduce-n zbor o casetă cu 
Divertis* drept cadou, și
CONNEX GO! -19,99$** până la sfârșitul lui 1999!
Profitați, că Mosul zboară! Profitați de ofertă, sau rămâneți 
pe-afară! Conectări fericite!
* în limita stocului disponibil. Caseta cu Divertis se oferă și pentru pachetul cu telefon. ** Prețul nu include TVA.

Dm jîfele 

oHot ciob
în urmă cu 9 decenii, la 

Simeria, lua ființă Asociația 
feroviară Simeria. La acel 
moment evenimentul era 
unul deosebit în acest 
oraș unde viața se derula 

I între șuieratul locomoti

velor și ciocănitul vagoa
nelor. La înființarea aso
ciației amintite și-au adus 
aportul 30 de amatori de 
sport. Cu eforturi a fost 
identificat și un teren. Pri
mul meci are loc la o lună 
după ce asociația a luat 
naștere. Deși o ploaie to
rențială s-a găsit tocmai 
atunci să pice, spectatorii 
au fost în număr mare. Ur- 

' mează alte partide de fot

bal. Din 1910, tânăra for
mație simeriană participă 

Ila competiții oficiale, res
pectiv la Campionatul Ligii 
de răsărit a Austro-Unga- 
riei din Ardeal. După pri
mul război mondial Aso
ciația se afiliază la Fede
rația Cluburilor de Fotbal 
din Ardeal și Banat. în 

1945 echipa feroviară pro
movează în Divizia B. Peri
oada de ascensiune a du
rat însă doar trei ani. în 

perioada 1970 - 1983, si- 
merienii activează în 
Divizia C. Din cauza unei 
situații financiare nu prea 
bune în 1985, asociația fu
zionează cu “Marmosim” 

I Simeria, noua formulă 

luând denumirea de CFR 
Marmosim. Anii au trecut. 
De-a lungul timpului s-au 
perindat echipe mai bune, 
altele mai modeste. Pe 

Irând, au venit antrenori și 
jucători. Unii dintre aceș
tia au trecut în lumea um
brelor.

Zina VESESCU
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OFERTĂ
SPECIALĂ
RE SĂRBĂTORI ' < >r

Dialog Inedit ■ doar 4$**
9** cenți pe minut în rețea Dialog

3 luni abonament gratuit
pentru toate abonamentele Dialog

Conectare gratuită
s

s
Ofertă valabilă până la data de 29.12.1999 =

EXPOZIȚIE DE SPEOLOGIE LA LUPENI>
De curând la Galeria de Artă ''Apollo” din orașul 

Lupeni, a avut loc vernisajul expoziției de speologie 
cu titlul - Știința, Arta, Pasiunea - ediția a ll-a.

Această expoziție a fost organizată cu ocazia 
sărbătoririi a 15 ani de speologie în orașul Lupeni și s- 
a desfășurat într-un mod cât se poate de original, 
bucurându-se atât de atenția personalităților cât și 
de a populației din oraș.

"Pentru noi această expoziție am dori să reflecte 
efectiv munca secției de speologie în decursul celor 
5 ani de la înființare și al celor 15 ani de speologie în 
Lupeni. în această perioadă au intrat în Patrimoniul 
Național peste 550 de cavități”, ne-a declarat 
George Resiga - șeful salvamontului din Lupeni.

în decursul acestui an, secția de speologie din 
Lupeni a realizat un studiu semnificativ pentru zona 
carspică a Jiului de Vest și anume Repartiția Peș
terilor în jurul celor 3 ponoare, adică al celor 3 locuri 
unde se pierde izvorul Jiului, pe platforme de eroziuni 
și anume platforma Borăscu - Rușeț și platforma Jiu

- Cerna. Această lucrare este considerată de 
speologii lupeneni una dintre cele mai importante 
lucrări efectuate pe zona superioară a Jiului de Vest.

"Majoritatea peșterilor sunt grupate în jurul celor 3 
locuri unde se infiltrează apa și se pierde către 
izvoare. Se știe că Jiul de Vest, de la izvoare, la o 
distanță de 1400 m, se pierde prin cele 3 ponoare, 
locuri unde apa dispare și face un ocol de 90 de 
grade către izvoarele Cernei. Există aici un sistem 
subteran ce funcționează pe sistem de supraplinuri și 
în momentul în care cumulul de apă este foarte mare, 
acest sistem nu mai acceptă toată apa și o lasă să 
curgă pe Jiu în jos", a mai declarat George Resiga.

Speologii din Lupeni au mai realizat în decursul 
acestui an și un studiu de climatologie raportat 
suprafață - subteran din care reiese că majoritatea 
peșterilor de fractură ce predomină pe Jiul de Vest 
sunt peșteri situate la o altitudine relativ mică, maxi
mum 1160-1350 m.

Mihaela FĂGAȘ

prin rețeaua

ComputerLand"
ROMÂNIA

Silog Electronics
Deva, B-dul Decebal BI.S, parter; Tel: 054-233.061
Hunedoara, B-dul Dacia nr.68, Bl.5, parter; Tel: 054-720.824

Accident 
mortal la mina 

lonea
Ieri, la sectorul VII, la 

un culbutor de la mina 
Lonea, s-a produs un acci
dent mortal a cărui victimă 
a fost Iepure Constantin, 
în vârstă de 39 de ani, că
sătorit, cu 3 copii. Acci
dentatul a murit în auto
duba care îl transporta la 
spital (M.F.)

Pronosticul redacției 
“Cuvântul liber” Deva 

la concursul 
interredacțional de 

pronosticuri organizat 
de Regia Autonomă a 

Loteriei Naționale 
5 decembrie 1999

SC ALMASERV SA VULCAN
Scoate la LICITAȚIE spațiul situat în str. M. Viteazul, 

nr.51, bl. 3A1, parter, cu profil Industrial, în data de 
13.XII.1999.

Termenul limită de depunere a documentelor de parti
cipare la licitație este data de 10.12.1999, la sediul so
cietății, biroul tehnic.

Caietul de sarcini se poate cumpăra de la casieria 
societății cu suma de 250.000 lei. Taxa de participare, în 
valoare de 250.000 lei, trebuie depusă la casieria socie
tății. Informații la telefon 570114.

Ofertă de vânzare
Acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială Județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37 A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, modificată și completată prin Legea 
nr.99/1999 și Normele Metodologice aprobate cu H.G. 450/1999, un număr de 93.821 acțiuni reprezentând 
43,01% din capitalul social al Societății Comerciale “HERMES” SA, cu sediul în PEzTROȘANI, str. 1 
Decembrie 1918, bl.79, județul Hunedoara, cod fiscal R 2135284, număr de înmatriculare la Oficiul 
Registrului Comerțului J 20/89/1991, având:

Obiectul principal de activitate: comercializarea en detail a mărfurilor alimentare și nealimentare și 
prestări servicii în alimentația publică.

Capitalul social conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului: 5.452.100 
mii lei.

