
ÎN ZIARUL DE AZI: • Sindicatul de la 
„Siderurgica" Hunedoara nu acceptă formula 
de reformă din minerit; * Viața ’lunedoarei; 
• Cosînzeana; • Programele săptămânale 
TVR 1, TVR 2, Antena 1, PRO TV; • Șfin- 
țirea Bisericii Ortodoxe din Dupăpiatră.

ÎN EDIȚIA DE MÂINE: • Medicină, me
dici, pacienți — interviu cu acad. prof. Ro
man Vlaicu; • Serbările naționale de la Țe- 
bea; * Metalurgia hunedoreană. în fața refor
mei și restructurării; • Sfântul Ierarh Iosif 
de la Partoș; • Foaie pentru'minte și inimă; 
• Caleidoscop. 

VREMEA

Vremea va fi frumoasă 
și in încălzire ușoară.

Cerul mal mult senin. 
Vântul va sufla în ge 
neral slab.

Temperaturile minime 
vor oscila între 6—11 
grade C, iar cele maxime 
între 21—26 grade C. 
(Andrei Iursicsin)
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AVRAM IANCU - 125 deIntrarea in vigoare a 
Legii locuinței ani de la

TRAIUL LA
ROMÂNI

In ultima perioadă am 
primit la redacție semnale 
privind o temă de mare 
interes pentru locuitorii 
din blocuri, .constituiți în 
asociații de locatari, din
tre care două scrisori bine 
documentate ne.ati atras 
atent ia în mod deosebit, 
sem.liitc de dnii Viorel 
Crăciun. președintele A- 
soci.iC i de locatari nr. 2 

O PROBLEMĂ DE LARG INTERES 
CETĂȚENESC

și Aurel Teușan, din par. 
tea Asociației de locatari 
nr. 139, ambele din Devt

■Ecte' vorba despre mo
dul în care se va trece 
la aplicarea Legii locuin
țelor nr. 1-14/1996 care 
prevede transformarea ac
tualelor asociații de loca
tari în asociații ale pro
prietarilor. Așa se spune 
înțr-o adresă a RAGGL 
Deva către toate asocia
țiile din localitate, că în 
conformitate cu Legea lo
cuințelor nr. 114/96 aces
tea au obligația ca până 
la 20 octombrie a.c. să se 

constituie în asociații de 
proprietari. După această 
dată, se abrogă prevede
rile Hotărârii Guverna
mentale 387/77 care sta
bilise Statutul jpridic al 
asociațiilor de locatari.

în această adresă și în 
discuțiile purtate de noi 
cu dnii Dorin Pisoiu, oi 
rector adjunct și Alfred 
Reis, jurist la RAGGL De.- 

va- se fac și euvenitele 
precizări: După încetarea 
activității de către actua
lele asociații, acestea nu 
mai au temei legal, deci 
nici personalitate juridică, 
condiție absolut necesară 
încheierii și derulării de 
contracte privind furniza
rea apei reci, gaze natu
rale, energie electrică, de 
desfășurare a activității de 
încasare a prestațiilor că
tre locatari. în caz con-

SABIN CERBU 

(Continuare în pag. a 2-a)

Avram Iancu a fost re
prezentantul cel mai de 
seamă al revoluției române 
transilvănene șl un veri
tabil erou al poporului 
ale cărui virtuți l-au fă
cut să strălucească peste 
veacuri ca o pildă vie 
urmașilor iubitori de pa
trie și un izvor luminos de 
mândrie națională. în..vara 
anului 1824, pe vremea 
cireșelor, se năștea la Vi
dra de Sus, o comună a- 
șezată in inima Munților 
Apuseni, Avram Iancu. al 
doilea fiu al lui Alisandru 
și Maria Iancu. Urmează 
școala primară în satul 
natal și la Câmpeni- gim
naziul la Zlatna, liceul și 
facultatea la Cluj, deve
nind avocat.

Simpozion științific: „CONȘTIINȚA 
NAȚIONALĂ ȘI ACȚIUNE POLITICĂ LA 

ROMÂNI"
In zilele de 12—13 sep

tembrie a.c., în localitățile 
Brad și Baia de Criș se 
desfășoară lucrările sim
pozionului științific ,,Con. 
știința națională și acțiune

moartea sa
Pe când era sludent la 

Cluj, asistând la lucrările 
Dietei, în care majoritatea 
deputaților unguri fiind 
mari proprietari de pă
mânt , se împot. iveau îm
proprietăririi și emanci
pării iobagilor, Avram îan- 
cu avea să reacționeze cu 
mânie și revoltă spunând: 
„Nu- cu argumente filozo
fice și umanitare veți pu 
tea convinge pe acei ti
rani, ci cu lancea, ca Ho
rea".

Ca să-și apere poporul 
său s-a înălțat Avram lan-

IOACIIIM LAZAR, 
Muzeul Civilizației Dacice 

și Romane Deva

{Continuare în pag. a 7-a)

politică la români" (1700— 
1917). Participă cu comu
nicări cercetătorii din Cliij- 
Napoca, Sibiu, București, 
Arad, Constanța, Brașov- 
Timișoara, Buzău, Petro
șani, Deva ș.a. (M.B.)

Unul dintre obiectivele e 
sențiale ale actualei puteri 
în campania electorală l-a 
constituit îmbunătățirea 
condițiilor de viață . ale 
populației. înfăptuirea unui 
asemenea deziderat este 
condiționată, evident în 
timp, de o seamă de fac., 
tori.. Dacă în ceea ce pri
vește .condițiile de locuit 
nu se poate spune că ne

bucurăm de cine știe ce 
confort, fiind mult prea 
departe de standardele oc
cidentale în materie, nici 
în privința bunurilor de 
larg consum, a celor de 
folosință îndelungată sau 
a alimentației nu ne pu
tem lăuda că stăm pe roze 

Dar, pornind de la da
tele ce le avem la înde
mână. să vedem cum se 

1 maj prezintă lucrurile în 
ceea ce' privește traiul ro
mânilor, în condițiile când 
industria șl agricultura 
merg așa cum merg, mai 

■ mult spre lichidare decât 
I spre relansare, când ex- 
i portul .stă sub semnul in. 

certitudinii, iar turismul 
| sa găsește într u totală de- 

busolare și instabilitate, 
ț astfel încât f’Hk-ti! nostru

DE ZIUA LOTERIEI NAȚIONALE I 
| SUCURSALA JUDEȚEANĂ HUNEDOARA A RA | 
• LOTERIA NAȚIONALA adresează cu pjilcjul zilei J 
| de 15 septembrie 1997, ZIUA LOTERIEI NAȚIONALE, > 
» călduroase felicitări tuturor participanților la sis- • 
I temele loteristice, urări de prosperitate și sănătate > 
J și mult noroc in obținerea de premii de milioane și I 
I chiar de miliarde. Adresăm, de asemenea, felicitări J 

tuturor splariaților Sucursalei, animați de dorința a- | 
Ititudinii exemplare de respect față de participanți, de - 

a-j informa eu toate noutățile și a le pune ia dispo. | 
J ziție produsele Loteriei Naționale, ce oferă mari câș. . 
I figuri. |

IOAN STANILĂ, ’
] director 1

■> Sucursala județeană
| Hunedoara >

4 ' ~~~ • —“ * ——— • • — • * •

(pe care toți trag să-1 im. 
partă, să-și ia o felie cât ma 
mare fără a face însă ni
mic să-1 sporească) a de
venit o sărăcie parcă fără 
ieșire, această stare fiind 
acum considerată ca o vir
tute la români. Atâta 
vreme cât nu se întreză
rește nimic clar pentru 
a redresa economia țării, 
pentru a schimba ceva în 

bine prin restructurară și 
reformă (care este așa 
cum s-a desfășurat până 
acum), doar o simplă co
mercializate de firme de 
către F.P.S., nicidecum o 
preocupare pentru reteh- 
nologizare și revigorare a 
producției, încât aceasta 
să devină competitivă) de; 
sigur eă nu ne putem 
aștepta la niște rezultate 
spectaculoase nici în pri. 
vința îmbunătățirii con
dițiilor de trai

Edificatoare în privința 
modului cum mai trăiesc 
românii sunt și datele re 
feritoare la puterea lor 
de cumpărare, pornind de

NICOLAE TIRCOB

(Continuare în pag. a 2-a)

CONFERINȚĂ DE PRESĂ

Restructurarea în nimerit
f .n Prefectura județu

lui Hunedoara a avut loc, 
ieri, o conferință de pre
să. Tema abordată: A- 
sigurarca drepturilor sa. 
lariăle personalului dis. 
pon.blllzat din unitățile 
miniere conform Ordo
nanței nr. 22 a Guvernu
lui României.

DI subprefect Nicolae 
Segcsvari, dnii Octavian 
Băgescu — directorul ge
neral al Direcției Muncii 
și Protecției Sociale Hu
nedoara — Deva, G»n- 
stantin Maracu — direc
torul Sucursalei județene 
Hunedoara Deva a Băncii 
Naționale, șl Dănuț Gio- 
colu — directorul Su
cursalei județene Hune
doara — Deva a CE@. 
au adus clarificări fn le
gătură cu apliearea Or
donanței, au ținut să

su. 
face 
sunt 

de 
ți 

pen-

Gupruluj Deva. Iar 
mele cârje îi tot 
milionari pe aceștia 
de 190 de miliarde 
lei — pentru RAH 
36,4 miliarde de lei 
tru RAG,

Reprezentantul 
a informat că, 
turl susținute, 
unității au 
listele primite 
gii în termen 
trei zile față 
cât se prevede în Ordo
nanță și le-au înaintat 
la GEC, iar reprezentan
tul GEG a subliniat că 
de marți, 16 septembrie 
ax.. se va trece la eli. 
bWarea libretelor tuturor

facă apel și prin inter, 
mediul presei la cei djs- 
ponibilizați de a avea 
răbdare și înțelegere pen
tru că toți își vor primi 
integral drepturile sala- 
riale cuvenite. Acțiunea 
este de amploare, nece
sită mari eforturi din 
partea instituțiilor abi
litate s-o materializeze și 
deci se impune din tonte 
părțile cooperare.

Presa a fost informată 
că până la această dată 
listele cu cei care au ce
rut încetarea contracte
lor de muncă însumează 
14 000 de persoane în 
Valea Jiului, 800 la A- 
nina, 4C0 la Tebea (din 
componența Regiei Auto
nome a Huilei Petroșani) 
șl 2124 de persoane la 
unitățile miniere din ea. 
drul Regiei Autonome a (Continuare fn pag. a 2 a)

DMPS 
prin efor- 

salariații 
definitivat 
de la Re
de numai 

de 15 zile

DUMITRU GIIEONEA

■

O amintire plăcută din orașul Hațeg pentru tinerii turiști englezi, 
loto; ANTON SOCACI
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(Urmare din pag. 1)

(Urmare din pag 1)

și 
ne- 
ac- 
lo- 
ala
se

trar (al neconstituirii până 
la data prevăzu ă a aso
ciațiilor proprietarilor) și 
neînchcierea contractelor 
cu RAGCL în noua formă 
de organizare, vechile con
tracte vor fi reziliate și nu 
se vor furniza servicii la 
imobilele care nu-și de
legă un împuternicit care 
să se ocupe de administra
rea blocului Proprietatea 
comună nu este un con- 
domeniu decât dacă cota 
parte indiviză de proprie
tate comună revine pro
prietarilor apartamentelor 
și nu poate fi separată de 
proprietatea asupra aparta
mentelor (deci, nu se pot 
constitui asociații de pro
prietari pe scăr, sau părți 
dintr.un (mobil)

Câteva asociații au 
încheiat formalitățile 
cesare transformării 
țoalelor asociații ale 
catarilor în asociații 
proprietarilor. Altele
află în plină acțiune. Nu
mai că trecând la înche
ierea formalităților nece
sare, conducerile unor a.. 
sociații se confruntă cu 
greutăți pe care- pe scurt 
le facem publice, din re
latările primite în scris 
la redacție.

Dl Viorel Craciun, pre
ședintele Asociației de Jo 
catari nr. 2. Deva. Cu 
mici excepții, întregul fond 
locativ a trecut în proprie
tatea cetățenilor prin vân
zarea de către RAGCL în 
calitatea sa de administra 
tor. Copiile de pe con
tractele de vânzare — cum
părare au fost depuse la 
Biroul Cărții Funciare pen
tru folosință publică. în 
numele asociației noastre 
de locatari, la 28 august 
a.c. am solicitat în scris 
eliberarea copiilor necesare 
transformării în Asociația 
de proprietari. Am fost 
planificați să ne ridicăm 
documentele solicitate la 2 
septembrie. în această zi,

era alt judecător de ser
viciu care ne a îndemnat 
să solicităm individual, 
contra cost, actul care ne 
aparține. Tot aici am fost 
avertizați că în cele 2—3 
zile de relații cu publicul 
se rezolvă cam 30—40 de 
cereri. Oricum solicitările 
vor fi mult mai mari și se 
vor produce aglomerații și 
se pune întrebarea, când 
se va putea încheia a- 
ceastă acțiune?

