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Calitatea actului medical-strâns legată de 
bugetul pentru sănătate, de profesionalism

— Die director, în cu- 
rfisivl se ncxelc
acest an, ce cunslij.uij. n 
importantă perioadă a 
tranziției, ce trebuie să o 
străbatem, cu. destule „lio- 
puri" generate în mod 
deosebit de bine cunos
cutele greutăți. financiare. 
Aim a parcurs-o spitalul 
județean ?

— In contextul actual 
al situației economico-so- 
ciale’ din țara noastră și 
pentru, 'ă jitatc in gene
ral Iși- deci și pentru Spi
talul județean din Deva, 
activitatea pusă. în slujba 
sănătății oamenilor, a ca
lității actului medical a 
fost influențată de lipsa 
fondurilor bănești, fiindcă 
după cum bine se cunoaș
te.' bugetul pe acest an 
auster nu poate satisface 
cerințele, nici unui minis* 
her. Noi, cei din domeniul 
sănătății, dar și cetățenii, 
știm bine cât a insistat, 
s-a luptat chiar dl prof, 
dr. Ștefan I. Drăgulescu, 
Ministrul Sănătății, pentru 
creșterea procentului ' la 

b' de
.stat destinat sănătății. Și

cu toate insistențele dom
niei sale, nici la reparti
zarea fondurilor bănești, 
nici la rectificarea buge
tului, nu s-au satisfăcut 
cerințele reale ale secto
rului sanitar. Din păcate, 
sprijinul din partea Pri
măriei din Deva n 'ost ex
trem de modest, -'nside?

erau destinați hranei pen
tru bolnavii internați, chel
tuieli pentru energie elec
trică, căldură, materiale 
sanitare, reactivi, reparații 
curente și alte probleme 
gospodărești, Spitalul ju
dețean Deva a primit 3,68 
miliarde lei, rămânând, un 
rest de 1,413 miliarde lei.

Convorbire cu dl. dr. CAIUS SEVICIU, 
medic primar, doctor în științe medicale, 

director al Spitalului Județean Deva

rând probabil că sectorul 
sanitar nu este prioritar, 
contrar recomandărilor fă
cute chiar de dl 'președin
te Emil Cunștantinescn și 
de dl prim-ministru.

— Concret, die director, 
ce fonduri a avut alocate 
Spitalul din Deva și ce 
bani au intrat în conta
bilitate ?

— Până la j septembrie 
a.c., din bugetul local a- 
probat de 5,1 miliarde lei 
(doresc șă precizez că ne
cesarul real, bine calcu
lat și motivat la fundamen
tarea bugetului a fost 11 
miliarde de lei), bani ce

Dar la aceeași dată, dato
riile spitalului se ridicau 
la 1,8 miliaide lei, 
reprezentând energie, căl
dură, alimente, materiale 
sanitare, respectiv repara
ții și cheltuieli gospodă
rești.

— Care este situația fon
durilor destinat- procură
rii medicamentelor com
pensate șl gratuite ?

— Acești bani provin de 
la Ministerul Sănătății. Și 
noi, la începutul lunii au
gust, am sperat în promi
siunile făcute, că rec
tificarea bugetului ne va

aduce niște fonduri supli
mentare, absolut necesare 
medicamentelor pentru 
pacienți. Nu am primit 
suplimentarea necesară și 
ne aflăm într-o situație 
mai mult decât delicată: 
dacă nu se suplimentează 
aceste fonduri, până la 
țfârșitul acestei luni, se vor 
termina banii pentru rețe
tele compensate, iar pentru 
medicamentele gratuite, în 
luna octombrie. Ca să o 
spunem pe șleau, din ce
le 804 milioane de lei, de 
care mai dispunem, ’ pen - 
trit medicamentele com
pensate, dacă scădem da
toriile către unele farma
cii, au mai rămas 218 mi
lioane pentru perioada 1 
septembrie — 31 decem
brie. însă, această sumă 
ajunge doar pentru 15 zi
le ! Și asta in condițiile 
unui discernământ și cum
pătare din partea fiecă
rui medic îndreptățit să 
serie rețete.

SABIN CERBII

VREMEA
Vremea va fi în gene

ral. frumoasă. Ger mai

mult senin, în curs spre* 
tnnor.ire spre sfârșitul in- •, 
tervalului. Vânt la mo-1 
derat din sud șl sud-est. ț 
Dimineața ceață pe văl. f 
Temperaturile minime —* 
5—10 grade 0, iar maxi-1 
mele — 21—25 grade S. J 
(Corneliu Sirca).
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• 1 dolar SUA . 7524 iei®
• 1 marcă germană _ 4249 |ej |
• 100 yeni japonezi _ 6206 Iei*
• 1 lîră sterlină 12033 leii

I* I franc elvețian — 5153 lei"
• I franc francez — 1265 leii
• 100 lire italienP — 435 iei!| Gurșurile incluse în această listă au la bază I
cotații ale societăților bancare autorizate să efec- ! 
[tueze operațiuni pe piața valutară Prezenta listă I 
mu implică obligativitatea utilizării cursurilor îna 
Itranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.!

b

■ Știrbi bugetară ideală pare să fie 
împozitarva crcîcrt-lor carie nu gândesc 
nici <1 d.iti !><■ săptămână.