Structura acționariatului conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni, la data de 14.04.1998, este:
Acționar Nr. acțiuni %
FPS. 93821’ 43,01
SIF 103.774 47,57
FFM 20.495 9,40
Manager 34 0,02
Total 218.124 100

1. BARI-PIACENZA 1
2. FI0RENTINA-MILAN X
3. INTER-UDINESE 1
4. PARMA-TORINO 1
5. ROMA-LECCE ' 1
6. VENEZIA -REGGINA 1
7. VERONA-CAGLIARI 1
8. ATALANTA-CHIEV0 1
9. COSENZA-SALERNITANA X
10. MONZA-SAVOIA X
11. NAPOLI-EMPOLI 1
12. TERNANA-PISTOIESE X
13. VICENZA-SAMPDORIA X

Min BONȚA

VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCAU& 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:
Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a 

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

■S Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
•S Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la 

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)

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 400 $ + TVA
INFORMAȚII LA TEL: 054-213357, 054-214124 SAU LA SEDIUL SOCIETĂ

\_____________ _________________ >

Valoarea nominală a unei acțiuni este de 25.000 lei/acțiune.
Prețul de pornire a licitației este de 13.290 lei/actiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la vânzare 

este de 1.246.881.090 lei.
DOSARUL DE PREZENTARE/FIȘA DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de 

la Direcția Teritorială Județeană Hunedoara a Fondului Proprietății de Stat, între orele 8-16. Dosarele de 
prezentare cumpărate anterior rămân valabile.

Ofertanții care doresc date și informații referitoare la SC HERMES SA, în scopul întocmirii unui raport 
de expertiză asupra societății, pot consulta documentele la sediul societății, după semnarea 
ANGAJAMENTULUI DE CONFIDENȚIALITATE.

Pentru persoanele fizice/juridice române plata DOSARULUI DE PREZENTARE de 6.000.000 lei, 
GARANȚIA DE PARTICIPARE de 234.552.500 lei și TAXA DE PARTICIPARE de 4,375.000 lei se face cu ordin 
de plată lip trezorerie, în contul în lei nr. 50.555.351.169, deschis de FPS la Trezoreria Statului - BNR Deva 
sau la casieria vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale Județene Hunedoara, zilnic, între orele 8-10,30 
(pentru valori ce nu depășesc 20 mii. lei).

Garanția de participare se poate depune și în una din următoarele forme:
• scrisoare de garanție bancară emisă de o bancă română (persoane fizice/juridice române) 

sau de o bancă străina cu care o bancă română are relații de corespondent (persoane fizice/juridice 
străine) (EXIMBANK);

• bilet la ordin avalizat de către o bancă agreată de FPS (EXIMBANK).
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și 

a garanției de participare se face în contul nr. 251.121.710.001 de devize convertibile în USD, deschis la 
EXIMBÂNK București, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau' pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante;
- semnarea Angajamentului de confidențialitate.
Pentru participarea la licitația cu strigare este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul Direcției Teritoriale Județene documentele 

de participare precizate la pct. 3.22 din Normele Metodologice aprobate cu H.G. nr. 450/1999 și prevăzute 
în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE, în plic sigilat, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de 
data fixată pentru începerea licitației cu strigare, respectiv în data de 16.12.1999, ora 12, acest termen fiind 
termen de decădere.

Deschiderea plicurilor cu documentele de participare se va face în prezenta tuturor ofertantilor în data 
de 16.12.1999, ora 13.

Verificarea și analizarea documentelor de participare la licitație seva face până la data de 17.12.1999, 
ora 11, când se va întocmi și afișa lista ofertantilor acceptați.

Licitația cu strigare va avea loc la data de 17.12.1999, ora 12, la sediul Direcției Teritoriale Județene 
Hunedoara.

în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza o altă ședință de licitație cu strigare, care se 
va anunța printr-o nouă publicitate, în condițiile pct. 3.46 lit b) din Normele Metodologice aprobate cu HG 450/ 
1999. '

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 
convertibile la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Alte relații privind Societatea Comercială HERMES SA Petroșani se pot obține de la sediul Direcției 
Teritoriale Județene Hunedoara - dna Rozalia Secașiu, tel. 054/211089 sau 214503, zilnic, între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se-pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

Anunț publicitar
Fondul Proprietății de Stat, în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 88/1997, modificată și completată de Legea nr. 99/1999, Titlul I, Art, 43, alin. (2), lit. B, pct. b), scoate la privatizare un număr de
4 societăți comerciale din jud. Hunedoara, ce sunt cuprinse în „Lista nr. 15, cu societățile comerciale oferite de FPS la privatizare”, publicată în presa scrisă națională și INTERNET. Potențialii investitori, 
persoane fizice și juridice, române sau străine, interesați de societățile comerciale prezentate anexat, se pot adresa la sediul FPS, unde are loc privatizarea.

Nr.crt. Denumire societate 
Localitate
Adresă

Nr. registrul 
comerțului Obiect de activitate

Capital social 
(mii lei)

Struct, 
acționariat 

(la data publ. 
prez, liste) %

Nr. total 
acțiuni

Procent din 
cap. social 

oferit la 
vânzare %

Nr. acțiuni 
oferite la 
vânzare

UNDE VA AVEA LOC 
PRIVATIZAREA

Cod fiscal

1

AGROCOMUS

Hunedoara
Deva
Str. Hărăului, nr. 40

J20/827/1996

Comerț cu amănuntul al 
fructelor și legumelor

56575
FPS 100.000 
SIF
FFM
Alții

2263
100.000

2263
FPS Hunedoara

Str. 1 Decembrie, nr. 35, 
Deva, cod 27008821826

2

SAPRUC

Hunedoara
Deva
Str. Aleea Atelierelor, 
Nr. 1

J20/104/1991

Construcții metalice și părți 
componente 1676198

FPS 10.049 
SIF
PPM 13.492
Alții 76.459

1676198 10.049
168430

FPS Hunedoara

Str. 1 Decembrie, nr. 35, 
Deva, cod 27002113839

3

SERVMIN

Hunedoara
Petroșani
Str.Griviței, Nr. 36

J20/399/1999

Administrarea imobilelor pe 
bază de tarife sau contract 8958500

FPS 100.000 
SIF
FFM
Alții

358339 100.000 358339

FPS Hunedoara

Str. 1 Decembrie, nr. 35, 
Deva, cod 270011747320

4

TRANSURBAN

Hunedoara
Orăștie
Str.Pricazului, Nr. 7

J20/854/1995

Alte transporturi ferestre de 
călători pe bază de grafic 

(regulate)

644925 FPS 100.000 
SIF
FFM
Alții

25797 100.000
25797

FPS Hunedoara

Str. 1 Decembrie, nr. 35, 
Deva, cod 27007838757

http://www.sof.ro
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ȘTIRI DIN 
GHELAR
Transport 
nerentabil

Pe ruta Ghelar 
Hunedoara, transportul în
comun este asigurat acum de 
firma Corvintrans. Deoarece 
numărul călătorilor este în 
scădere, Corvintrans amenință 
că va renunța la cele cinci 
curse zilnice pe motiv de 
nerentabilitate. Oricum, 
comparativ cu anii precedenți, 
graficul de transport s-a redus 
considerabil. Acest fapt se 
datorează nu doar costului 
ridicat al biletelor, respectiv 
28 000 lei dus-întors, ci și 
puținilor navetiști care au mai 
rămas în urma disponibilizărilor. 
Cei care într-adevăr sunt 
nevoiți să meargă la oraș, 
preferă să apeleze la 
"Convenție" ori la așa-zisele 
taxiuri - adică mașini particulare 
- la care tariful este cu 1000 lei 
sub prețul practicat de 
Corvintrans.

Nu scăpa din ochi 

oferta 
care vine 

o dată la 
o mie de ani!