Dl. Aurel Teușan de la 
Asociația de locatari nr. 
139 din Deva ne-a scris 
că mereu s-a adresat în 
scris Parlamentului și. Gu. 
vernului pentru a se ur
genta elaborarea normelor 
metodologice de aplicare a 
Legii 114/ 21 octombrie 
întrebări la care 
primit i 
Prefectura 
normele se 
de elaborare, 
ne sesizează 
utătj din asociație 
grevează negativ 
procesului de transformare 
a Asociației locatarilor în 
Asociația proprietarilor: 
întrucât de la asociație a 
dispărut fondul de rulment 
și de anticipație, cine poate 
să efectueze verificarea 
gestiunii întrucât asociația 
nu are comisie de cenzori 
și nici posibilitatea (finan" 
ciară) de a angaja un ex
pert care costă peste un 
milion de lei? Ne-am a- 
dresat și poliției, dar poate 
RAGCL să-j ajute în 
ceastă verificare, așa 
a făcut-o și în alte 
ciațif din Deva? Ar 
fi ceva: președintele 
ciatiei dl. A. Cordoș 
mai convocat de mult timp 
adunarea generală care ar 
fi putut alege o comisie 
de cenzori și întocmirea 
formelor necesare transfor
mării în Asociație a 
prietarilor

Vom reveni asupra 
blemelor sesizate cu 
punsurile din partea 
vizați.

’96. 
a 

la 
că

ia 
răspuns de 

județului 
află în curs 

Dumnealui 
și alte gre- 

care 
asupra

a. 
cum 
aso- 
mai 
aso_ 
n-a

pro.

pro. 
răs- 

celor
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EN GROS Șl EN DETAIL

pate FICAT. 65 g — 1 400 lei 
pate FICAT. 125 g — 2 500 lei 
pate „SARMIS". 125 g — 2 600 lei 
pate FICAT. 200 g — 3 700 Iei 
carne PORC cu fasole — 6 000 Iei 
bere „SILVA" 1/2 1 — 2564 Iei 
bere „REGUN" 1/2 1 — 2281 lei 
bere „SILVA" 0.33 I — 2222 lei 
bere „SILVA" (neagră) V2 1 — 2900 lei 
apă minerală BIBORȚENI 1.5 1 — 2601

hârtie igienică ,

I

I

I

la salariul mediu pe eco
nomie. Evoluția (mai bine 
zis involuția) situației pri
vind cantitatea de produse 
ce se pot cumpăra în a- 
cest an, comparativ cu 
1990. atestă că, departe de 
a ne apropia de o stare 
pozitivă a lucrurilor, asis-

114 kg scăderea este la 
numai 30 de kg. De ase. 
menea, la făina de grâu 
de la peste 660 de kg can
titatea ce poate fi cum
părată acum s-a redus la 
circa 200 kg. Vorbind des
pre ouă și zahăr, se con
stată la fel niște diferențe 
semnificative. Iar la car
tofi. în 1997 se pot cum
păra cu salariul mediu

TRAIUL LA
ROMÂNI
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tăm la o scădere drastică 
a posibilităților de a duce 
un trai decent, omul de 
rând fiind nevoit să-și 
strângă serios cureaua, a- 
preciindu.se că peste 70 
la sută din populație se 
găsește acum sub ' pragul 
sărăciei.

în ceea 
carnea de 
porc, dacă 
teau cumpăra peste 90 kg 
cu un salariu mediu lu
nar. acum s.a ajuns abia 
la 20—25 de kg, iar la
carnea de pasăre de la

ce privește 
vită sau de 
în 1990 se pu

lunar abia 400 kg, în vre
me ce în 1990 cantitatea 
depășea 1300 kg, acest pro
dus fiind considerat ca a 
doua pâine a țării.

Pe marginea cifrelor 
prezentate nu este nevoie 
de prea multe comentarii, 
comparația putându-se ex
tinde cu aceeași relevanță 
și asupra articolelor de 
îmbrăcăminte, a bunurilor 
de folosință îndelungată, 
a serviciilor și altor ele
mente ce caracterizează 
starea actuală a nivelului 
de trai al populației.

BANCA „DACIA FELIX" S.A. CLUJ-NAFOCA 
SUCURSALA DEVA sș

ANUNȚA
Vânzarea prin LICITAȚIE PUBLICA a 

următoarelor bunuri:
Apartament 3 camere, situat în Hunedoa

ra, bdul Traian, bl. 15, et. 1, ap. 51.
Preț pornire: 40 000 000 lei.
Casă 3 camere, anexe gospodărești, curte, 

grădină, situate în Hunedoara, str. Ecaterina 
Varga, nr. 9.

Pre( pornire: 90 000 000 lei.
Apartament 2 camere, situat în Hunedoa

ra, str. Căprioarei, bl. V4, ap. 3, parter.
Preț pornire: 25 000 000 Iei.
Autoservice, situat în Hunedoara, bdul 

Traian, nr. 3A.
Preț pornire 750 000 000 lei (suma poate 

fi plătită și in rate, de comun acord cu condu
cerea Băncii).

Utilaje dotare completă autoservice:
Mașină de echilibrat roți U47 FACOM.
Pompa „KRANZLE" pentru spălat auto

turisme.
Aparat vulcanizat manual „LAMCO"
Piese de schimb.
Preț de pornire: 40 000 000 lei.
Licitația va avea loc in data de ÎS. 

1997, la ora 10 Ia Judecătoria Hunedoara, 
roul executorilor judecătorești.

Relații suplimentare la sediul Băncii
Deva, bdul N. Bălcescu, bl. 34, tel. 220796.

09. 
Bi-

din
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(Urmare din pag. 1)

celor înscriși pe liste, 
simultan, la toate minele 
din Valea Jiului, iar din 
21 septembrie și la uni
tățile din cadrul 
Deva, De reținut 
turnarea banilor 
libretele CEC se
la orice agenție CEC din 
țară, firește, cu confir
marea unității emitente 
a libretului. Dobânda 

- este cea practicată de

RAG 
că re
de pe 

face

VINERI, 12 SEPTEMBRIE

[ TVR 1 )
6,00 România: ora 6 

fix!; 8,30 D.a./r; 9,00 TVR 
Cluj-N.; 10,00 Știri; 10,05 
TVR Iași; 11.00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Media 
Club (r); 12,35 Convie
țuiri; 13,05 Secretele ni. 
șipului (s/r); 14,00 Știri; 
14,10 Șeicul (s/r); 15,00
D.a.; 15,30 Em. în limba 
germană; 17,05 Strada 
Libertății (s); 17,35 Scena 
politică; 18,00 D.a.; 18*30 
Treptat, treptat (s); 19,00 
Sunset Beach (s); 20,00
Jurnal; 21,00 Tezaur fol. 
doric; 21,30 Inimă neagră 
(f); 23,10 Coordonate cul
turale; 23,30 Jurnal.

c TVR 2 D
7,00 TVM. Telematinal; 

8,00 D.a. (r); 8>30 Canary 
Wharf (s/r); 9,00 Dr.

Restructurarea
în minerit

pentru toți solicitanțil, 
deci nu există nici un 
risc pentru ca cineva să 
nu-și primească dreptu
rile. că responsabilitatea 
unităților CEC in această 

fi

vedere, de 15 
dar se poate 
pe librete cu

CEC, la 
la sută, 
transfera 
dobândă la termen, ori
se pot lichida libretele, la 
solicitarea beneficiari
lor, urmând ca aceștia

să-si administreze banii 
după cum găsesc 
Viință.

La rândul său, 
zentantul Băncii
nale a ținut să precizeze 
că sunt suficienți bani

de cu-

repre- 
Națio-

alte

acțiune este imensă 
trebuie ajutate.

S-au discutat și 
amănunte ce le implică
acest proces istoric de 
restructurare a mineritu
lui în România, pe care 
le vom aborda în alte 
numere ale cotidianului 
nostru.

I 
I 
I
I
I 
I
I 
I**

Quinn (s/r); 10,00 Uni
versul cunoașterii (r); 10,40
Salty (s/r); 11,35 Sunset 
Beach (s/r); 12,30 Un 
secol de cinema; 13.30 
TVR Cluj-N.; 14,00 Pe. 
lerinaje. Nicolae Grigo. 
rescu (III); 14,30 Ce bine 
e acasă! (s); 15,05 Bank- 
Note (r); 15*30 D.a.; 16.00 
Secretele nisipului (s); 
17,00 Șeicul (s); 17,50
Știri; 18,00 Puterea, pa
siunea (s); 19,00 Pentru 
dvs., doamnă!; 20,00 Fan. 
tastic Star Club; 21,00 
Robingo 2; 21,40 Video- 
caseta muzicală; 22,00 Bi. 
centenar Schubert (II).

gențe — convergențe din 
lumea sportului; 
Club Hawaii (s);
Dosarele Antenei 1; 17>3O 
Telerebus; 18,00 Alondra 
(s); 19,00 Observator; 19,45 
Dixie își schimbă obi
ceiurile (co); 21.30 Nash 
Bridges (s.p.J; 22,30 Mi
lionarii de la miezul nop. 
ții; 0.00 Știri.

16,20
17,00

[PRO - Tv)

[ANTENA 1]
6,30 Tele — Dimineața; 

9,00 O echipă fantastică 
(d.a./r); 9,40 Cronici para
normale (s/r); 10,30 Com
portament indecent 1 (f/ 
r); 12,20 Lumină călăuzi
toare (s); 13,10 D.a.; 14,00 
Știri; 14,20 Model Aca
demy (s); 14,50 Diver.

7,00 Ora 7, bună di- 
m'neața!; 9,00 Sport la 
miuut; 9.1;?' MASI1 (s); 
9 45 Tânăr și neliniștii 
(s/r.; 10,30 Șoapte de iu. 
bire s/r); 11,15 Capcana 
timpului (s); 12,00 Gala 
decernări] premiilor PRO 
Victoria (r); 13,00 Media- 
Fest (d); 14,30 D.a.; 15,00 
Marla (s); 16,00 Tânăr 
și neliniștit (s); 16,45
Șoapte de iubire (s); 17,30 
Kena, prințesa războinică 
(s); 18>15 Sport la minut; 
18,35 Cine este șeful? (s); 
19,00 Știi și câștigi;; 19,30

•
Știri; 20,00 Dosarele X 
(s); 21,00 Raising Cain (f); 
23,00 Știri; 23,30 Con
cert Mcdia-Fest,

(PRO-TV-DEVfi)

6,00 — 7,00 Reluare (f.s. 
„Lege și ordine" plus 
știri); 15,00 — 15,30 Fa 
„Lege și ordine"; 18.15 — 
19.00 „Ghici cine bate la 
ușă?" (talk show;; 23.00 — 
23,25 Știri locale — in
vitatul săptămânii.

(devasat^)
Reluări; 

17*00 
Desene 
Radical

7,00 — 12,30 I 
13,00 Videotext; 
Preciosa; 17,40 
animate; 18.30 
power; 19,00 Casa de ne
buni; 19,30 Farmacia de 
gardă; 20,00 Soda Crac, 
ker (f); 21,30 Crescătorii 
de câini (doc.); 22,30 A- 
frican Journey is); 23,00 
în așteptarea luminii (f); 
0,30 Film erotic;
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SECTORUL 
ALIMENTAR

• Carne și preparate din 
carne

• Legume și fructe
• Delicatese
• Produse lactate
• Produse congelate
• Dulciuri
• Conserve
• Produse de bazâ
• Bâuturi alcoolice și 

nealcoolice
• figâri
• Produse cosmetice, 

articole pt. ifienâ
• Detergent! de rute, vase 

și curâtat

SECTORUL 
NEALIMENIAR

• Scule și unelte 
■• Accesorii auto
• Electrice și 

electronice
• Padio-TV
• Camping și 

grădinărit
• Sport / Jucâril
• Blrotlcâ / Papetârie
• Articole pentru hoteluri 

și restaurante
• Articole pentru 

uz casnic
• Confecții / Tricotaje
• încâlțârr.lnte

șl marochinârie
• Lenjerie

I 
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I 
I 
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! [p®sM mm radi ©T<°l© Qter^!’
METRO acordă Legitimația de Client J7â oferim 

25.000 
articole în 

10.000 m2 
suprafața de 
vânzare cu 
autoservire

exclusiv persoanelor juridice!
Pentru eliberarea Legitimației vă rugăm să prezentați codul fiscal 
sau alt document care să ateste că sunteti un întreprinzător 
privat. Legitimația de client MFTRO este netransmisibilă. 

Procurați-vă din timp Legitimația de Client 
de la următoarele adrese:

METRO Otopeni, Șos. București -Ploiești 289 
(vis-a-vis de aeroportul Otopeni) sau
METRO Militari, Bd. luliu Maniu 492 - 506 (la cca.
500 m înainte de autostrada Al București-Pitești)

I
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modelul de restructurare din minerit
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REP.: Die manager, se poate ‘spune cu certitu
dine că transporturile auto in România se confruntă 
in prezent cu efectele unei grave crize economice. ' 
Cum se manifestă această criză la nivelul firmei pe | 
care o gestionați ? J

S.B.: în primul rând prin reducerea drastică a | 
numărului comenzilor de la beneficiari. Acest lucru • 
se datorează pe de-o parte regresului economic ge- > 
neral, reducerii pulsului activităților productive, so- I 
licitând un nivel al transporturilor mai redus. Pe de J 
altă parte, pe micii întreprinzători care acum 5—6 | 
ani apelau constant la noi pentru transporturi de a- • 
provizionare i-arn pierdut de clienți. Erau tot timpul I 
pe traseu 8 TV-uri care asigurau prestația de trans
port către micii operatori economici. între timp, afa- | 
cerile particularilor, de bine de rău, au prosperat, ' 
iar foștii noștri clienți dispun în prezent de mijloace | 
de transport proprii. J

REP.: Cât este de mare și cum se prezintă par- I 
cui auto de care dispuneți ?