Iluminat fără 
probleme

Pe raza comunei Ghelar 
numărul punctelor de iluminat 
a fost stabilit la nivelul 
posibilităților financiare. Ca 
urmare, achitarea consumului 
de curent electric se face cu 
regularitate, dovadă că din 
1992 încoace iluminatul public 
nu a fost deloc întrerupt. Cele 
125 de lămpi sunt plasate în 
toate satele comunei, cu 
preponderență în localitatea 
Ghelar, astfel încât necesarul 
zonei este acoperit. Marele 
necaz l-a creat însă Conel, 
adăugând de curând taxa 
prestației, pe lângă faptul că 
prețul stabilit este la nivelul 
agenților economici, deci 
destul de ridicat.

■ 
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[Telefonie modernă]

“Singura realizare cu care 
ne putem într-adevăr mândri 
se referă la faptul că în vara 
aceasta s-a pus în funcțiune o 
centrală telefonică Alcatel, 
ceea ce a dus la 
îmbunătățirea sistemului de 
telefonie", afirma primarul 
comunei Ghelar, dl loan 
Toplician. Serviciile telefonice 
sunt acum de calitate și ca 
dovadă a crescut numărul 
beneficiarilor, abonamentele 
ajungând în jur de 300. In 
plus, în localitatea Ghelar s-au 
introdus și cinci telefoane 
publice cu cartelă.

Cristina CIN DA

Intră în noul mileniu la volanul unui |nis5an| Almera!

I 
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

I 
L

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
j

Abonează-te la CONNEX până la 31 decembrie 1999 șl poți câștiga una din cele

7 mașini Nissan Almera!
Ai 3 luni de abonament gratuit și telefoane de calitate la prețuri speciale!

O dată la o mie de ani te întâlnești cu asemenea ofertă! N-o scăpa din ochi!

Viitorul Suni Bine

în anul acesta s-au împlinit 
293 de ani de când primul 
episcop al Aradului, Isaia 
Diacovici, a pus bazele 
materiale ale Episcopiei Aradului 
prin cumpărarea unei moșii, cu 
case și prăvălii, in orașul Arad. 
De atunci și până astăzi, au 
păstorit în Arad un șir de 23 de 
episcopi. Toți și-au adus 
contribuția cu timp și fără timp la 
propășirea vieții religios-morale 
și culturale în acest colț de țară.

întinsă pe o suprafață de 
14.600 kmp (7.654 kmp în județul 
Arad și 7.016 kmp în județul 
Hunedoara), Eparhia Aradului și 
Hunedoarei numără 830.533 de 
credincioși ortodocși (358.308 
în județul Arad și 472.225 în 
județul Hunedoara), arondați 
administrativ în 9 protopopiate 
(4 în județul Arad și 5 în județul 
Hunedoara), 466 parohii cu 287 
filii, 504 biserici parohiale, 280 
filiale, un paraclis și 9 capele, 
apoi 12 așezăminte monahale 
cu 125 de viețuitori.

Din firul celor 293 de ani de 
istorie a Eparhiei, Prea Sfințitul 
Părinte Episcop Dr., Dr. Honoris 
Causa Timotei Seviciu a tors din 
caierul bogat al vieții acesteia și 
în folosul Bisericii strămoșești 
15 ani. în 2 decembrie 1984, 
Prea Sfinția Sa a adresat 
cierului și credincioșilor arădeni 
și hunedoreni “...un prim cuvânt 
de mulțumire pentru 
întâmpinarea plină de dragoste

Prea 5fintitul Părinte Timotei Sevidu,
9 *

episcop ai Aradului și Hunedoarei
și locul pe care cu nădejde mi I- 
au rezervat în inimile lor”.

Prin audiențe, vizite 
canonice, îndrumări pastorale, 
predici, cuvântări ocazionale, 
slujiri arhierești și sfințiri de 
lucrări, aproape în toate 
parohiile, filiile, mănăstirile și 
schiturile din eparhie, Prea 
Sfinția Sa a cristalizat întărirea 
vieții bisericești.

Participarea Prea Sfinției 
Sale la conferințele teologice 
interconfesionale și
intercreștine din Elveția, Franța, 
Germania, Suedia, Iugoslavia, 
Spania, Finlanda, SUA, Veneția, 
Roma, Riva del Garda (Italia), 
constituie mărturie că, în cadrul 
Patriarhiei Române, Episcopia 
Aradului și Hunedoarei își 
aduce contribuția în mod 
benefic în vederea sprijinirii 
păcii pe pământ, a realizării 
ecumenismului.

Prin cooptarea Prea Sfinției 
Sale în diferite organisme 
bisericești și de dialog 
interconfesional, ca membru în 
Comitetul de coordonare al 
Comisiei Credință și Constituție 
a Consiliului Ecumenic al 
Bisericilor, membru al Comisiei 
Mixte Internaționale pentru 

dialogul teologic între Bisericile 
Ortodoxă și Romano-Catolică și 
membru în Comisia de Istorie 
Bisericească din cadrul 
Patriarhiei Române, a participat 
la numeroase sesiuni și 
întruniri, prezentând comunicări, 
conferințe, interviuri.

Contribuția decisivă a Prea 
Sfinției Sale adusă la 
reînființarea Facultății de 
Teologie Ortodoxă în Arad, care 
numai în anul universitar 1999- 
2000 instruiește - la cele 3 
secții - 334 de studenți, a celor 
4 școli liceale teologice și a unei 
Școli Postliceale Teologico- 
Sanitară Ortodoxă din Arad, 
descoperă grija Semănătorului 
pentru cultivarea și 
valorificarea Cuvântului lui 
Dumnezeu în sufletele și viața 
credincioșilor, prin rolul 
ucenicilor, însuși fiind cadru 
didactic, din anul 1992, titular al 
Catedrei de Istorie Bisericească 
Universală. Actualmente, 
predau religia în învățământul de 
stat 672 de cadre didactice 
(335 în județul Arad și 337 în 
județul Hunedoara).

Asigurarea asistenței 
religioase în spitale, sanatorii, 
case și leagăne de copii, 

penitenciare, azile de bătrâni și 
unități militare, evidențiază grija 
față de formarea religios-moralâ 
în contemporaneitate și faptul 
că nimic nu mișcă inima omului 
mai puternic ca ajutorul primit la 
vreme de nevoie sau ca vizita 
primită pe patul de suferință.

Grija fațp de bunurile cu 
valoare cultural-patrimonială, 
tipăriturile teologice apărute în 
acest răstimp, cultivarea în 
rândurile preoților și 
credincioșilor a dragostei 
pentru tradițiile creștine 
ortodoxe și românești (datinile, 
obiceiurile și înmiresmatele 
colinde), serbări (Ziua eroilor), 
sfințiri de monumente, 
cuvântările ziditoare și 
mobilizatoare rostite cu aceste 
prilejuri au fost o preocupare 
permanentă a Prea Sfinției Sale.

în decembrie 1989 n-a 
ezitat să-i însoțească pe 
demonstranți împotriva 
dictatorului; dar la dorința 
acestora a rămas la reședință 
să se roage pentru biruință și a 
delegat colaboratorii să 
oficieze în memoria fraților 
români căzuți pentru unitate și 
libertate în orașul Timișoara. în 
momentele de răscruce pentru 

Biserica Ortodoxă Română, din 
ianuarie 1990, când Sfântul 
Sinod a constituit o 
locotenență patriarhală, în 
componența ei a fost inclus și 
Chiriarhul Aradului.