S.B.: în contabilitatea 
mijloace de transport. Din 
mari, funcționând vreo 38, 
transportat marfă, fiind pe 
starea parcului nostru auto 
jumătate din mașini sunt mai vechi de 18 ani. Dacă | 
mai adaug că norma de casare este de 6 ani la ma- > 
șinile de marfă și de 9 ani la mașinile de călători, | 
cred că nu mai. trebuie spus nimic despre problemele J 
cu

Principalul subiect dis
cutat cu dl Gheorghe An
drei, prim vicepreședinte 
al sindicatului „Siderur- 
gistul" din cadrul S.C. „Si
derurgica" S.A., a vizat 
motivul care a generat de
clanșarea grevei japoneze 
la combinat. Din cele de
clarate de interlocutor a 
reieșit că motivul prin
cipal de nemulțumire îl 
reprezintă continua amâ
nare a guvernului de a 
adopta o hotărâre prin ca
re să devină funcțională 
Convenția de acompania
ment social în metalu-gie 
(CASM). CASM este un do
cument negociat și sem
nat anul trecut de sindica
tele din metalurgie și pa
tronatul din ramură repre
zentat de SIDEROM și 
ROMTUB. „Modelul de

restructurare din minerit 
îl considerăm nepotrivit, 
el neasigurând o protecție 
socială solidă celor dispo- 
nibilizați. Dorim ca prin 
hotărârea pe care o aștep
tăm de la guvern să se in
stituie cadrul legal nece
sar aplicării programului 
din CASM'- precizează dl 
Andrei.

în esență, Convenția de 
acompaniament social în 
metalurgie presupune în
ființarea a două instituții. 
Uniunea Națională de Re- 
conversie în Metalurgie 
(UNIRMET) își propune să 
se ocupe cu coordonarea, 
gestionarea și repartizarea 
forței de muncă disponi- 
bilizate din metalurgie. De 
asemenea, tot UNIRMET 
va trebui să asigure cursuri 
de calificare, exclusiv pen

tru mctalurgiști, asigurân- 
du-le pregătire în meserii 
din domenii care oferă lo
curi de muncă. O a doua 
instituție care ar apărea, 
numită FONDMET va a- 
vea rolul de gestionare a 
fondurilor necesare acti
vității UNIRMET. Dar de 
unde provin aceste fon
duri ? Din cele spuse de 
dl Andrei, am reținut că 
ele s-ar constitui ca părți 
din obligațiile pe care me
talurgia în ansamblu le are 
față de bugetul de stat. 
„Este vorba de 0,5 la sută 
din totalul impozitului pe 
salarii plătit de metalurgi, 
de 0,5 la sută din totalul 
vânzărilor făcute de meta
lurgia română, de 5 la sută 
din profitul brut al com
binatelor siderurgice și de 
maxim 50 la sută din

contribuția la fondul de 
șomaj al metalurgiei pre
cizează dl Andrei. Din câte 
se vede, metalurgii inten
ționează înființarea unui 
organism similar Direcției 
Muncii și Protecției Socia
le dedicat însă lucrători
lor din siderurgie.

Din cele declarate de <H 
Andrei a reieșit că până 
în data de 23 a acestei 
luni se vor purta discuții 
pe această temă cu repre
zentanții prefecturilor din 
județele ce posedă indus
trie metalurgică, precum 
și discuții la nivel central 
cu reprezentanți ai guver
nului, urmând ca după a- 
ceastă dată, dacă răspun
sul va fi negativ din par
tea autorităților, să se 
treacă la alte forme de 
protest.
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firmei figurează 120 de 
acestea, 40 sunt autobuze 
iar 80 sunt mașini de 
roți doar 45. Referitor la 
aș spune că mai mult de

care ne confruntăm la acest nivel.

Investiții în ritm
de... austeritate

Dialog cu dl ing. ȘTEFAN BA LAN, 
managerul societății

REP.: La ce probleme vă referiți ?
S.B.: In primul rând la imensele cheltuieli 

care le implică păstrarea pe linia de plutire a mași
nilor cu care lucrăm. Starea lor reclamă o perma
nentă manoperă de întreținere, cu cheltuieli pentru 
piese de schimb importante.

REP.: Nu există nici o posibilitate de a vă de
greva de balastul reprezentat de mașinile-epave ■ pe 
care le aveți in parc ?

S.B.: A apărut o hotărâre de guvern care ne per
mite să casăm mașinile nerecuperabile. Lucru pe 
care îl vom și face după recuperarea de pe ele a tot 
ceea ce considerăm că ar mai putea fi folosit. Mă 
gândesc la piese care ar putea fi folosite în service-ul 
mașinilor funcționale. Aceste casări vor duce la o di
minuare corespunzătoare a capitalului social 
mei. In prima^fază, casările de mijloace fixe 
prezenta 15—16 la sută din parcul auto.

REP.: Nu ați încercat să vindeți mașini 
cont de suprapopularea parcului d-voastră ?

S.B.: Cum să nu 1 Din păcate, nu putem vinde 
sub valoarea contabilă stabilită prin HG 500, valoare 
care, chiar dacă intre timp, prin inflație, s-a apro
piat de nivelul prețului pieței, rămâne totuși cam 
mare. Din această cauză, neavând posibilitatea de a 
negocia cu cel interesat să cumpere sub prețul din 
contabilitate, am ratat încheierea multor tranzacții.

REP.: Cum vedeți, din punct de vedere econo
mic, perioada următoare ?

S.B. : Deosebit de dificilă. Vine sezonul rece, când 
prin excelență cererea de transport scade drastic. 
Ținând cont de factorul agravant al depresiunii eco
nomice n-ar fi exclus, deși nu dorim aceasta, ca pe 
perioada iernii să recurgem la disponibilizări tem
porare de personal. O altă măsură pe care o preco
nizăm este de a renunța la cursele de călători ne
rentabile. Din 15 trasee, câte facem, aproape jumă
tate sunt nerentabile, aducându-ne pierderi. Chiar 
luna trecută am renunțat la traseul Hunedoara — 
iPopești — Cârjiți, urmând să închidem in curând 
și alte rute nerentabile. De asemenea, pentru a ne 
păstra clienții, în condițiile acutei concurențe a mi
cilor transportatori pe relația Deva — Hunedoara, 
am recurs la reducerea corespunzătoare a prețului la 
bilet, iar la abonamentele lunare pentru elevi și stu- 
denți facem un rabat de 20 la sută.
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Liceul Teoretic „Iancu 
de Hunedoara" din mu
nicipiul de pe Cerna con
tinuă să reprezinte una 
din prioritățile aflate pe 
lista obiectivelor de in
vestiții ale învățământu
lui din județul nostru, 
începută cu patru ani în 
urmă, construcția noii și 
impunătoarei clădiri ce va 
completa capacitatea li
ceului, se apropie de fina
lizare. încet și greu, pe 
măsura austerității buge
tului...

Desigur, o investiție de 
asemenea anvergură „în
ghite" bani mulți, rapor
tat la greutatea pungii pe 
care Inspectoratul Școlar 
Județean trebuie s-o îm
partă și altor obiective si
milare din județ. Numai 
în cursul acestui an s-a 
cheltuit aproape un mi
liard de lei pentru conti
nuarea lucrărilor la noua 
construcție din curtea Li
ceului „Iancu de Hunedoa
ra", după cum ne spunea 
dl Dan Marinescu, direc
torul instituției. Deocam
dată partea de construcție 
e aproape finalizată, acum 
lucrându-se la construi
rea corpului care va uni 
noua clădire cu cea a li
ceului; ar urma montarea 
ușilor și a geamurilor, 
tencuieli, vopsiri etc. Și, 
cine știe pentru câtă vre
me, lucrările se vor opri 
cam pe aici, până la ob
ținerea unei alte consis

tente „șarje" de bani cu 
care să poată fi achizițio
nate instalațiile electrice 
și de termoficare. Ca să 
nu mai amintim de fini
sări, mobilăți, dotări... Dl 
director nu-și ascunde pe
simismul, gândindu-se la 
aceeași des invocată și 
mereu „actuală» austeri
tate a bugetului; buget ca
re, deși anul acesta se a- 
nunțaa fi cel mai generos 
pentru Ministerul Educa
ției Naționale, se dovedeș
te insuficient pentru a fa
ce față numeroaselor pro
bleme apărute mai recent 
ori amânate de ani de 
zile.

Până când actualii sau 
viitorii elevi ai liceului 
hunedorean vor putea be
neficia de cele 12 săli de 
clasă, 4 laboratoare și o 
foarte modernă sală de 
sport (plus anexele cores
punzătoare) ale noii clă
diri, rămâne ca ei să se 
înghesuie în continuare în 
spațiul disponibil pus la 
dispoziție. Adică, într-o 
clădire ce nici măcar n-a 
fost construită cu destina
ție proprie unei activități 
școlare (și în care instala
țiile de încălzire, vechi 
de 50 de ani, creează în 
fiecare toamnă proble
me), apoi în cadrul Li
ceului Industrial Nr. 1 
(unde sunt găzduite opt j 
clase) și la Școala Post- î 
liceală Sanitară (patru 
clase)...

□□□□ ncjcnciorT! incid mr

Pagină realizată de
GEORGETA BÎRLA, ADRIAN SALAGEAN
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Alcoolul, bată-l vina!
Q în după-amiaza zilei de 30 august, Paven Durai, 

tru, de 46 de ani, din Hunedoara, se afla la volanul au
toturismului 2 HD 6821, cu care străbătea strada Victo
riei. Numai că, la un moment dat, a străbătut-o ți pe 
contrasens, șoferul nereușind să se redreseze după curba 
din zona Spitalului municipal. Intrând în coliziune cu 
autovehiculul care circula regulamentar, pe sensul său, 
Paven Dumitru s-a accidentat destul de grav (multiple 
fracturi)} .poate alta i-ar fi fost soarta dacă alcoolemia 
depistată ulterior, la analiza sângelui, nu era de OJtS 
la mie.

Q Tot alcoolul, bată-l vina, a fost cauza unui alt 
accident petrecut în seara aceleiași zile (30 august). De 
această dată, cel accidentat a fost un pieton — Silasghi 
Aurel (29 de ani), care a traversat bdul 1848 (în zona 
complexului Păltiniș) prin loc nemarcat ți fără să se. 
asigure. In condițiile unei vizibilități reduse, el n-a fost 
observat la timp de șoferul autoturismului HD01LWXI 
— Albu Sergiu Titus (28 de ani), care nu a mai putut 
evita impactul cu pietonul neatent. Multiple plăgi, con
tuzii, fracturi și o alcoolemie de 2,58 la mie (!) în „con
tul" tânărului Silasghi Aurel au fost consecințele și con
statarea nefericitei întâmplări rutiere.

POLIȚIA RUTIERA SOLICITA 
SPRIJINUL POPULAȚIEI

Pe bdul Traian, în apropierea intersecției cu six. 
M. Viteazul, la sfârșitul lunii trecute (miercuri, 27 au
gust), în jurul orelor 9—9,30, a avut loc un accident de , 
circulație, autorul rămânând necunoscut. Mai exact, 1 
după ce a lovit Dacia cu nr. 2 HD 6720, aflată pe banda 
a doua, nesăbuitul șofer a trecut pe contrasens, acci
dentând un alt autoturism (Dacia, cu nr. HD01SLZ) și 
pe șoferul acestuia, după care și-a continuat ■ nepăsător ' 
și în viteză drumul. Singurele repere obținute de la 
martorii oculari se referă la tipul mașinii (o carosată, 
camionetă cu cabină de TV, se pare, de culoare albă 
sau galbenă). Cei care pot da orice fel de relații în le
gătură cu acest accident sunt rugați să se adreseze Bi
roului de poliție rutieră, din cadrul Poliției municipiului 
Hunedoara (tel. 711212).

_ _: i - _ _ t ■ ,"JL............... y-*-*— ■ ----—
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In Dan Rotaru, poezia 
română contemporană a- 
re unul dintre reprezen
tanții fideli și valoroși ai 
liricii clasice. Creația sa 
„suferă" de o interesantă 
suavitate și o anume can
tabilitate care pot suna... 
disonant în ansamblul 
poeziei de ultimă oră. Mai 
ales cea publicată prin 
reviste, din care, prea 
deseori și doar cu efor
turi, muritorul de rând 
mai reușește să înțeleagă 
câte ceva. Aproape în ex
trema cealaltă, Dan Ro
taru își apropie cititorul 
întinzându-l mâna unei 
comunicări artistice din 
care nu lipsesc valențele 
unui sentimentalism a- 
proape agresiv, dar în nici 
un caz deranjant. Dim
potrivă, între poet și ci
titor are loc o relație 
creator-receptor de cea 
mai bună calitate intr-o 
atmosferă construită de 
poet vers cu vers. Ast
fel, cititorul devine mar- 
tor-părtaș la posibile în
tâmplări transferate din- 
tr-un realism convențio- 
nal-convenabil intr-un 
simbolism alunecând spre 
un fabulos cu subtile tri
miteri apocaliptice, însă 
nu lipsite de cumsecăde
niei „Foarte curând, foar
te curând/ vom sta cu 
toți, cuminți, la rând"... 
(Foarte curând, p. 141). 
Implantat intr-un clasic

Confesiuni loan Costea — 10 ani în slujba Thaliei

Din marele fluviu al 
timpului cu implacabila 
lui scurgere desprind cu 
nostalgică emoție un de
ceniu de activitate febrilă 
în slujba Thaliei, la con
ducerea Teatrului din De
va, in anii Domnului 1967 
—1977. Privirea cu care 
n-am încetat să scrutez 
drumul înaintea mea are 
azi prilejul reîntoarcerii în 
timp. Iar clipa de răgaz 
îmi impune frunzărirea 
unor ani, nici ei prea nu 
meroși, dar nici prea, pu
țini. Pe ce drum am mers? 
Ce-am realizat în acest 
timp? Am știut sau nu să 
răspundem acelor cerințe 
de ordin sufletesc pe care 
publicul le face să trea
că rampa spre noi? Și ce 
anume a plămădit, pe sce
nă, colectivul teatrului 
nostru, ca la dragostea 
publicului său să poată 
răspunde cu o similară 
dragoste? Sunt doar câte
va întrebări care încă mai

.":p.wr.Ti ........... ....... .............. ..................... ..................... ■■................................... !■■........................................................... ................... ................................................• • • .*,»••••• ■»•»•• • • ... ..... • • • • • •••••••••••••••»•••••••• •_» • * ••• • • • • • • • • • • • ’ • • •••
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Recurs la
cu reverberații moder
niste, Dan Rotaru este, 
în felul său, poetul care 
ne impune un sentimen
talism normal, de oameni 
normali. Pentru aceasta, 
el interoghează: „Ce-ți mai 
fac sentimentele?/ Le 
consulți și le crezi tot a- 
șa,/ absolut, fără vreo 
îndoială/ ca și când viața 
ți-ar sigila?" (Despre sen

Dan Rotaru: RECURS LA IUBIRE 
Editura AMB

timente, p. 33). Intrat așa 
în dialog direct cu citi
torul și cu o deplină în
credere în acesta, el se 
confesează: „Pereții gân
dului meu au crăpat./ 
Văzduhul a început să dea 
pe afară./ Ca o ventuză 
flămândă, cerul/ Îmi su
ge sufletul, seară de sea. 
ră“. (Atmosferă, p. 69). 
Recurs la iubire este un 
titlu deloc peiorativ (cum 
ar putea fi interpretat în 
această vreme de roboti
zare și golire de senti
mente), el poate fi admis 
ca o chemare destul de 
discretă spre binele și 
frumosul din noi. Invoca
rea iubitei cu ușoare re
miniscențe bacoviano-mi- 

stăruie în conștiința mea, 
la acest ceas de meditație 
și confesiune.

Răspunsul ar veni de 
la sine, dacă am putea 
spicui din cronicile elogi
oase care la timpul lor. 
s*au scris pe marginea di
verselor spectacole prezen
tate în județ și în țară. 
Mai apoi, ne-am putea lă
uda cu succesul obținut de 
acel colectiv „vedetă", a- 
precierea aparține critici
lor de specialitate din acea 
vreme, răsfoind zecile de 
scrisori de felicitare și 
mulțumire primite de la 
diverși spectatori, după fi
ecare turneu în țară, în
soțite de invitația căldu
roasă de a ne reîntoarce 
la ei, cât mai curând, cu 
noi spectacole, din ce în 
ce mai elevate. Acesta a 
fost de fapt obiectivul 
nostru, un obiectiv mereu 
mobil, mereu în pas cu 
cerințele publicului care, 
cu fiecare premieră, cu 
fiecare spectacol ne soli
cita lucruri tot mai atrac
tive, mai frumoase, mai 
înălțătoare. Sau ne-am pu
tea face un punct de ma
re și binecuvenită cinste 
din faptul că pe scena 
teatrului și-au făcut uce
nicia o serie de artiști ai 
genului intrați de mult în 
conștiința publicului din 
țară și din străinătate.

Desigur, marele succes 
de care s-au bucurat spec
tacolele de estradă-revistă 
prezentate de către ansam
blul Teatrului din Deva 
l-au situat la loc de frunte

■ ....-TTt1 • * '•l.:.",*77*.:

normalitate
nulesciene, comprimă to
tul în momente memorabi
le: „Vino să te bucuri de 
culoare/ sau trimite-ți o- 
chii larg deschiși —/ pen
tru frumusețe nu-s cân
tare/ s-o măsoare, ci-s ai 
tăi iriși". (Bucurie, p. 34). 
Cu accente uneori prea 
grave, poezia lui Dan 
Rotaru constituie o deli
mitare (fără vreo urmă 

de teribilism) de ceea ce 
s-ar putea numi „moda 
zilei", adică poezia bote
zată „filozofică" a mul
tor autori practicând un 
ermetism din care ei în
șiși, la re-lectura proprii
lor versuri, nu mai pot 
înțelege mare lucru... Pen
tru autorul prezentului 
volum, acest aspect nu 
este o pierdere, ci un câș
tig, deodrece el nu se as
cunde după grămezi de 
metafore, mai degrabă 
preferând o transcriere a 
realității devenită agresi
vă pentru sensibilitatea 
unui poet: „Uite, vin tu
riștii, vor tăcea poeții:/ 
chiar și-n ei poemul li-es- 
te interzis" (Turistică, p.

în ierarhia teatrelor de 
gen din țară. Este relevant 
și faptul că acest colectiv 
a fost înconjurat întotdea
una de creatori de presti
giu ai genului: textieri, 
compozitori, coregrafi și 
scenografi, cărora le-a câș
tigat încrederea, devenin- 
du-le prieten, iar ei cola
boratori apropiați. Amin
tesc dintro aceștia pe li- 
bretistul Mihai Maximilian, 
zis Puiu, și compozitorul 
Vasile Veselovschi, cei mai 
fideli și neobosiți colabora
tori, permanenți, care în 
cuvântul lor din progra
mul spectacolului de re
vistă „Sus cortina la Ce
tate", stagiunea 1972—1973, 
ce le aparține, apărut sub 
titlul „Colaborarea noastră 
cu Teatrul din Deva", de
clară : „Am crescut îm
preună I Iar publicul din 
Deva ne-a fost mamă, ne-a 
fost tată. Niște părinți buni 
și exigenți, care ne-au mân
gâiat când am luat o notă 
bună („Revista e a noas
tră"; „Treptele revistei", 
„Șarjele revistei", „Visul 
revistei" și altele) și ne-au 
tras de urechi când nu 
ne-am făcut lecția cum tre
buie. Nu știm dacă pentru 
acest spectacol, mama și 
tata or să ne spună „Bra
vo Vasi — Bravo Puișor" 
și or să ne sărute pe a- 
mândoi Obrajii său or să 
ne pună în genunchi, la colț ?r

47); sau acest excelent în
ceput de poem: „Bolnavi 
intrăm în toamnă ca in
tr-un sanatoriu,/ să ne 
tratăm de lume, ca de o 
boală grea./ Bolnavi in
trăm în toamnă ca în- 
tr-un teritoriu"... etc. 
(De toamnă, p. 138). De
ja având o experiență a 
scrisului bine stăpânită, 
Dan Rotaru, născut în a. 
nul 1943, revine elegant 
și important în lumea căr
ților bune editate în ul
timii an. Este încă o 
mărturie frumoasă că 
poezia română contempo
rană dispune de forțe ar
tistice redutabile intr-un 
ansamblu existențial oare
cum refractar la bine și 
frumos. Fără a fi un liric 
obositor, ci mai degrabă 
un altfel de cronicar al 
vremurilor pe care le 
trăim, îmbibate de sin
tagme și termeni speci
fici acestora, Dan Rotaru 
ne propune convertirea... 
economiei de piață, tran
ziției etc., în frumosul ar
tistic. Spune el: „Ce lu
crare se-nalță pe liniști 
de brazi!/ Să n-o tulbu
răm nici cu gândul,/ Bol
nav de Sinaia așa cum 
sunt azi/ vom fi amândoi 
vieți de-a rândul" (Sufle
tul ideii, p. 77). Și parcă, 
dintr-o dată, simțim aerul 
pur al altui mod de via
ță...

DUMITRU IIURUBA

Sau pe Artistul Emerit, 
trecut în neființă, com
pozitorul Nicolae Kircu- 
lescu, laureat al Premiului 
de Stat, care, în progra
mul spectacolului de ani
versare a teatrului: „Re
vista revistelor", stagiunea 
1969—1970, consemnează: 
„Din cetatea lui Bucur în 
cetatea lui Decebal. Tre
buie să mărturisesc că am 
găsit la Deva tinerețe, en
tuziasm, putere de muncă 
și dăruire scenică. Sunt 
mulțumit și fericit că am 
întâlnit acest colectiv tâ- 
tnăr iși puternic, care 
mi-a devenit drag și bun 
prieten. Nu mă îndoiesc 
o clipă că vor reuși să 
cucerească admirația și sti
ma spectatorilor pe care le 
merită din plin".

Chiar dacă nu întotdea
una am izbutit să ne re
alizăm la cel mai înalt 
nivel artistic intențiile,, co
lectivul teatrului nostru n-a 
încetat nici o clipă febrila 
lui căutare, ceea ce în artă 
șe definește printr-un cu
vânt simplu, dar sintetic: 
Frumosul. După cum n-am 
uitat nicicând să prezen
tăm spectatorului, pe sce
nă, problematica zilelor 
sale, inspirată din cotidian, 
dar și din trecutul istoric 
al județului și al țării. Dar 
despre locul, rolul și func
ția teatrului de divertis
ment în viața socială, în 
contextul celorlalte arte, 
voi reveni, poate, cu alt 
prilej.

V.

I Sfințirea Bisericii Ortodoxe j 
Române din Parohia 

Dupâciatrâ
Cu vrerea TATALUI, 

t cu ajutorul FIULUI și cu 
« harul Sfântului DUH, 
« luni, 15 septembrie a.c., 
J în localitatea Dupăpiatră 
I are loc unul din cele 
* mai mari evenimente din 

întreaga sp istorie, atesta- 
■ tă documentar de aproape 

, un mileniu, Sfințirea Bi- 
' sericii Ortodoxe Române 

I — Tomița.
*1 In anul mântuirii 1860, 
Î locuitorii acestui sat au 

ridicat, spre slava lui
J Dumnezeu, această bi- 
i serică- încât, așa cum

se arată într.un docu- 
‘ ment, la acea vreme, „în 
î Ținutul Zarandului era 
• întâia, după Biserica is. 
J torică de la Țebea".
J De mai bine de doi 
I ani de zile credincioșii 

' acestei Sfjjnte Biserici 
au adunat ban cu ban 
și au lucrat zile în șir 
la Casa lui Dumnezeu. 
Atâta hărnicie și sprijin 
au fost văzute aici încât 
trebuie evidențiați toți 
bunii credincioși, în frun- 

' te cu preotul — paroli 
• Mircea Cricoveanu. Pen- 
• tru toți aceștia să zicem:

i PRIMARIA ORAȘULUI SIMERIA
' cu sediul în Simeria, str. Avram Iancu, nr. 23, î 

jud. Hunedoara, in calitate de investitor (per-ț 
' soană juridică achizitoare, organizator și fi- (
' nanțator) anunță:
I LICITAȚIE PUBLICA DESCHISA FARA 
ț PRESELECȚIE, în conformitate cu prevederile 
\ Ordonanței Guvernului nr. 12*1993 și a H.G.R. 
i nr. 592/1993, modificată si republicată cu 
. H.G.R. nr. 761/1995, PENTRU EXECUȚIA 

LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII SPECIALE 
’ PRIVIND CANALIZAREA ORAȘULUI din 
J cadrul obiectivului: „CANALIZARE SI STAȚIE 
1 DE POMPARE SIMERIA’*.

Sursa de finanțare : bugetul local și fon- 
idurile proprii.

Data limită de depunere a ofertelor: 15 
-octombrie 1997, ora 9.

Deschiderea licitației publice se va face 
pe data de 15 octombrie 1997, ora 10.

Documentele de licitație sc pot procura de 
Ia sediul organizatorului licitației, contra sumei 
de 500 000 lei.

Vizitarea amplasamentului de către con- 
tiactanți se poate efectua în fiecare zi lucră
toare, între orele 8—14, in prezența unui re
prezentant al Primăriei orașului Simeria.

Informații suplimentare se pot obține de 
la Primăria orașului Simeria. Tel. 660005; Tel- 
fax: 660050.

Condiții de participare la licitație: cifra, 
medie de afaceri pe ultimii 3 ani — minim 
15 QPO 000 mii leVan. Valoarea actualizată pen
tru cel puțin o lucrare similară să fie minim 
1500 000 mii Iei. Capacitatea financiară pe 
semestrul I 1997 de a prelua noi lucrări mi
nim 1 000 000 mii lei.

SOCIETATEA COMERCIALA RODIPET S-A.
DIN DEVA ■

Piața Gării, nr. 2, vă anunță că a început 
contractarea de abonamente pentru trimestrul 
IV 1997, atât prin virament, cât și în numerar, 
la sediul firmei.

Contul Rodipet pentru abonamentele prin 
virament este 301000220000003007 Banc Post I 
Deva. Tel. 213007, 233178. J

Vă așteptăm!

X

„Doamne înscrie în car- 7 
tea vieții Tale pe toți» 
ostenitorii acestui Sfânt L 
lăcaș!" Tot cu această* 
ocazie va fi sfințit locul I 
unde se va înălța „Mo_| 
numentul eroilor comunei f 
Dupăpiatră din revolu- ♦ 
țiile de la 1784 și 1848-1 
din primul și al doilea I 
război mondial". !