Noua catedrală episcopală 
ce se înalță maiestuos în 
municipiul Arad, materializarea 
dorinței înaintașilor ca semn al 
prezenței și continuității 
Ortodoxiei românești pe 
aceste meleaguri, poartă 
pecetea Prea Sfințitului Timotei.

Prea Sfinția Sa este 
posesorul a numeroase 
distincții, diplome de merit și 
titluri decernate în țară și 
străinătate, cetățean de 
onoare al mai multor localități 
și municipii din județul Arad și 
Hunedoara, președinte de 
onoare sau membru al unor 
asociații și organizații 
religioase, Doctor Honoris 
Causa al Universității din 
Petroșani, Doctor Honoris 
Causa al Universității de Vest 
“Vasile Goldiș” din Arad, a fost 
locțiitorul Episcopiei Ortodoxe 
din Gyula - Ungaria - toate 
pecetluind încununarea unei 
munci “din straja dimineții până 
în noapte" care dovedește 

mereu competență și 
înțelepciune, autoritate morală 
și capacitate culturală, 
reflectate dintr-o ființă cu o 
trăire autentic creștină.

Cei ce-l cunoaștem mai în 
aproape apreciem cu 
recunoștință luciditatea 
gândirii analitice și căldura 
sufletului, îmbinate într-o 
strălucită sinteză a 
conducătorului pătruns de 
imensitatea răspunderii ce-i 
apasă umerii, care caută 
drumul spre a-l arăta altora, 
cercetând, nefiind niciodată 
sigur că e posesorul 
adevărului absolut.

Bucuroși de realitatea 
dovezilor prezentate, 
aducem și mărturia iubirii 
clerului și credincioșilor, pe 
care-i iartă și încurajează, le 
șterge amărăciunile și le dă 
încredere, rugăm pe 
milostivul Dumnezeu să 
hărăzească Prea Sfințitului 
Părinte Episcop Dr Timotei al 
Aradului și Hunedoarei încă 
mulți și rodnici ani în folosul 
Bisericii și Neamului 
Românesc, drept învățând 
cuvântul adevărului său.

întru mulți ani, Prea 
Sfințite Părinte Episcop 
Timotei!

Pr. lacob Bupte, vicar 
eparhial, Arad
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Viața politică

Combaterea sărăciei în 
viziunea Partidului Democrat

La o recentă întâlnire cu gazetarii, conducerea 
Filialei Județene a Partidului Democrat ne-a pus la 
dispoziție un document, de fapt o inițiativă și o propunere 
a grupurilor parlamentare ale partidului, prin care se 
adresează tuturor grupurilor parlamentare pentru 
adoptarea în Parlament a unei declarații referitoare la 
prevenirea și combaterea sărăciei.

De ce această preocupare a PD-ului în această 
direcție? Pentru că, se spune în document, în prezent 
34 la sută din populația României trăiește sub pragul 
sărăciei, tendința de sărăcire a populației fiind o 
caracteristică a societății românești - evoluând de la 
5,7 milioane în 1995, la 7 milioane în 1997 și 7,6 în 
1999. Cel mai mare număr de săraci se regăsește în 
familiile de țărani - 57,3 la sută. Din numărul total al 
săracilor - 39 la sută se află în familiile de salariați, iar 
26 la sută în cele de pensionari.

Sărăcia afectează direct familiile cu un număr mare 
de copii aflați în întreținere, iar tinerii aflați în procesul 
formării profesionale și al pregătirii profesionale 
întâmpină mari dificultăți în alegerea carierei. De aceea, 
mulți preferă varianta emigrării.

In asemenea condiții PD-ul consideră că sărăcirea 
populației reprezintă o gravă amenințare cu care se 
confruntă societatea românească și propune, pe termen 
scurt, eliminarea sărăciei extreme, stoparea procesului 
de sărăcire a populației și reducerea discrepanțelor 
dintre venituri - pe termen mediu, iar pe termen lung 
reducerea sărăciei să devină o caracteristică a vieții 
marii majorități a populației.

După cum reiese din “Declarație”, Partidul Demo
crat se angajează să adopte cu prioritate legile cu profil 
social, în special cele de protecție socială și cele menite 
să asigure șanse reale pentru fiecare. Este vorba de 
proiectele de lege privind asistența socială a vârstnicilor, 
sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări 
sociale.

Guvernului României i se solicită adoptarea 
neîntârziată și punerea în aplicare a “Planului de 
Implementare a Strategiei Naționale de Prevenire și 
Combatere a Sărăciei", elaborarea cu prioritate și 
finalizarea Legii asistenței sociale și a Legii alocațiilor 
familiale. Se solicită apoi alocarea în bugetul anului 
2000 a sumelor necesare achitării tuturor drepturilor de 
asistență socială pentru cetățenii în drept să le 
primească. Se consideră ca inacceptabil faptul că doar 
30 la sută din săracii care aveau dreptul au primit în 
1999 ajutoarele sociale prevăzute de lege.

în materializarea obiectivelor cuprinse în documentul 
amintit se face apel și la sindicate, organizații 
neguvernamentale și comunități locale, pentru 
extinderea implicării lor în acțiunile de prevenire și 
combatere a sărăciei, în amplificarea parteneriatului și 
dialogului social. Sunt chemate să contribuie la punerea 
lor în practică asociațiile patronale, reprezentanții 
sectorului privat, fundațiile, mass - media publică și 
privată.

Se reafirmă interesul și sprijinul pentru extinderea 
și diversificarea cooperării internaționale la toate 
nivelurile, pentru transferul unor experiențe în domeniul 
protecției sociale, pentru o mai bună utilizare a fondurilor 
prevăzute în proiecte și programe susținute de 
organizațiile internaționale în România.

Valentin NEAGU

Vineri 
3 decembrie

TVR1
9.00 TVR lași 10.05 O 

vedetă., cu cântece (r) 10.35 
Casa mea (r) 11.05 TVR Cluj- 
Napoca 12.05 Moștenirea (r) 
14.00 Jurnal 14.15 CiberFan
14.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 15.00 Scena
15.30 Em. în limba germană
15.55 TVR Timișoara 18.05 
Jumătatea ta (cs) 19.00 
Avanpremieră Știri 19.05 
Amintiri din secolul 20 19.10 
Sunset Beach (s) 20.00 
Jurnal. Știrea zilei. Meteo
20.55 Doi băieți, o fată și o 
pizzerie (s, ep. 9) 21.20 
Știrile de sâmbăta asta 22.35 
Omul de nicăieri (s)

TVR 2
9.20 Arhimedia (r) 10.05 

Limbi străine. Spaniolă
10.30 La ce folosește un 
drapel? (do) 11.00 Familia 
Simpson (s) 11.30 Trupa DP 
2 (mag. muz.) 13.00 Ultimul 
tren 14.00 TVR Craiova 14.30

TVR Cluj-Napoca 15.00 
Obsesia (s, ep. 98, 99) 16.30 
Santa Barbara (s) 18.00 
Tradiții 18.30 Videoclipuri 
19.15 Clepsidra cu imagini
19.30 Special ’98 20.35 Film 
artistic 22.30 Lumea 
sportului