La aceste slujbe sfinte r 
vor participa: P.S. Dr.| 
Timotei Seviciu — E-j 
piscopul Aradului și Hu-» 
nedoarei, Ioan Jorza — 1. 
protopopul Bradului și î, 
a toată țara Zarandului, f' 
care se vor afla în frun-? 
tea unui sobor de preoți,*1 
reprezentanți ai Consi-.L
liuluț Județean Hune-
doara șl ai Primăriei co- I 
munei Buceș. f

Dragi credincioși din f- 
întregul județ vă aștep-*; 
tăm la noi unde veți ve-f 
dea că Dupăpiatră nu« 
este numai ' o însemnată 1 
vatră românească, cl și 1 
una creștinească! Dum-L 
nezeu să ne ajute! (

Secretarul parohiei, T 
Profesor •

VIOREL VULTURAHI
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LUNI, 15 SEPTEMBRIE
TVR 1

13,00 Secretele nisipului (s/r); 14,00
Știri; 14,10 ȘeicuJ (s/r); 15,00 D.a. ; 15,30 
Em. în limba maghiară; 17,05 Strada Li
bertății (s); 17,35 Timpul Europei; 18,00 
Tele-estival Camei Planet; 19,00 Sunset 
Beach (s); 20,00 Jurnal, meteo, sport, ed. 
specială; 21,00 Baywatch (s); 22,00 In fața 
dvs, ;- 23,00 Canary Wharf (s); 23,30 Jur
nal; 23,50 Revista de istorie; 0,30 Rock 
Live.

TVR 2
13,00 Tribuna partidelor parlamenta

re-, 13,30 Conviețuiri; 14,30 Ce bine e aca
să I (s); 14.55 Știri; 15,05 La volan (r);
15,30 D.a.; 164)0 Secretele nisipului (s) ; 
17,00 Șeicul (s); 18,00 Puterea, pasiunea' 
(s, ultimul ep.); 19,00 Exercițiu de admi
rație (do); 20,00 Teatru TV ; „Iașii în car
naval" de Vasile Alecsandri; 22,00 Mag. 
Cultural; 22,30 Ultimul tren (dezb.); 23,30 
Autograf pentru prezent; 0,00 TVM Me
sager; 0,30 Farmecul muzicii.

ANTENA 1
$,30 Tele-Dimineața; 9,00 Rățoiul Iluey 

(s/r); 9,40 Giulia (s); 10,30 Propunerea 
(f/r); 12,20 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 
Sărbătoarea florii de cireș (f.da.); 14,00 
Știri; 14,20 A fost odată în Texas... (co. 
SUA); 16,00 Iluzii (s); 17,00 ' D.a.; 17,30 
Telerebus ; 18,00 Cafea cu parfum de fe
meie (s, ep. 1); 19,00 Observator; 19,45 
Nopți tropicale (f.a. SUA); 21,30 Viitorul 
începe azi (s, ep. 1); 22,30 Milionarii de 
la miezul nopții; 0,00 Știri.

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața !; 9,00 Sport 

la minut; 9,15 M.A.S.H. (s/r); 9,45 Tânăr 
și neliniștit (s/r); 10,30 Șoapte de iubire 
(s/r): 11,15 Capcana timpului (s); 12,00
Confruntările celui de'al Il-lea Război 
Mondial (do); 12,55 Știri; 13,00 Procesul 
etapei (r); 14,30 Lumea filmului; 15,00
Maria (s)-_ 15.50 Sport pe plajă; 16,00 Tâ
năr și neliniștit (s); 16,45 Șoapte de iu
bire (s); 17.30 Zona Crepusculară (s) ;
18.20 Sport la minut; 18,35 Cine este șe
ful ? (s); 19,00 Știi și câștigi ! ; 19,30 Știri; 
20,00 Pure Luck (co. SUA); 22,00 Familia 
Bundy (s); 22,30 Film serial; 23,00 Știri ;
23.20 Revista presei; 23,30 La limita im
posibilului (s); 0,15 Generația PRO.

t MARȚI, 16 SEPTEMBRIE
TVR 1

6,00 România: ora 6 fix ! ; 8,30 D.a. (r); 
9,00 TVR Ciuj-N. ; 10,00 Știri; 10,05 TVR 
Iași; 11,00 TVR Timișoara; 12,05 Credo
(r) ; 13,05 Secretele nisipului (s/r); 14,00 
Știri; 14,10 Șeicul (s/r); 14,55 Bursa inven
țiilor (r); 15,05 D.a.; 15,30 Ecclesiast '97; 
16,00 Em. în limba maghiară; 17,05 Stra
da Libertății (s); 17,35 Medicina pentru 
toți; 18,00 Tele-estival Camei Planet (d); 
19,00 Sunset Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 
Indiferenții (dramă Italia); 22,45 Mag. 
cultural; 23,00 Canary Wharf (s); 23,30 
Jurnal; 23,50 Maria Calins (do); 0,30 Pla
neta Cinema (r).

TVR 2
7,00 TVM. Tclematinal ■ 8,00 D.a. (r); 

8,25 Canary Wharf (s/r); 8,50 Echipa de 
intervenție (s/r); 9,45 Memorialul durerii 
(do/r); 10,45 Cultura în lume (r); 11,35 
Sunset Beach (s/r); 12,30 Savannah (s/r);
13,15 Biserica satului; 13,30 Conviețuiri;
14,30 Ce bine e acasă I (s); 14,55 Știri ; 
15,05 Timpul Europei (r); 15,30 D.a.; 16,00 
Secretele nisipului (s); 17,00 Șeicul (s) :
18,00 Mândrie și prejudecată (s/r); 19,00 
Lecția de ascultare; 20,00 Vacanțele lui 
Maigret (f.p. Franța/Elveția); 21,35 Fot
bal. Liga Campionilor înaintea primei e* 
tape; 22,30 Ce-i de făcut! ; 23,30 Arhive 
românești; 0,00 TVM. Mesager; 0,30 Me
ridianele dansului

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața; 9,00 O echipă 

fantastică (r); 9,40 Viitorul începe azi
(s/r); 10,30 Nopți tropicale (f/r); 12,10 Lu
mină călăuzitoare (s); 13,10 D.a.; 14,00 
Știri; 14,20 Războiul străzii (f.a. SUA); 
16,00 Iluzii (s); 17,00 D.a. ; 17,30 Telere
bus; 18,00 Cafea cu parfum de femeie
(s) ; 19,00 Observator; 19,45 Gânduri uci
gașe (f ”, SUA); 21,30 Legea lui Burke (s, 
ep. 1); 22,30 Milionarii de l:l miezul nop
ții: 0,00 Știri; 0,15 Aphrodisia.

w
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PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața I; 9,00 Sport 

la minut; 9,15 M.A.S.11. (s/r); 9,45 Tânăr 
și neliniștit (s/r); 10,30 Șoapte de iubire 
(s/r): 11,15 Capcana timpului (s); 12,00
Film serial; 12,55 Știri; 13,00 Profesiunea 
mea — cultura; 14,30 D.a.; 15,00 Maria 
(3); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45
Șoapte de iubire (s); 17,30 Arca lui Noe 
(s); 18,15 Sport la minut; 18,35 Cine este 
șeiul ? (s); 19,00 Știi și câștigi I ; 19,30
Știri; 20,00 Spitalul de urgență (s, SUA, 
seria III, ep. 1); 21,00 Secrete de familie 
(s); 22,00 Familia Bundy (s); 22,30 Film 
serial; 23,00 Știri; 23,30 La limita imposi
bilului (s); 0,15 Generația PRO; 0,30 Hai
ducii (f. România, 1966).

MIERCURI, 17 SEPTEMBRIE
TVR 1

6,00 România: ora 6 fix ! ; 8,30 D.a. (r); 
9,00 TVR Cluj-N. ; 10,00 Știri; 10,05 TVR 
Iași; 11,00 TVR Timișoara; 12,05 Sensul 
tranziției (r); 13,05 Secretele nisipului
(s/r); 14,00 Știri; 14,10 Șeicul (s/r); 14,55 
Bursa invențiilor (r); 15,05 D.a.; 15,30 
Tribuna partidelor parlamentare; 16,00 
Pro Patria; 17,05 Strada Libertății (s);
17,35 Mag. sportiv; 18,00 Tele-estival Ca
mei Planet; 19,00 Sunset Beach (s); 20.00 
Jurnal; 21,00 în flagrant; 21,30 Fotbal. 
Meci 1 din Liga Campionilor (d); 23,30
Jurnal; 23,35 Canary Wharf (s); 23,50 U- 
niversul cunoașterii (do); 0,30 Fotbal. 
Meci 2 din Liga Campionilor (înreg.).

TVR 2
7,00 TVM. Tclcmatinal : 8,00 D.a. (r) ;

8.30 Canary Wharf (s/r); 9,00 Indiferenții
(f/r); 10,45 Muzică populară; 11,00 Auto
graf pentru prezent (r); 11,30 Știri; 11,35 
Sunset Beach (s/r); 12,30 Piața Spaniei
(s/r); 13,30 Em, în limba maghiară; 14,30 
Ce bine e acasă I (s); 14,45 Știri; 15,05 Me
dicina pentru toți (r); 15,30 D.a. ; 16,00
Secretele nisipului (s); 17,00 Șeicul (s); 
18,00 Mândrie și prejudecată (s/r); 19,00 
Mag. cultural; 20,00 Cyber-Tracker 2 (f. 
SF, SUA); 21,40 Mag. cultural; 22,00 Iti
nerar cultural; 22,30 Credo; 23,30 Proiec
te culturale-, 0,00 TVM. Mesager; 0,30 Co
rul de cameră „Madrigal".

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața; 9,00 O echipă 

fantastică (r); 9,10 Legen lui Burke (s/r);
10.30 Gânduri ucigașe (f/r); 12,20 Lumină 
călăuzitoare (s); 13,10 Aventurile lui Huc
kleberry Finn (d.a.); 11,00 Știri; 14,20 Pri
marul din Clear River (f. SUA); 16,00 Ilu
zii (s); 17,00 D.a. ; 17,30 Telerebus; 18,00 
Cafea cu parfum de femeie (s); 19,00 Ob
servator; 19,45 Tragedia de la Culloden 
Moor (f. ist. Scoția); 21,30 Doctor Bran, 
well — o femeie ambițioasă (s); 22,30 Mi
lionarii de la miezul nopții; 0,00 Știri.

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața I; 9,00 Sport 

la minut; 9,15 M.A.S.II. (s/r); 9,45 Tânăr 
și neliniștit (s/r); 10,30 Șoapte de iubire 
(s/r); 11,15 Capcana timpului (s); 12,00
Film serial; 13,00 Am întâlnit și români 
fericiți; 13,30 Lecția americană; 14.00 Gc- 
nerați., PRO; 14,30 D.a. ; 15,00 Maria (s); 
16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16.45 Șoapte 
de iubire (s); 17,30 Război în viitor (s);
18,15 Sport la minut; 18,35 Cine este șe
ful ? (s); 19,00 Știi și câștigi I ; 19,30 Știri; 
20,00 Double Deception (f. SUA); 22,00 Fa
milia Bundy (s); 22,30 Film serial; 23,00 
.Știri; 23,30 La limita imposibilului (s); 
0,15 Generația PRO; 0,45 Film erotic.

JOI, 18 SEPTEMBRIE
TVR 1

6,00 România: ora 6 fix ! ; 8,30 D.a. (r); 
9,00 TVR Cluj-N. ; 10,00 Știri; 10,05 TVR 
Iași; 11,00 TVR Timișoara; 12,05 Ce-i de 
făcut ? (r); 13,05 Fotbal. Meci 3 din Liga 
Campionilor (înreg.); 14,40 Șeicul (s/r);
15.30 Pompierii vă informează I : 15,45
Lege și fărădelege; 16,00 Conviețuiri; 17,05 
Strada Libertății (s); 17.35 Bank-Note;
18,00 Tele-estival Camei Planet; 18,50 Tra
gerile Loto: 19,00 Sunset Beach (s); 20,00 
Jurnal; 21,00 Iubire interzisă (f. Anglia); 
21,55 Pariul Trio; 22,00 Cu ochii’n 4; 23,00 
Canary Wharf (s); 23,30 Jurnal; 23,50 Un 
secol de cinema.

TVR 2
7,00 TVM. Tclcmatinal ; 8,00 D.a. (r);

8.30 Videosatelit: 9,00 Planeta Cinema (r); 
10,00 în flagrant (r); 10,30 Războiul paro
hiilor; 11,00 America sălbatică (do/r);
11,35 Sunset Beach (s/r); 12,30 Teleenci- 
clopedia (r); 13,30 Em. în limba germană;
14.30 Ce bine e acasă I (s); 14,45 Știri; 15,05 
Mag. sportiv (r); 15,30 D.a. ; 16.00 Secre
tele nisipului (s); 17,00 Ceaiul de la ora 
5...; 19,00 Lumini ale creatorilor din um
bră; 20,00 Balul contelui d’Orgel (f. Fran
ța); 21,40 Arta mai aproape de viată j 
22,00 Club 2020 (mag.); 22,30 Em. spor

tivă; 23,30 Media-Club; 0,00 TVM. Mesa
ger; 0,30 Oaspeți români în... România.

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața; 9,00 O echipă 

fantastică (r); 9,40 Doctor Bramwell (s/r);
10.30 Tragedia de Ia Culloden Moor (f/r);
12,20 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 D.a.; 
14,00 Știri; 14,20 Clar de femeie (dramă 
Franța/Germania/Italia); 16,00 Iluzii (s); 
17,00 D.a.; 17,30 Telerebus; 18,00 Cafea 
cu parfum de femeie (s); 19,00 Observator
19,45 Comportament indecent 2 (thriller 
SUA); 21,30 Cronici paranormale (s); 22,30 
Milionarii de la miezul nopții; 0,00 Știri.