ANTENA I
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.15 Colivia de aur 
(s) 11.00 Fort Saganne 
(dramă Franța ’84, p. II) 13.00 
Știrile amiezii 13.15 Pre
tender (s) 14.00 Decepții (s) 
15.00 Luz Maria (s, ep. 169, 
170) 17.00 Știri 17.25
Dragostea învinge (s, ep. 63, 
64) 19.00 Observator 20.00 
Chemarea pământului 
(dramă SUA ’95) 22.00 
Observator 22.30 Vitamina 
V... Veselia - Clanul 
Popeștilor

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tăul (mag. matinal) 
10.00 Tânăr și neliniștit (r) 
10.50 Viață periculoasă (r)
12.30 O căsnicie perfectă (s)

Programe TV - sâmbătă și duminică
Sâmbătă 

4 decembrie
TVR 1

9.10 Ursulețul Winnie 
(d.a) 10.30 Vă place 
filmul? 11.00 Art-Mania 
12.45 Muzica da capo al 
fine 13.30 Lumea și noi 
14.00 Arca Marinei 16.15 
Handbal feminin CM 
din Norvegia: România 
- Austria 18.10 Mare 
schimbătoare (s, ep. 5) 
19.00 Perechea potrivită
19.30 Carol și compania 
(s) 20.0 Jurnal. Meteo. 
Sport 20.30 Surprize, 
surprize (div.) 22.30 Dr. 
Quinn (s, ep. 10)

TVR 2
9.00 Osia lumii 10.30 

Curier de ambe sexe 
11.15 Quasimodo (d.a) 
11.40 Muzică populară 
12.00 TVR Timișoara
13.30 Cronica Ama-
zoniei (s) 14.30 Atlas. 
Mozaic internațional 
15.00 Roadele mării (s, 
ep. 7) 16.00 Obsesia (s, 
ep. 98) 16.45 Santa Bar
bara (s) 18.30
Personalități 18.35 
Documentar Național 
Geographic: Africa,
paradis al spinilor 19.30 
Divertisment 20.20 
Teatru TV prezintă: 
“Lewis și Alice” 22.00 
Fotbal Meci din 
Campionatul Spaniei 
(d)

ANTENA 1
9.00 Hochei (rezumat) 

10.00 Casa de piatră 
11.00 Orient Expres 
(talkshow) 12.59 Decen- 
nium 13.00 Fotbal 
Divizia A Ursus: 
Ceahlăul - Rapid (d) 
15.00 Cu Țopescu de la 
A la infinit (mag.) 16.40 
Fashion Club 17.00 
Fotbal Divizia A Ursus: 
Steaua - FC Brașov 
19.00 Observator 20.00

12.55 Știrile PRO TV 13.05 
Babylon 5 (s, ep. 78) 13.50 
Ani de liceu (s, ep. 65) 14.15 
Miracolul tinereții (s) 14.45 
Familia Bundy (s) 15.15 
Nisipurile din Miami (s) 16.00 
Tânăr și neliniștit (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Spitalul 
Chicago Hope (s, ep. 30)
18.30 Urmărire generală
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Dosarele X (s, ep. 132) 21.30 
Profiler - psihologia crimei 
(s, ep. 14) 22.25 Știrile PRO 
TV 22.30 Chestiunea zilei

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Celebri și bogați (r) 
13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Exploziv (r) 15.30 
Tradiții (r) 16.00 Viața în di
rect 17.00 Celebri și bogați 
(s) 18.00 Știri. Sport. Meteo 
19.00 Nadine Show 20.00 
Alegeți filmul! 21.30 Real TV 
22.05 Știri 23.00 Cafeneaua 
(dramă SUA 1995)

ACASĂ
7.30 - 12.35 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 Viața

Proiectul Pandora (f.a 
SUA ’98) 21.45 La mulți 
ani, Vouă! 22.00 
Observator 22.30 Pe 
urmele lui Anderson 
(dramă SUA ’71)

PRO TV
9.00 Tânărul Hercule 

(s) 10.00 Lois și Clark (s, 
ep. 51) 11.00 Promotor
11.30 www.apropo.ro 
12.00 Profesiunea mea, 
cultura 12.55 Știrile 
PRO TV 13.05 Prietenii 
tăi (s, ep. 98) 13.30 
Dharma și Greg (s) 
14.00 Generația PRO 
(div.) 15.00 Clubul 
condamnaților (s) 15.45 
Xena, prințesa
războinică (s, primul 
ep.) 16.30 Fete de bani 
gata (s) 17.00 Pro- 
Fashion (mag.) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 
Vacanța Mare la PRO 
TV 21.00 Distrugătorul 
(f.a SUA 1996) 22.55 
Știrile PRO TV 23.00 OZ 
- închisoare federală 
(s, ep 14)

Duminică
5 decembrie

TVR 1
9.00 Ursulețul Winnie 

(d.a) 9.30 Kiki Riki 
Miki... 11.00 Viața 
satului 12.30 Concert 
folcloric 13.30 De luni 
până duminică 14.15 
Festivalul național al 
cântecului de dragoste
15.50 Info comercial 
Connex 16.05 Haz cu 
lumea televiziunii (p. I)
16.30 Auto Club 16.55 
Handbal feminin. CM 
din Norvegia: România 
- Ucraina 18.30 Trupa 
de șoc 19.00 Perechea 
potrivită 20.00 Jurnal. 
Meteo 20.30 Fotbal Info
21.50 Lista neagră 
(dramă SUA 1991) 23.40 
Jurnalul de noapte

noastră (s) 15.00 Dragoste și 
putere (s) 15.30 Iubire sfântă 
(s) 16.30 Luz Clarita (s) 17.30 
Rosalinda (s) 18.30 Angela (s)
19.30 Acasă la bunica 19.45 
Cartea cărților (d.a) 20.30 
înger sălbatic (s) 21.30 Sânge 
din sângele meu (s) 22.30 
Calea spre fericire (dramă 
Italia 1995)

HB®
10.00 Pasiune ascunsă 

(dramă SUA ’96) 11.45 îngerii 
și echipa de fotbal (dramă 
SUA 1997) 13.15 Lupul (hor
ror SUA 1994) 15.15 Un bacșiș 
de 2.000.000 $ (co. SUA 1994) 
17.00 Nuntă sângeroasă (co. 
Australia 1997) 18.45 Ochi 
pentru ochi (thriller SUA 1996)
20.30 Sărutul mortii (thriller 
SUA 1995) 22.15 Yanni Tribute 
Concert 23.45 Jurnalul 
Pantofului Roșu (s. er.)

TELE 7 DEVA 
(canal 34 UHF)
9.00 Știri locale (r) 9.15 

Deva Mix (r) 9.40 Info matinal
10.30 Dintre sute de ziare (r)

TVR 2
9.00 Orizont spiritual. 