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Sport 

la minut; 9,15 M.A.S.II. (s/r); 9,45 Tânăr 
și neliniștit (s/r); 10,30 Șoapte de iubire 
(s/r); 11,15 Capcana timpului (s); 12,00
Beverly Hills (s/r); 13,00 Față-n față (r); 
14,00 Sport extrem; 14,30 D.a; 15,00 Ma
ria (s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45 
Șoapte de iubire (s); 17,30 Hercule (s);
18,15 Sport la minut; 18,35 Cine este șe
ful ? (s); 19,00 Știi și câștigi 1 ; 19,30 Știri; 
20,00 Melrose Place (s); 21,00 Doctor in 
Alaska (s); 22,00 Familia Bundy (s); 22,30 
Film serial; 23,00 Știri; 23,30 La limita 
imposibilului (s); 0,15 Generația PRO.

VINERI, 19 SEPTEMBRIE

TVR 1
6,00 România: ora 6 fix ! ; 8,30 D.a. (r); 

9,00 TVR Cluj-N. ; 10,00 Știri; 10,05 TVR 
Iași; 11,00 TVR Timișoara; 12.05 Media 
Club (r); 12,35 Conviețuiri; 13,05 Secrete
le nisipului (s/r); 14.00 Știri; 14,10 Șeicul 
(s/r); 15,00 D.a.; 15,30 Em. în limba ger
mană; 17,05 Strada Libertății (s); 17,35
Scena politică; 18,00 D.a. ; 18,30 Treptat, 
treptat (s); 19,00 Sunset Beach (s): 20,00
Jurnal; 21,00 Tezaur folcloric; 21,30 Ano
timpul speranțelor (f. SUA)- 23,10 Mag. 
cultural; 23,30 Jurnal; 23,50 Divertisment; 
0,50 Inimă de tigru (f.a. SUA).

TVR 2
7,00 TVM. Tclcmatinal ; 8,00 D.a. (r);

8.30 Canary Wharf (s/r); 9,00 Iubire in
terzisă (f. p.I/r); 10,00 Universul cunoaș
terii (r); 10,40 Salty (s/r); 11,30 Știri ;
11.35 Sunset Beach (s/r); 12,30 Un secol
de cinema (r); 13,30 TVR Cluj-N.; 14,00 
Pelerinaje. Nicolae Grigorescu; 14,30 Ce 
bine e acasă ! (s); 14,45 Știri; 15,05 Bank- 
Note (r); 15,30 D.a. ; 16,00 Secretele nisi
pului (s); 17,00 Șeicul (s); 18,00 Mândrie 
și prejudecată (s/r); 19,00 Lumini ale
creatorilor din umbră; 20,00 Divertis
ment; 21,00 Robingo 2; 21,40 Vidcocaseta 
muzicală; 22,00 Mag. cultural; 22,30 Noc
turna sportivă; 0,00 TVM. Mesager.

ANTENA 1
G,30 Tele-bimineața; 9,00 O echipă 

fantastică (r); 9,40 Cronici paranormale 
(s/r); 10,30 Comportament indecent 2 (f/r);
12,20 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 D.a.; 
14,00 Știri; 11,20 Model Academy (s); 14,50 
Divergențe — convergențe în lumea spor
tului; 16,20 Club Hawaii (s); 17,00 Dosa
rele Antenei 1; 17,30 Telerebus; 18,00 Ca
fea cu parfum de femeie (s); 19,00 Obser
vator; 19,45 Jocuri periculoase (thriller, 
SUA); 21,30 Nash Bridges (s); 22,30 Milio
narii de la miezul nopții; 0,00 Știri; 0,15 
Aphrodisia; 0,40 Sălbaticul Tango (f. Spa
nia); 2,40 Observator (r).

PRO TV
7,00 Ora 7, bună dimineața !; 9,00 Sport 

la minut; 9,15 M.A.S.II. (s/r); 9,45 Tânăr 
și neliniștit (s/r); 10,30 Șoapte de iubire 
(s/r); 11,15 Capcana timpului (s); 12,00
Film serial; 13,00 Divcrtis Show; 14,00 
Generația PRO; 14,30 D.a; 15,00 Maria 
(s); 16,00 Tânăr și neliniștit (s); 16,45
Șoapte de iubire (s); 17,30 Xena, prințesa 
războinică (s); 18,15 Sport la minut; 18,35 
Cine este șeful ? (s); 19,00 Știi și câștigi 1 ;
19.30 Știri; 20,00 Dosarele X (s); 21,00 Re
servoir Dogs (thriller SUA); 23,00 Știri;
23.30 La limita imposibilului (s); 0,15 Zo
na Crepusculară (s); 0,45 Generația PRO; 
1,00 Confess (f.p. SUA); 3,25 Am întâlnit 
și români fericiți.

SÂMBĂTA, 20 SEPTEMBRIE
TVR 1

7,00 Bună dimineața de la... Iașii; 8,30 
Alfa și Omega; 9,05 Salty (s); 9,55 Șapte 
note fermecate; 11,00 Țiganca (f. Fr. ’85);
12.30 Mork și Mindy (s); 13,00 America 
sălbatică (do); 13,30 Ecranul; 14,15 Ma
pamond; 14,45 Mag. sportiv; 17,00 Uni
versul straniu al Iul Arthur C. Clarke 
(s); 17,30 Alo, tu alegi!; 18,30 Ilollyoakș 
(s); 19,00 Teieenclclopedia; 20,00 Jurnal;
20.35 Săptămâna sportivă; 21,00 Savannah 
(s); 22,00 Cum vă plăce... (div.); 23,00 Boxi 
profesionist: Mihai Leu — Michael Car

ruth, meci pentru titlul mondial; 24,00 
Piața Spaniei (s); 1,00 Arena AS.

T V R 2

8,00 Lupii aerului (s); 9,00 Pas cu pas;
9.30 Ajută-tfl singuri; 10,00 Mondo-blitz; 
11,00 TVR Cluj-N.; 13,00 Arte vizuale;
13.30 Misterele Sankt Petersburgului (s);
14.30 Ce bine e acasă! (s); 15,30 D.a; 15,50
La izvorul dorului; 16,00 Secretele nisi
pului (s); 17,00 Șeicul (s); 18,00 Serata 
muzicală TV; 19,00 Cazuri și necazuri în 
dragoste (div.); 20,00 America ostatică 
(mini-serie Fr. 1990, prima p.); 21,30
Mozaic sportiv; 21,45 America ostatică 
(p. II); 23,15 Studioul șlagărelor; 23,35 De 
la Petronius la._ Fellini; 24,00 TVM Me
sager; 0,30 Jazz Alive.

ANTENA 1

7,00 Știri/Rev. presei; 7,10 Nash Bridges
(r) ; 8,00 Tele-Dimineața; 10,50 Dragă pro
fesore (s); 12,30 Nici o clipă de plictiseală!
(s) ; 13,00 Viață sălbatică (do); 13,30 Ora
șele lumii (do); 14,00 Știri; 14,20 Model 
Academy (s); 14,45 Detectivi în misiune 
(s); 16,30 Club Hawaii (s); 17,10 între 
prieteni; 18,00 Spitalul universitar (s); 
19,00 Observator; 19,45 Retetă pentru cri
mă (thriller SUA 1990); 21,30 A treia pla
netă de la Soare (s); 22,00 Beavis și Butt- 
Ilead (s); 22,30 Dragoste cu năbădăi (s); 
23,00 Hollywood Top Ten (s); 0,00 Știri; 
0,10 Aphrodisia (s); 0,35 Eclipsă totală 
(f. Anglia 1995); 2,20 Muzică.

P R O TV

7,00 D.a; 8,30 Superboy (s); 9,00 Noi 
aventuri ale lui Flipper (s); 10,00 Mărtu
risirea (f/r); 12,00 Pro și contra; 12,55 
Știri; 13,00 Generația Pro: O căsnicie per
fectă (s); High Society (s, ep. 1); Sport și 
muzică; Hercule (s); Xena, prințesa răz
boinică (s); 18,15 Adevărul gol-goluț (s);
18.45 Te uiți și câștigi! (cs); 19,30 Știri;
20,15 Superman (f. SUA 1978); 22,40 Știri:
22.45 Millenium (s, ep. 1); 23,45 Știri; 0,0l.' 
Viață de polițist (s, ep. 1); 0,45 Piaza rea 
(f. SUA 1982); 2,25 Muzică.

DUMINICA, 21 SEPTEMBRIE
T V R 1

7,00 Bună dimineața de la Cluj-Napocal;
8.30 Lumină din lumină; 9,05 De la A- 
penini la Anzi (s); 9,35 D.a; 10,00 Domino; 
11,10 Viața satului; 12,30 Ce vrăji a mai 
făcut nevasta mea, Samantha? (s); 13,00 
Serial de călătorii (do); 14,15 Atlas; 14,45 
Video-Magazin; 17,00 Star Trek (s); 18,30 
7 zile în România; 19,00 Robingo (cs); 
20,00 Jurnal; 20,35 Duminică sportivă; 
21,00 Căpitanul Ron (f. SUA 1992); 22,40 
Microrecital — Gabriel Cotabiță; 23/ 
Camei Planet; 0,10 Festivalul și concursu. 
național al interpreților cântecului popu
lar românesc „Maria Tănase".

T V R 2

8,00 Lupii aerului (s); 9,00 Pas cu pas;
9.30 Ferestre deschise...; 10,00 Leonard 
Bernstein (s); 11,00 TVR Iași; 13,00 Me
moria exilului românesc; 13,30 Emilie (s 
Canada 1990, ep. 1); 14,30 Ce bine e aca
să! (s); 15,30 D.a; 16,00 Secretele nisipu
lui (s); 17,00 Șeicul (s); 18,00 Serata mu
zicală TV; 19,00 Sensul tranziției; 20,00 
Rendez-vous la Majestic; 21,00 Repriză 
a treia. Fotbal: FC Național — Dinamo; 
0,30 TVM Mesager.

ANTENA 1

7,00 Știri; 7,40 Dragă profesore (r); 9,10 
D.a; 10,00 Animal Show (s); 10,30 Un câi
ne cu imaginație (s); 11,10 Controverse 
istorice (do); 11,40 Spirit și credință; 12,10 
Vedeta în papuci; 12,50 Divertisment; 14,00 
Știri; 14,10 Alertă pe plajă (s); 15,20 Hol
lywood Top Ten (r); 16,30 Club Hawaii 
(s); 17,00 Millenium; 17,45 Dragoste cu 
năbădăi (s); 19,00 Observator; 19,45 Joc 
sălbatic (f. Marea Britanie 1996); 21,30 
Burlacul (s); 22,00 Giulia (s); 23,00 Sire
nele (s); 0,00 Știri; 0,10 Sălbăticie (f. SUA),

P R O TV
7,00 D.a; 9,00 Fiica oceanului (s); 9,30 

Super Abracadabra; 11,00 Sheena, regina 
junglei (f. SUA 1984); 12,55 Știri; 13,00 
O căsnicie perfectă (s); 13,30 High Society 
(s); 14,00 Banditul (s, ultimul ep.); 15,00 
Automobilism: Formula 1 — MP al Aus
triei; 16,45 Lumea filmului; 17,00 F/X (s, 
ep. 1); 17,45 Norocosul (s): 18,30 Beverly 
Hills (s); 19.30 Știri; 20.15 1492 — Cuțp- 
rirea Paradisului (dramă franco-hispâno- 
englcză 1992); 22,00 Știri; 22,15 Suddenly 
Susan (s, ep. 1); 22,45 Știri; 23,15 Proco- 
sul etapei.
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AVRAM IANCU -125 de ani de la moartea sa
(Urmare din pag. 1)

Victorie lejeră a trico
lorilor noștri în fața unei 
echipe preocupate numai 
de apărare pentru a li
mita proporțiile scorului 
necontând aproape nimio 
pe atac. In aceste con
diții „trupa" generalului 
Iordănescu și-a continuat 
marșul triumfal în pre
liminariile Campionatului 
Mondial de fotbal ce se 
va desfășura anul viitor 
în Franța, realizând O 
victorie și cel mai bun 
golaveraj din toate gru
pele preliminarii. Jocul 
nu a fost un spectacol 
fotbalistic cum ar fi tre
buit să fie. Masați in a- 
părcre, oaspeții au fost 
destul de greu de trecut 
și al noștri folosind ex
cesiv pasele înapoi, în 
cele mai multe faze de 
atac unde s-a acționat 
lent și cu multe servicii 
greșite, la... adversari.

Primul gol a venit des
tul de repede, în min. 9, 
când Hagi și-a văzut vi
sul cu ochii, tranformând 
o lovitură liberă, înscriind 
al 30-lea gol pentru echi
pa națională. Cu toate că 
tricolorii s-au aflat nu
mai în terenul islandezi
lor și și-au mai creat o- 
cazii de a marca, golul 
al doilea este înscris cu 
4 minute înainte de pauză 
de către Dan Petrescu, la 
o bună centrare a lui D. 
Munteanu.

La reluarea partidei, A. 
Iordănescu îl introduce 
pe stânga pe Selymes 
pentru ca împreună cu 
D. Munteanu să stimu
leze atacul și pe această 
parte a terenului. Șl în 
min. 65 Gâlcă cu un șut 
„ghiulea" de la 25 de me
tri îl învinge fără repli

că pe portarul islandez: 
3—0. Scorul final îl pe
cetluiește Hagi (care a 
muncit mult, fiind „peste" 
colegii lui „turci", Gică 
Popescu șj Adrian Ilie — 
ambii-șterși în acest meci), 
în min. 82 când înscrie din- 
tr-o lovitură de la 11 me
tri, la un fault în careu 
al portarului asupra lui 
C. Barbu. Un scor bun. 
ce contează în primul 
rând pentru palmaresul 
naționalei noastre și men
ținerea echipei în „topul" 
neînvinselor.

Ultima partidă — și cea 
mai grea pentru tricolori 
se va desfășura luna vii
toare. la 11 octombrie. în 

deplasare cu Irlanda. Meci 
de ambiție și din partea 
irlandezilor dar și a tri
colorilor de a rămâne ne
învinși în preliminariile 
CM

După meci, Iordănescu 
a fost foarte realist recu
noscând că îl satisface 
scorul, dar a remarcat că 
jocul tricolorilor trebuie 
îmbunătățit, că abia în 
a doua repriză s-a încer
cat accelerarea unor ac
țiuni de atac. A. îordă- 
nescu este preocupat de 
găsirea unor formații pu
ternice pentru pregătiri
le tricolorilor pentru „va
ra franceză”. Ceea ce nu 
e ușor deloc. In Franța 
vom întâlni adevăratele 
echipe reprezentative și 
cu jocul nostru lent, bă
trânesc. stereotip nu vom
ajunge la rezultate bune. .

România: Stelea. D Pe- | 
trescu. Doboș Prodan. D. »
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trescu. Doboș Prodan, D. 
Munteanu. Gâlcă (73 Ga
bi Pooescu), Gică Popes
cu. Hagi. Tlie Dumitres
cu. Craioveanu (46 Sely- 
mes). Ad. Ilie (65 G. Bar
bu)

CLASAMENTUL
1. ROMANIA 9 9 0 0 36— 3 27
2. Irlanda 9 5 2 2 21— 7 17
3. Lituania 9 4 2 3 9— 7 14
4. Macedonia 9 4 1 4 21—16 13
5. Islanda 9 1 3 5 7—16 6
& Liechtenstein 9 0 0 9 3—48 0
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AVANCRONICA fotbalistica
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cu, pe baricadele revolu
ției ca unul dintre cei mai 
înfocați apărători ai drep
turilor, libertăților și dem
nității naționale a româ
nilor. După omorurile să
vârșite la Mihalț, scria 
George Barițiu — ne-a 
costat destulă osteneală 
să-l abatem pe Iancu, care 
se afla împreună cu noi 
la Sibiu, de la planul său 
de a merge în munți spre 
a lovi de acolo drept în 
Aiud. de unde venise pie- 
rirea mihâlțenilor și unde 
închiseserfi pe Balint și 
pe alții".

Declanșarea revoluției 
de la Viena și Pesta va 
stârni un entuziasm deo
sebit în inima tânărului 
Iancu. Dar în Proclamația 
către poporul valah, din 
10 octombrie 1848, Lajos 
Kossuth amenința pe toti 
cei care se vor opune 
uniunii cu Ungaria cu lua
rea pământului pentru „a 
fi împărțit între fiij cre
dincioși ai patriei, iar el 
va muri prin spânzurătoare 
sau de focul armelor. Pă. 
zi ți-vă de aceea frați ro. 
mâni, să nu vă atrageți 
urgia pedepsei". Dar A* 
vram Iancu era convins 
că libertatea fără naționa. 
Iltate e ea trupul fără 
suflet. De aceea, el de. 
clara răspicat că „pretenții, 
le noastre sunt sfinte, pre
cum e sfântă dreptatea și 
noi românii vom fi gata 
a le apăra cu orice preț“.

Conducând u.se după
Programul de la Blaj, ro. 
mânii se înarmează. Avram 
Iancu Ordona la 19 oc. 
tombrie 1848 imobilizarea 
generală în munți. El se 
dovedește cel mai teme
rar și activ, cel mai ascul
tat și urmat cu încredere 
de mulțimea poporului. 
„Românii să se pregătească 
să se înarmeze- fiindcă 
a sosit timpul să fie și ei 
liberi, să-și facă lănci și 
să îndrepte coasele”, or
dona Iancu. începând din 
21 octombrie 1848, gărzile 
maghiare din Baia de A- 
rieș, Abrud, Câmpeni șl 
din alte localități vor fi 
dezarmate.

Situația se schimbă după 
Intrarea trupelor maghiare 
conduse de generalul po
lonez Iosif Bem, trupele

austriece fiind înfrânte 
și obligate să părăsească 
Transilvania. Peste tot au 
fost introduse tribunalele 
de sânge și s_au constituit 
echipe de vânătoare pen
tru prinderea, dezarmarea 
și condamnarea români
lor. Singura regiune revo
luționară rămasă liberă au 
constituit-o Munții Apu
seni. Sub conducerea pre
fecților Avram Iancu, A- 
xente Sever, loan Buteanu 
Simion Balint- Vasile Mol. 
dovan etc., revoluționarii 
români înarmați cu coase 
lănci de fier, topoare, pu
ține puști șj pistoale au 
luptat cu multă hotărâre 
pentru apărarea revoluției.

Planul de apărare a 
Munților Apuseni a fost 
conceput de Avranj Iancu, 
înzestrat cu deosebita ca
lități militare. Planul său 
era simplu și ingenios și 
se baza pe condițiile na
turale ale terenului mun
tos șj pe împrejurarea că 
cetatea Munților Apuseni 
nu putea fi atacată, de. 
cât pe cele trei șosele care 
ofereau posibilitatea de 
înaintare a trupelor ma
ghiare. Acestea urmau să 
fie apărate de cei mai 
destoinici prefecți. Valea 
Arieșului îi revenea preo
tului Simion Balint, dru
mul spre ZIatna lui Axente 
Sever iar șoseaua Za rân
dului i-a fost încredințată 
lui loan Buteanu.

Centrul rezistenței îl 
constituia Abrudul și Câm
penii, puncte străjuite de 
înălțimile greu accesibile 
ale Munților Bihorului, 
care vor fi folosite de A- 
vram Iancu pentru insta
larea cartierului său ge
neral. De aici el va ve
ghea la apărarea celor
lalte centre de rezistență, 
stând gata pregătit a in
terveni acolo unde ar fi 
existat pericolul unei în
frângeri.

Pentru a pune capăt 
rezistenței din munți, Kos
suth declanșează o dublă 
campanie, una cu un per
fid caracter politic, folo- 
sindu-1 pe deputatul ro- 
mân loan Dragoș care 
urma să propună o îm

păcare româno — maghiară 
și a doua cu caracter mi
litar, urmărind un atac 
concentrat asupra Munților 
Apuseni apărați de Avram 
Iancu

începând din martie și 
până in iunie 1849, tru
pele invadatoare conduse 
de maiorii Csutak și Har- 
vani, de contele Farkas 
Kemeny sau Pal Vasvari, 
vor fi înfrânte și alun
gate. In toiul tumultuoase
lor evenimente războinice 
dirijate de inamic împo
triva românilor, care în
cerca să le zdrobească re
zistența, Avram Iancu s.a 
putut menține cu fermi
tate pe pozițiile de
luptă nu numai da
torită solidarității și
popularității de care s-a 
bucurat, cî și crezului re
voluționar care l-a călă
uzit, arzătoarei sale do
rințe de a emancipa po
porul din lanțurile robiei, 
din mizeria materială și 
spirituală In care se zba
tea.

Figura cea mai lumi, 
noasă a acestei pagini o- 
roice de rezistență popu
lară a constituit-o alături 
de alți conducători ai 
moților Avram Iancu in
telectual provenit din rân

durile lor, cu ale1 căror idea
luri și aspirații s-a iden. 
tificat. Devenind coman
dant la vârsta de numai 
24 de ani, el a reușit să 
pună bazele unor adevă
rate unități de luptă re
voluționară, în rândul că
rora se bucura de o po
pularitate și stimă dcoce. 
bite.

Comandantul rus Lu- 
ders, referindu-se la con-» 
ducătorul românilor pre
ciza că „Sufletul mișcării 
românești Iancu a cuceri» 
încrederea nețărmurită și 
dragi stea poporului său. 
Oriunde se arăta era pri. 
mit cu entuziasm. Toate 
pr’viiile se îndreptau că
tre dânsul, iar națiunea 
română vede în persoana 
lui pe eroul și conducă
torul său"

După revoluție românii 
nu s.au împărtășit cu nici 
un drept pentru care au 
luptat. Iancu a refuzat cu 
demnitate decorațiile și 
onorurile Jmpărătești. Să 
se decoreze mai întâi na. 
țiunea cu împlinirea pro
misiunilor.

„Craiul Munților, cu 
gândurile răvășite din 
cauza marilor decepții va 
colinda munții și văile, 
cântând din fluier amără
ciunea sa și < poporului 
său. Vreme de două de
cenii Iancu a simbolizat 
tragedia unui om și a u- 
nui popor. Avram Iancu 
— scria Barițiu — om 
născut pentru acțiune, ve
nise chiar la timp, chiar 
în acei ani epocali" O* 
mul născut pentru ac
țiune și.a împlinit datoria 
în chip măreț, „neclintit 
ca granitul munților săi".

«.Avram Iancu — scria 
George Barițiu — va vie
țui în memoria noastră și 
a tuturor generațiilor ce 
ne vor succede nouă până 
când istoria vmenimei va 
mai avea să consemne câte 
ceva din viața națiunel 
daco — românești”, d

#NUTRIENTULU
Tel: 050-415.695; 416.182 ; 370.603; 370.572

VINDE PIN PRODUCȚIE PROPRIE

I Pui calitatea I) 
la prețul de 14.900 lei/kg +TVA 
Greutate medie 1,1-1,3 kg

Doriți siguranța 
zilei de mâine ?

i

Sâmbătă, la Hunedoara și Deva cele două for
mații din Divizia B, seria a 11-a, vor juca acasa, 
pe stadionul Corvinul și devenii pe „Cetate", Hu- 
nedorenit vor întâlni bătrâna „doamnă" UT Arad, 
o echipă de veche tradiție in fotbalul românesc. Ac
tualmente arădenii se află pe un loc nedorit (16) 
in urma înfrângerii pe teren propriu suferite în 
partida cu Poli. Timișoara. Cum nici hunedorenii 
nu stau pe roze, ne așteptăm la un meci viu dis
putat. Corvinul are toate șansele obținerii victoriei 
și nu ne îndoim că cei „11" care vor intra pe teren, 
iși vor face datoria.

La Deva vine o echipă cu mari posibilități fi
nanciare dar și cu un lot valoros de jucători în 
ciuda părăsirii unor fotbaliști buni, de pe urma 
cărora clubul a încasat (și mai are) dolari buni. 
După egalul de sâmbăta trecută cu Dacia Pitești 
(1—1) s-au produs câteva convulsii, s-au dat sanc
țiuni. Vega Deva joacă mult mai bine cartea ata
cului pe terenul propriu. Dacă nu se va mai greși 
la finalizare așa mult, ca până acum, devenii își 
vor asigura victoria atât de necesară de a „sălta" • 
din subsolul clasamentului. Deci devenii, numai cu I 
gândul la victorie, sâmbătă pe stadionul „Cetate" , 
din Deva. •

De cele trei puncte are mare nevoie și Minerul ’ 
Certej, Divizia C, seria a IlI-a, ce va primi replica > 
„ortacilor" lor de la Minerul Ravinari- Aflate pe un | 
loc foarte incomod (17) gazdele n-au decât perspec- ’ 
tiva victoriei. I

IRubrică realizată de SABIN CERBU
9 999* 9 99999 9 9* 9 9 9 4 • MW a ^99 9

Companie internațională specializată în vânzarea 
produse de marcă ale concernului american WRIGLEY

ÎN ORICE

OCAZIE
PUBLICITATE

PRIN
I,CUVÂNTUL

LIBER"
■i i .. i...

—

Va solicita pentru activități 
toinercialc în zona Deva in 
(alitale de reprezentant zonal ți 
ageriți de vânzare..

Se așteaptă tineri ți tinere 
posedând permis de conducere 
4.u sau fără autoturism.

-

După angajare:
- se asigură un venit mediu lunar 
muil sporit ți cu șanse decrrșlrre 
substanțială in funcție de 
rezultatele dvs.
- se garantează continuitatea pe 
termen lung.

WU EZITA ȚI, sunați la numerele dc telefon 232901 sau 
232902 intre orele 11-17,

Șansa dvs. sc numește: INTERBRANDS 
Marchetini* & Distribution SRL ROMAS! A

CONDUCTORI ȘI CABLURI ELECTRICE DIN CUPRU I
Ide cea mai bună calitate, la cele mai convenabile prețuri, găsiți acum și| 
Ide acum la sediul societății COMAT DEVA S.A. — municipiul Deva, ■ 
’ str. Depozitelor, nr. 5. ■
I Persoana de contact este ing. Duna Elisabeta, la tel.: 054 — 233137; I 
1223350; 211146 sau fax 054 — 216269. .

Condiții avantajoase pentru clienții interesați de o relație sistema-1 
|tică! I
ICu noi, instalațiile electrice casnice și industriale nu mai sunt o 

problemă! *

MM LJ

n tur Ti '■*. . » 7f.-s. . r. •*—-r
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• Vând afart.'unent două 
camere Deva, Teilor, bl, 
17, ap. 14, Micro 15.

(786O|
• Vând apartament 2

camere, zonă centrală, preț 
70 000 000, negociabil. Tel. 
224954. (2326)

• Vând garsonieră O-
răștic sau schimb cu si
milar Ileva. Informații tel. 
227785. (7868)
* ■ Vând apartament 2

camere, confort I, tel. 
615129. (7869)

• \ and dozator Tec
Cornelius. Relații tel. 058/ 
751142, 228182. (7858)

• • Vând apartament trei
efamVre Gojdu, multiple 
anhu îătătiri, avantajos. 
218116, (7850)

• SC Clasic Comcxim
SRI vinde lenjer-" de pat, 
îmbrăcăminte și încălță
minte second hand — DN 
7 în apropierea benzinăriei 
Naghy. (788ll)

• Vând Dacia 1310, an
fabricație 1985, stare foarte 
bună. Tel. 229960. (8247)

• Vând — schimb a. 
parlament 4 camere, de- 
tomandate, etaj 1, cu două 
camere. Tel. 221612. (7847)

• Vând Talbot Horizont
înmatriculat, bicicletă Pe
gas. Tel. 623861, orele 17— 
23. (2476)

• Vând casă două cor
puri, grajd, șură, grădi
nă, curte mare, livadă cu 
pomi, gaz. Peștișul Mare, 
73. multiple anexe. Infor
mații la nr. 11. tel. 614033.