Insula Paștelui (do)
9.30 Giacomo
Casanova (do) 10.25 
Personalități 10.30 
Quasimodo (d.a) 11.00 
Arca lui Noe 11.30 TVR 
lași 14.30 Mapamond 
15.00 Roadele mării 
(d. Franța, ultimul ep.) 
16.00 Obsesia (s, ep. 
99) 16.45 Santa Bar
bara (s) 18.35 Timpul 
trecut: Dovada
vikingilor (do) 19.35 
Retrospectiva 
Premiilor APTR, 1994
20.50 Integrale: Kadja 
Nin și Midnight Oil
21.50 Leon Mori-n 
(dramă Franța ’90) 
23.25 Personalități

ANTENA 1
9.00 Desene animate 

10.00 Godzilla (s, ep. 
23, 24) 10.45
Aventurile lui
Sindbad (s) 11.30 Buni 
prieteni 12.15 Seria 
Stan și Bran: Musafiri 
nepoftiți (co. SUA 
1932) 13.00 Fotbal
Divizia A Ursus: Oțelul 
- Petrolul (d) 15.00 
Duminica în familie 
18.00 Dragostea 
învinge (s, ep. 66, 67) 
19.00 Observator 22.30 
Meciul meciurilor

PRO TV
9.00 Super Abraca

dabra 11.00 Destine 
celebre 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 
Știrile PRO TV 14.00 
Chestiunea zilei 14.15 
Echipa mobilă 15.00 
Monstrul apelor 
(thriller SUA 1996, p. I)
16.30 Beverly Hills (s)
19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Cupidon (s, ep. 
14) 21.00 Richie Rich 
(co. SUA ’94) 23.00 
Procesul etapei

15.15 Teleshopping 17.30 
Deva Mix 18.00 Lou Grant (s) 
19.00 în justiție 20.00 

Actualitatea Tele 7 20.45 Știrile 
locale 21.00 Dintre sute de 
ziare 22.00 Lumea în clipa 
2000 23.20 Tentații 0.00 Știrile 
locale

PRO TV - DEVA
06.10-06.50 Program comer

cial PRO TV Deva 06.50 - 07.00 

Știri locale (r) 07.00- 

10.00"Bună dimineața, PRO TV 

e al tău!” (coproducție) 10.00- 

10.45 Program comercial PRO 

TV Deva 17.00-17.30 Știrile 

PRO TV București (coproducție 

și insert Știri Deva) 19.30-20.30 

Știrile PRO TV București 

(coproducție și insert Știri 

Deva) 2Î 20-22.30 Știri pe scurt 

PRO TV Deva
Redația nu-și asumă mo

dificările ulterioare interve
nite în programele postu
rilor TV.

Vineri, 3 decembrie

O BERBEC
Problemele oficiale le puteți 

rezolva repede. Visați la lux, 
dar deocamdată trebuie să 
renunțați. Evitați subiectele 
sensibile cu partenerul, și- 
așa relația e cam tensionată.

O TAUR
Rivalii încep să bată în 

retragere. Comportamentul 
lor vi se poate părea 
inexplicabil, dar nu este. Și-au 
dat seama că nu pot face 
mare lucru.

O GEMENI
Este foarte important să 

țineți seama de presimțiri și 
să acționați în conformitate 
cu ele. Se vor îmbunătăți 
relațiile cu anturajul, dar nu 
vă enervați atunci când 
cineva vă critică.

O RAC
în această perioadă sunteți 

în centrul atenției. Dacă 
sunteți tineri, puteți face o 
cunoștință interesantă, ce se 
anunță solidă și durabilă. 
Fizic sunteți într-o stare de 
invidiat.

O LEU
Acceptați multe sarcini în 

ultima perioadă și nu le va fi 
ușor celor care vor să 
concureze cu dv. Aveți toate 
șansele de a mai câștiga 
ceva bani.

O FECIOARĂ
Este timpul pentru 

tranzacții financiare. Fiți atenți 
la detalii, sunt mai importante 
decât vă închipuiți. în privința 
viitorului relației cu partenerul, 
e mai bine să decideți 
împreună.

O BALANȚĂ
Vă atrage foarte mult 

trecutul. V-ațl întâlnit cu 
cineva pe care l-ați 
simpatizat odinioară și nu v- 
ar displăcea să reluați 
legătura. Dacă mai aveți și 
altceva de făcut, nu amânați.

3 SCORPION
încă nu știți cu adevărat 

de partea cui stați în lupta 
pentru putere, cel mai bine ați 
face dacă ați fi atenți la 
problemele dv. personale. V- 
ar fi de mare folos sprijinul 
partenerului.

O SĂGETĂTOR
Veți avea parte de o zi 

capricioasă. Este posibil ca 
cercul de prieteni să vă facă 
cunoștință cu o persoană de 
la care veți aștepta mult 
sprijin financiar.

O CAPRICORN
Seria zilelor pline de 

succes continuă pentru toți 
Vărsătorii. Toate problemele 
se rezolvă de la sine, la 
serviciu veți ieși cu fața 
curată din situații destul de 
grele.

O VĂRSĂTOR
Sunteți încăpățânat în 

drumul dv. și din această 
cauză sunteți impulsiv și 
sunteți înclinat să comiteți 
greșeli. încercați să vă 
adaptați mai bine condițiilor 
din jur.

3 PEȘTI
Sunteți într-o formă de zile 

mari, în special cei născuți în 
zile fără soț. Viața personală 
și relația cu partenerul 
decurg în cele mai bune 
condiții.

X______________________z

http://www.apropo.ro


• Ofer spre închiriere apar
tament 2 camere, mobilat, 
zona Lido. Tel. 225002.

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând spațiu comercial 
170 mp, curte, grădină. Ilia, 
str. Libertății bl. F2, parter. 
Tel. 092211359. (7929)

• Vând (schimb) aparta
ment 3 camere, Gojdu, etaj
2 (cărămidă) cu două ca
mere, exclus Dacia și Micro 
15. Tel. 094633278. (20569)

• Vând urgent apartament
3 camere, decomandat, două 
băi, două balcoane. Tel. 
214648. (20577)

• Vând garsonieră confort 
1, Brad. Informații tel. 092/ 
779056, Oprean. (8345)

• Vând, decodez și repar, 
pe loc și foarte ieftin ce
lulare GSM. Tel. 094/ 
859958. (7950)

• Societate româno-ita- 
liană vinde vitrine frigorifice, 
congelatoare industriale, 
rafturi frigorifice, utilaje frig, 
cuptor de patiserie. Se de
contează transportul în in
tervalul 15 noiembrie - 31 
decembrie. Pentru fiecare 
vitrină achiziționată se acordă 
gratuit o ladă congelator. Tel. 
059/433352, 058/733796, 
056/291495.(7744)

• Vând telefoane celulare, 
noi, Bosch, Motorola, Pana
sonic, Nokia, Philips, Sie
mens. Decodez GSM. Tel. 
092/258121.(7807)

OFERTE SERVICII

• Angajăm colaboratori 
pentru un domeniu de activitate 
dinamic și diversificat, care vă 
oferă posibilitate de promovare. 
Salariul, 300 dolari/lună. Tel. 
621446,092565828. (7940)

• S.C. Elvila Product 
S.R.L. Deva, str. Depozitelor 
nr. 2A, angajează brutari 
calificați și necalificați, elec
trician întreținere. Informații 
tel. 230491 și 220549. (7799)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (165.000 lei), 
video, satelit, 092368868. 
(MP)

• S.C. Agrotehnica S.A 
Romos, cu sediul în Orăștie, 
str. Târgului, nr. 25, vinde vaci 
și juninci gestante din rasa 
Holstein, preț negociabil. 
Informații la sediul unității sau 
la tel. 242060. (20574)’

• Vând microbuz VW, cu 
motor de rezervă Skod 
Forman Combi și piese 
Mercedes Diesel. Tel. 
713886, zilnic 9-16. (6358)

• Vând țuică de prune, 34 
grade, 25 OOO/litru. Tel. 092/ 
403869(7600)

• Vând cuptor franzelă, 
marcă germană, plus ma
laxor. Preț 3500 DM, tel. 094/ auto, preț negociabil, Aurel 
597784(6409)

ÎNCHIRIERI

•Ofer spre închiriere, pentru 
firme, apartament două ca
mere, parter, ultracentral, Deva. 
Tel. 213503. (20578)

• Societate cu capital 
german angajează vânză
toare. întâlnirea, sâmbătă, 
4 decembrie 1999, ora 10, 
Romarta (lângă piață), etaj 
1, Polo Rom S.R.L. Oferim 
salariu atractiv. (20573)

• Sunteți pregătiți să intrați 
în anul 2000? DUAL vă oferă
următoarele programe Ciel:'0770067 eliberată de R.A.R. 
contabilitate, gestiune, sto
curi, mijloace fixe COMPA
TIBILE CU ANUL 2000. 
Relații tel. 230449. (7854)

• Reparații tinichigerie

DIVERSE

• Numitul Ivan Dănuț Ga
briel este chemat în 
instanță la Judecătoria 
Brad, în data de 15 12 
1999, ora 9, în proces de 
divorț cu Ivan Nicoleta 
Elena’. (8546)

• S.C. Combor SA, cu 
sediul în Orăștie, str. 
Luncii, nr. 3, convoacă în 
data de 14 decembrie 
1999, ora 10, la sediul 
societății, adunarea gene
rală a acționarilor în ședință 
ordinară, cu următoarea 
ordine de zi: 1. Aprobarea 
vânzării unor active. 2. Di
verse. Dacă AGA nu este 
constituită conform legii, 
se va ține a doua zi, la 
aceeași oră și în același 
loc. (6407)

PIERDERI

• Pierdut C.l. seria C-

• Familia Colesnicenco 
din Deva este alături de fa
milia Caragea la greaua 
pierdere suferită prin de
cesul celui care a fost

col(r) GHEORGHE 
CARAGEA

Dumnezeu să-l odih
nească.

• Cu adâncă durere 
anunțăm încetarea din 
viață, la vârsta de 88 de ani, 
a celui care a fost

ZĂVOIANI0AN
tată și bunic. înmormân
tarea va avea loc sâmbătă, 
4 decembrie, de la do
miciliul din Teliucu Inferior. 
Familia îndoliată

Tothbokj sărbătorilor 

de ktrnă

Timiș. Se declară nulă. 
(20576)

COMEMORĂRI

Vlaicu, 63, tel. 217106 (0653)

• Cu aceeași durere și 
tristețe, amintim că se 
împlinesc 7 ani de când nu 
mai este printre noi dragul 
nostru soț și tată

ec. PETRE BOBEI

TOMBOLA ANULUI
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TOMBOLA ANULUI 
2000

PREMII DE
150.000.000 LEI!
crie-ți pe o foaie numele, prenumele, adresa, 

telefonul șl răspunde la următoarea întrebare: 
"Care este sloganul berii Hațegana?” 
Trimite foaia împreună cu 3 capace de bere 
Hațegana la CP 7, OP Hațeg și poți fi unul din 
câștigătorii numeroaselor premii în bani 
oferite de "Tombola Anului 2000" - Hațegana:
- 25 de premii a 1.000.000 lei oferite in urma 
tragerii la sorți din ziua de luni, 6.12.1999

- 25 de premii a 1.000.000 lei oferite în urma 
tragerii la sorți din ziua de luni, 20.12.1999

-12 premii a 4.000.000 lei și
Marele Premiu de 50.000.000 lei 
oferite in urma tragerii la sorți din ziua de 
marți, 28.12.1999.

Plicurile necâștigătoare rămase vor intra șl 
în următoarele trageri la sorți.
Câștigătorii premiilor vor fi anunțați în presă 
și la posturile de radio.
Tombola sa adraaeazâ numai persoanelor peste 18 ani.

w
| 1

I

HalcDana
BERE-TRADIȚIE Șl PUTEREI

Familia. (7854)

• La comemorarea unui 
an de la deces, regrete și 
lacrimi pentru

SÂRBU ELISABETA
Georgiana și Virginica. 

(20575)

DECESE

• Cu nemărginită durere 
anunțăm moartea fulgeră
toare a scumpului nostru 
fiu, soț, tată și bunic

ISTRATE VIDIU
în vârstă de 49 ani. înmor
mântarea are loc astăzi, 3 
decembrie 1999, ora 13, la 
cimitirul din Totești. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace. (6462)

• Salariații de la Grupul 
Școlar “Transilvania" din 
Deva sunt alături de dom
nul Idita Constantin, pro- 
fesor-inginer, la greaua 
încercare pricinuită de 
dispariția fulgerătoare a 
tatălui său

CONSTANTIN
Dumnezeu să-l odih

nească în pace. (20579)

S.C. Consult Medicom 
SRL și ziarul “Cuvântul liber” 
organizează Tombola sărbă
torilor de iarnă la care pot par
ticipa cititori ai ziarului care au 
cumpărat jucării purtând eti
cheta cu înscrisul: “Tombola 
sărbătorilor de iarnă”.

1. Eticheta de pe jucărie cu 
anunțul de tombolă se decu
pează și se introduce într-un 
plic împreună cu talonul din 
ziarul “Cuvântul liber”.

2. Pentru mai multe șanse 
de câștig se acceptă ca în fie
care plic să fie o etichetă cu 
mențiunea de tombolă și un ta
lon din ziarul “C.L.”

3. Plicurile se vor expedia 
pe adresa ziarului “Cuvântul 
liber” până cel mai târziu în 
data de 24.12.1999.

4. Pentru operativitate pli
curile cu taloanele aferente se pot 
aduce și personal la redacția zia
rului “Cuvântul liber” din clă
direa Tribunalului județean 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35,

până în data de 27.12.1999, ora 
10.

5. Premiile puse în joc 
sunt următoarele:

Premiul I: jucării în valoare 
de 400 000 lei

Premiul II: jucării în 
valoare de 300 000 lei

Premiul III: jucării în 
valoare de 200 000 lei.

6. Tragerea la sorți a plicu
rilor câștigătoare va avea loc în 
data de 27.12.1999, ora 12, la 
sediul ziarului “Cuvântul li
ber”. Câștigătorii vor fi anunțați 
în ziarul din 28.12.1999.

Premiile se vor putea ridica 
începând din data de 28. 12. 1999, 
de la sediul ziarului “Cuvântul 
liber” sau vor fi trimise prin poștă, 
la solicitarea câștigătorilor.

7. Nu pot participa la con
curs angajații firmei SC Consult 
Medicom și ai ziarului 
“Cuvântul liber”.

- Mai multe plicuri, mai 
multe șanse de câștig.

SUCCES!

Tombola sărbătorilor de iarnă
TALON DE PARTICIPARE j

| Numele:__________________________ ._________  |
I Prenumele:__________________________________  I

Localitate:__________________________  ]

Telefon:_______________________B.l._________  |
Trimiteți acest talon într-un plic împreună cu eticheta | 

!de pe jucăria cumpărată ( care atestă participarea la. 
! concurs) pe adresa ziarului nostru și veți putea participa la ! 
' extragerea tombolei ce va avea loc în 27 XII 1999, putând1 
I câștiga unul din premiile puse în joc.