(7882)
• SC vinde spațiu pen

tru producție, hală 90 mp, 
plus curte aferentă, do. 
tată cu apă curentă, ca. 
nalizare, curent trifazic, 

■la Carmangeria Viile Noi. 
Tel. 211443, 232214. (7857)

• Cumpăr porci pentru
sacrificare. Tel. 211443, 
232214. (7857)

• Vând convenabil a-
partamente 3 și 4 camere, 
ultracentral. Tel. 617917 și 
614599. (7811)

• Vând convenabil mo
bilă sufragerie stare bună. 
Tel. 221431. (7867)

• Vând apartament deo
sebit. două camere, Dacia. 
60 000 000. Informații la 
820817, după ora 20, (2339)

• Vând sau schimb cu 
garsonieră, plus diferență, 
apartament, două camere, 
ultracentral, decomandat, 
etaj 7. Tel. 212653. Deva.

(2338)
• Vând teren intravilan

2000 mp, sat Gothatea (I. 
ti;*). Tel. 221871 (2337)

• Vând teren intravilan 
si mobilier divers, casă. 
Simcria, tel. 661956. (2336)

•' Vând Cielo, fabricație 
august 1996, toate opțiu
nile, 48 000 000. Informații 
tel. 092/227586. (7872)

• Vând și montez par
brize. Deva, str. Dragos 
Vodă, 14. Tel. 225075, 
225077. (2341)

• Vând casă cu opt 
încăperi, curte, grădină, 
pe str. Vulcan, nr. 41, 
Deva. Tel. 623297, preț ne
gociabil, 100 000 DM.

. (2328)
• Vând casă, curte, gră.

dină, gaz, apă curentă, 
Mintia, nr, 72. (7862)

• Vând — schimb apar
tament două camere cu 
Dacia nouă, plus diferență. 
Tel. 215907. (2322)

• Vindem făină albă,
panificație, tip 600, preț 
1800 lei; făină neagră 1200 
lei, fără TVA. Tel. 054/ 
641918. (2369;

• Vând remorcă 2 axe 
(ștraf) complet, pentru 
tractor. Teh 650213. (6915)

• Vând apartament pa
tru camere. Brad, str. Re
publicii. tel. 650650, 651592,

(6916)
• Vând teren proprietate,

cu chioșc, fermă cu aba. 
tor, în funcțiune, Tel, 
711955. (2177)

• Vând urgent casă
mare, Crislur, ultimul preț 
150 de milioane. Tel. 
671630. (2178;

• Dozator bere — suc 
1—5 capete, garanție, con
venabil, 036/137569.

(3005)
• Vând casă, încălzire 

centrală, gaz, grădină, 
Deva, Rosetti 10, 221606.

• Vând casă Boholt, nr.
76, comuna Șoimuș. Infor, 
mâții la nr, 108. (186600)

• Ofer spre< închiriere
garsonieră centrală. Tel. 
216399. (7866)

• închiriez apartament 
in Timișoara central, tele
fon, încălzire lemne. In. 
formații 054/216872.

(2333)
• închiriez două spații 

comerciale, central, vad 
bun. Hunedoara, tel. 712234.

(2167)

([.DIVERSE jl

• Școala Sanitar- 
Postliceală „Carol Da
vila" București, fi. 
liala Călan, face în
scrieri pentru anul 
de învățământ 1997 
— 1998 la următoarele 
specialități: asistent
generalist, asistent 
igienă; asistent far
macie; asistent asis
tență socială, înscrie, 
rile se fac zilnic Ia 
sediul școlii din cadrul 
Casei de cultură, si
tuată în Călan, până 
la data de 20 septem. 
bric. Informații su
plimentare la tel. 
730601 sau 730668.

(7653)

J OFERTE DE 
L. SERVICII
• Dacia Service Brad

angajează tinichigii auto. 
Tel. 651434. (7854)

• Fac menaj la dornici,
liu. Informații la tel. 
614957. (7881)

• Expert contabil țin
evidentă contabilă. Tel. 
054/666441. (7875)

• SC Intelcredo SA 
centrul teritorial al 
CPI București avizat 
de Ministerul Educa
ției Naționale organi
zează: cursuri de con. 
tabilitate informatizată. 
Cursurile asigură du
blă calificare, în do
meniile contabilitate 
și informatică. Certi. 
ficatcle de absolvire 
sunt eliberate de că
tre Centrul de Pre
gătire în Informatică 
București. Informații 
și înscrieri la tel. 
219000, sau la sediul 
din Deva, str. 1 De. 
cembrîe, nr. 16. (7871)

( Închirierii 1
• Incliiriem mese biliard

nr. 7, complete. Tel. 219232, 
211011. (2329)

• Primesc fată nefu
mătoare în gazdă. Tel. 
622958. (2331)

• Primesc eleve în gazdă, 
central, Deva, 219183.

(7861)

VÂND URGENT GATER „ESTERER“ .î

Diametrul 45 cm, în stare de funcționare,! 
5și mașină <le ascuțit pânze, fabricație in Ger-! 
țmania, 50 milioane lei, negociabil.
s Telefon in București: 01/2104896. Fax:! 
it OJL/2100941. (

—;! 
(2482)!; 
— iiț ‘ ;

S REGIA AUTONOMĂ DE INTERES LOCAL
HUNEDOARA

•$ ANUNȚĂ.. ‘i
Concurs pentru ocuparea unui post de!; 

□•maistru Ia secția Termoficare în data de 30.!; 
>09. 1997. ■ « ■ ■ 2

Condiții: studii superioare.
Relații la Biroul P.P.S.N.A., lei. 711056,;!

• Fundația Județeană a 
Tineretului Hunedoara — 
Deva în colaborare cu SC 
PENTACOMP SRL orga
nizează începând cu data 
de 15. 09. 1997 cursuri de 
operatori calculatoare. Se 
asigură diplomă. Relații 
șl înscrieri la sediul Fun. 
dației din Dctfn, str. M. 
Eminescu, nr. 2, tel. 211917.

(7883)
• Firmă de publicitate 

din Cluj-Napoca angajează 
agenți marketing. în ve. 
dorea selecției trimiteți o 
scrisoare de intenție în
soțită de un C.V. pe a. 
dresa: Time Export SA, 
str. Mărășești, nr. 59, 3100 
Cluj-Napoca.

• SC Sarmismob SA De. 
va convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a 
Acționarilor în data de 26 
septembrie 1997, ora 9,00, 
la sediul societății din str. 
C.A. Rosetti, nr, 8, pen* 
tru majorarea capitalului 
social. în caz că nu se 
întrunește majoritatea, se 
convoacă a doua zi la a. 
cecași adresă și oră.

(7878)
• Primesc elevă, ofer 

masă, liniște (sau salari
ată), Gojdu, tel. 231852.

(7873)
• Caut partener de a-

facert închiriez spațiu 
comercial pe termen de 
3 ani și vând spațiu co. 
mercial, negociabil. Tel. 
222488. (7863)

• Aveți probleme fînan'
ciare? Nu disperați! Nu
mai Casa de Amanet Aura 
vă oferă împrumuturi în 
condițiile cele ma; avan
tajoase. Deva, str. Victo. 
riei, bl, 10. lângă Casa de 
Cultură. Tel. 232360. Hu
nedoara, str. G. Kaescu. 
bl. 1, tel. 721130. (2274)

• Societate comercială
angajează agjenți .comer
ciali. Relații la tel. 223092, 
după ora 2} (2485)

f pierderH
• Pierdut certificat de 

înregistrare fiscală 2137935/ 
30. 10. 1992, aparținând A- 
șociației Familiale Intim 
Petroșani. Se declară nul.

(7861)
• Pierdut pașaport pe 

numele Simfonică Alexan
dru. II declar nul. (6917)

E COMEMORĂRI)
• Nemângâiați cu durere 

în suflet soția, fiul, fiica, 
nora, ginerele și nepoții 
anunță împlinirea a 6 
luni de la despărțirea de 
cel ce a fost

ION RAIIOVEANU
Slujba dc pomenire va 

avea loc în 13. 09. 1997, 
ora 10, la Cimitirul orto 
dox, str. Eminescu.

Odihnește în pace suflet 
bun și drag.

• Soțul Ghiță, fiica A. 
urelia și ginerele Lucian 
Rusu anunță că sâmbătă, 
13 septembrie, ora 11, la 
mormântul din cimitirul 
ortodox, str. Eminescu, 
va avea Ioc parastasul de 
un an al dragei noastre

MARIOARA ALBU
Nu te vom uita niciodată! 

(7853)
• Familia îndurerată

anunță împlinirea a șase 
săptămâni de la dispariția 
cc. STEFANOVICI TRAIAN 
Slujirea parastasului va 
avea Ioc duminică la Bt- 
serica Ortodoxă din Si- 
meria. Nu to vom uita 
niciodată! (2340)

• Se împlinesc șase 
săptămâni de la decesul 
scumpei mele soții, mamă 
și bunică

CIMPOIESCU 
MARIA 

din Călan. Te vom păstra 
veșnic în amintire, soțul 
copiii și nepotul.

(L-DECES^I
• Cu nemărginită 

durere anunț moartea 
fulgerătoare a scum
pului meu soț 
SILVIU THIRTHEU 
în etate de 60 ani. 
Corpul neînsuflețit este- 
depus la Casa mor
tuară din str. Emi
nescu, Deva. înmor

mântarea va avea loc 
astăzi, 12 septembrie 
1997, ora 14, Ia Ci. 
mitirul Ortodox Be- 
jan. Dumnezeu să.l 
odihnească în pace! 
Soția Doni. (7876)

• Salariațil SC O- 
răștietrans SA Orăș- 
tic anunță cu tristețe 
trecerea în neființă a 
celui care a fost di. 
rectorul societății 
THIRTHEU SILVIU 
adresând cele mai 
sincere condoleanțe 
familiei îndurerate. 
Dumnezeu să-l odih. 
nească în pace! (2367)

• Foștii colegi de 
la SC Romcamion SA își 
exprimă regretul _ pen- 
tru dispariția celui 
care a fost
SILVIU THIRTHEU 

Sincere condoleanțe 
familiei îndoliate.

• Adio drag prieten 
SILVIU THIRTHEU

îți spun familiile Is- 
trate și Cerbu. Dum
nezeu să Ic odihnească 
în pace.
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..CUVÂNTUL LIBER** este ziarul cel mai ! 

apropiat de dumneavoastră. i
IAR ABONAMENTUL este calea cea mai - 

avantajoasă de a intra în posesia lui. i
COSTUL UNUI ABONAMENT PE; 

LUNA OCTOMBRIE ESTE DE 7000 DE LEI/ I 
LUNA, PLUS TAXELE POȘTALE.

Avantajul abonamentului este în conți- ’ 
nuare evident, de șapte exemplare primite gra- i 
tuitîpc lună față de cumpărarea cu bucata, ! 
adi iumătate din prețul abonamentului.

NU UITATI ! REÎNNOIȚI-VA ABONA- ' 
MENTUL LA „CUVÂNTUL LIBER**, iar dacă | 
nu ^a veți abonament, solicitați factorilor poș- J 
tali să vă facă. 1

FOARTE IMPORTANT! Abonamentele S< 
fac la ghișeele oficiilor poștale din județ și la 
factorii poștali — numai cu bani in numerar | 
—, iar la Rodipct, la sediul din Deva, in . 
numerar si prin virament. Relații la telefon- I 
nele 213007, 233178.

rămâneți cu noii
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ. i

IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE j
In calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

PHILIPS NEI ■ DAEWOO GOLDSTAR I ARCTIC
GĂIEȘTI .

Vă oferă la cele mai mici prețuri :
• i CLCVÎZO.APtr. rOUOR • ERIQ10ERH. CON'GEIXi'O.\RC ‘Șf Vl !

li rJUGORUTCE • MAȘINJ DE SPĂLAT • ARA.GA2i?Cli 3. 4 ȘfH, OCHIURI 
( .| '• B ’TGLH or ARAGAZ • BOILAPIÎ ELECTRICE • VIDEO rWVfERB Șl

1 /lOtO RECOkDERE • ASPIRATOARE • MtXEP.^-Șl R'DB.OTi £□
, V (TiTCĂTĂRIi; «STORCÂ iOARCDC rfi-UCTO •

I i^Și multe altele 11! ’ ”
( Toii locuitorii județului Hunedoara pot Cuinjăm aceste produse $i Cu

t PLATA ÎN 12 RATW
*CU AVANS NUMAI 1 O %

• Organizația Mu
nicipală Deva a Par
tidului Național Li
beral convoacă pe toți 
membrii duminică, 21 
septembrie 1997, ora 
10,00 la adunarea ge- 
noralâ de alegeri la 
Sala Primăriei.

Biroul Municipal 
PNF.. (7874)

ii:!CREDIT BANK DEVA---------.-------- !'Vinde Ia licitație publică ce va avea loc'! 
în data de 12. 0.9 1997, ora 12,00 la sediul'! 
CREDIT BANK. ;!

;5 — Autocamion IFA.
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