SC SEVCOM SRL DEVA
Vinde la cele mai mici prețuri din 

Ardeal:
banane, portocale, lămâi, roșii, castraveți, ulei, 

zahăr, ouă și alte sortimente de legume șl fructe. 
Tel/fax 054-216234.
\>

La sfârșit de săptămână

Farmacii de serviciu
Sâmbătă și duminică, în municipiul Deva va fi de gardă 

farmacia Humanitas, situată pe Aleea Viitorului, nr. 4, Gojdu.
în aceeași perioadă de timp pentru onorarea rețetelor 

hunedorenii pot apela la serviciile farmaciei Cyani, Bdul Traian, bl. 
15, tel. 720639. (Cr.C)

SC ALIMENTARA SA DEVA
_________________________I___________________________________

ANUNȚĂ ACȚIONARII ca se va face PLATA 

DIVIDENDELOR aferente anului 1998, astfel: 
- în fiecare săptămână în zilele de luni și marți 

între orele 12,00 -15,00 la sediul societății din 
Deva, B-dul Decebal, bl. F, parter.

Ziar editat de CASA DE PRESĂ Șl EDITURĂ CUVÂNTUL LIBER - DEVA, Telefoane: 211275,212157,225904 (tipografie); Fax 218061, Tiparul executat la Tipografia “Cuvântul libef Deva
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ANUNȚ 
Inspecția în 
construcții 

7

Susține in data de 
17.12.1999 examen 
de atestare a dirigin- 
ților de șantier, res
ponsabililor privind 
urmărirea comportă
rii in timp a construc
țiilor, controlorilor 
tehnici de calitate și 
a personalului de la
borator. Examenul 
are loc în clădirea 
bloc H3, str. Avram 
Iancu, ora 10.

SC SIDERMET SA CALAN
SC SIDERMET SA CĂLAN, cu sediul în 

Călan, str. Furnalistului, nr.17 A, organizează 
în data de 22.12.1999, ora 12, la sediul 
societății, licitație cu oferte depuse în plic 
închis pentru selecționarea unei firme 
specializate în prestații de transport 
feroviar și industrial, și activități adiacente 
acestora.

Taxa de 
500.000 lei 
prezentare

Date suplimentare și informații se pot 
obține de la director tehnic, ing. Ștefan 
Fănică, telefon 054-730560, int.504, zilnic, 
între orele 7-15 sau la Biroul mecano- 
energetic, interior 551 sau 554.

participare la licitație este de 
+ TVA, iar costul dosarului de 
este de 500.000 lei + TVA.

Șef depozit
Cerințe:
- studii superioare;
- experiență în vânzări;
- experiență de minimum 1 an într-o poziție similară;
- disponibilitate pentru program prelungit;
- cunoștințe PC.
Se oferă salarizare deosebită.

Șef departament transporturi
Cerințe:
- studii: inginer auto sau TCM;
- experiență: minimum 2 ani într-o poziție similară;
- cunoștințe operare PC
- cunoștințe de limbă engleză;
- bun organizator;
- disponibil pentru program prelungit.

Scrisoarea de intenție însoțită de CV sunt depuse la sediul societății din Hațeg, str. Progresului, nr. 59, 
biroul personal sau la fax 054/777765, până în data de 08.12.1999.

Angajează
CASIERĂ:
Cerințe:
- studii medii sau superioare;
- experiență: minimum 1 an într-un post 

similar;
- cunoștințe operare PC;
- disponibilitate pentru program în schimburi.

Aaent de vânzări
Cerințe:
- studii superioare
- experiență în vânzări minimum un an;
- vârsta maximă 30 ani;
- permis conducere cat. B;
- stagiu militar satisfăcut.
Se oferă mașină de serviciu și salarizare 

deosebită.
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Din 24 noiembrie, 5% reducere 

pentru cele mai bine vândute
mașini de spălat

FL 242 AWG 640

De la liderul mondial în electrocasnice, 
sărbători fericite, reduceri binevenite! 

Prețurile din magazine ale acestor produse includ reducerea.

Vă așteptăm in magazinele:

Deva
Simal Exim - Complexul Comercial Central 
Flanco - Bd. Decebal, Bl. S
Mondo - Bd. Decebal, Bl. R, parter
Satelit - Str. Avram Iancu, Bl. HI
Simal Exim - Bd. Decebal, Bl. 22, parter

Vulcan
Electrostal - Str. Mihai Viteazul, nr. 44

Hunedoara
Intercom - Str. George Enescu, nr. 9 
Satelit - Bd. 1 Decembrie 1918 
ZASS - Bd. Avram Iancu, nr. 9

Petroșani
Hermes - Str. 1 Decembrie, nr. 85

■

Sucursala Electrocentrale Deva
ANUNȚĂ

LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ FĂRĂ PRESELECȚIE
1. Obiectul licitației
Transport persoane (salariați SE Deva-Mintia) în regim de convenție pe ruta Deva - Mintia 

tur-retur, conform Anexei 1 la caietul de sarcini.
2. Beneficiarul prestației
Sucursala Electrocentrale Deva-Mintia
3. Organizatorul licitației
Sucursala Electrocentrale Deva- Mintia, cu sediul în localitatea Mintia, strada 

Șantierului, nr.l, județul Hunedoara, telefoane: 223657, 211150, 211151, 230174, int.115, 
fax: 234258, 225846.

4. Termenul limită de depunerea ofertelor
Ofertele se vor depune la sediul SE Deva-Mintia - biroul administrativ. Data: 13 decembrie 

1999, ora 15.
5. Deschiderea licitației publice
Data: 14 decembrie 1999, ora 9, la sediul SE Deva. In caz de neadjudecare licitația va 

avea loc in 17.12 a.c., ora 9.
6. Documentele licitației (Caiet de sarcini)
Preț de procurare: 100.000 lei de la sediul SE Deva-Mintia - biroul administrativ.
7. Condiții de participare
Condițiile de participare sunt cele prevăzute in documentele licitației (caietul de sarcini).

SIDERURGICA
HUNEDOARA

Începând cu 1.12.1999, prețurile produselor 
laminate vor fi majorate cu un indice mediu de 12% 
față de prețurile practicate din data de 13.09.1999. 
Anexa cu indicii de creștere a prețurilor principalelor produse se pune 

la dispoziția tuturor beneficiarilor prin intermediul 
Serviciului Vânzări - Biroul Facturări.

Tel: (054)-716121, 716131,716521 int. 1247,1806tel/fax: (054)-711462.

UN BUN NECESAR

Televizor Sony*
Sunet stereo
Sistem de 2 difuzoare Full Range 
Procesor digital de sunet 
Format 16:9
Ecran Super Trinitron 72cm/63cm

*Cumperi unul din cele două modele de TV și primești gratuit 
o pereche de căști Sony MDR E 827.

SONY Model: KV-29X5/KV-25X5

Recorder VHS Sony
* FM / MW cu 30 posturi presetate
* Mecanism Smart
* înregistrare Long Play
* Super Trilogie, SmartLink, Show View
* Videorecorder VHS HiFi cu 4 capete

SONY Model: SLV-SE40

Magazin Quasar, Deva, Bd. Decebal, Bl. R, parter 
tel.: 054-222.999.

Magazin Quasar, Hunedoara, Bd. Dacia, Nr. 37, Bl. 47, 
parter, tel.: 054-740.647.

Magazin Quasar, Orăstie, Str. Eroilor, Bl. E, parter 
tel.: 054-247.540.

Aceste magazine comercializează produse originale Sony însoțite de 
certificatul de garanție oficial pentru România, emis și onorat de Sony.