Ciuma zilei

Ai Carte
Gum am consemnat la 

momentul potrivit, la De
va a fost lansată în da
ta de 16 septembrie a.c.. 
„Cartea Galbenă” a ju-. 
dețului Hunedoara, pri
ma ediție 1997—1998.

1 Gu acest prilej, dl prof.
1 Sornel Secu, directorul 

general al Gasei de Edi-
1 tură „Sedona” din Timî- 
I șoara, cu care ziarul nos- 
I tru a întreținut o bună
I colaborare pe parcursul
1 culegeri; informațiilor pen

tru alcătuirea lucrării, a 
avut amabilitatea să ne 
ofere un interviu. în ex
clusivitate.

— Cum v-â venit ideea 
realizării unei asemenea 
cărți, die profesor ?

— M-am inspirat din 
experiența unoi țări oc
cidentale, îndeosebi Ita
lia și Germania, dar și 
Ganada, care au elaborat 
„Cărți Galbene" în tira
je impresionante în ur-

î

f »

Țăranii si■ 1
pămân- 

(și fără 
vor sta 

viitor).

| — - -

Dintotdeauna,. 
tul a constituit 
îndoială că așa 
lucrurile șj în 
subiect de dispute între 
oameni, chiar și între 
țări, ajungându-se uneori 
la conflicte grave, ehiar 
la omoruri 
precum șl la 
s-au soldat cu pierderi 
și acaparări

La noi, nici nu se stin
sese bine flacăra revolu
ție; din 1989, că a și iz
bucnit marea vrajbă, la 
toate nivelurile, declan- 
șându-se sute dc mii de

pământul

In familie, 
războaie ce

de teritorii.

dorește cu înverșunare 
să-și vadă recuperate ze
cile de hectare de tere
nuri agricole și de pădu
re, ce le revendică drept 
moștenire. Cât este lega
litate și cât compromis 
din partea coaliției de la 
guvernare în revenirea la 
fostele moșii este greu 
de spus acum.
că s-.i dus o iuptă dis
perată, de la începutul 
guvernării actuale, pentru 
a face -
tătii și al condițiilor ce
rute (se zice)
Consiliul Europei
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— în numele drop- | 
i nl mnditiilnr rp. ’

de către
o

procese, având în cauză 
pământul, acesta dând de 
lucru justiției pentru cel 
puțin o jumătate de veac 
de acum încolo. Setea 
pentru pământ și pentru 
acapararea de teritorii 
vin, probabil, încă de la 
începuturile ’ ’.mii șj cred 
că nu se vor stinge nicio
dată. Rău este câ drep
tul sacru asupra proprie
tății s-a încălcat șiise va 
încălca cu seninătate, în 
funcție de conjuncturi și 
de interese, pământul ca
re reprezintă însuși su- 
porlul vieții, reprezen- ■ fondului funciar 
tând o permanentă sur
să de tensiuni și lupte, 
un adevărat măr al dis
cordiei între oameni șl 
națiuni.

Asistăm cum a cmenea 
zbuciumări, în cdle mai 
multe cazuri cu scopuri 
ascunse, se manifestă -lin 
plin și în țara noastră, 
ele fiind alimentate în 
special ’ mai mult de do
rința de restaurație a 
PNȚCD, de insistențele 
cu care parlamentarul Va- 
sile Lupu, autorul modi
ficărilor la T.e>,

nouă reîmpărțire ., pă
mântului, invpcâhdu-se, 
chipurile, necesitatea co
rectării abuzurilor 
șite în aplicarea 
’8/1991, fără însă 
asemenea obiectiv 
gurezC în programul 
guvernare fluturat în tre
cuta campanie electorală.

Compromisul făcut deo
camdată și de către Se
nat, prin votarea recen
tă n modificărilor la Le- 
gea 18, privește doar o 
inventariere a resurselor 
— respectiv o balanță a

săvâr- 
Legii 

ca un 
să fi

de
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pen
tru ca apoi să se vădii 
ce și cum se mal împar
te. Cu siguranță că se 
susțin niște aberații a- 
tunci când s spune că 
că se va da pământ tine
rilor de la sate, zecilor de 
mii de dispdnibilizați ce « 
se găsesc în 
pă lichidarea 
furarea unor 
lectualilor și 
lor din mediul rural (până 
acum în județul nostru,

NTCOI.AE TÎ-COB

bejanie du- 
sau restruc- 
firme, inte- 

specialiști-

(Continuare în pag. a 7-a)
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(Oalbenă), 
mă cu foarte mulți ani. 
Iar traiectoria pe care a 
luat-o România după de
cembrie 1989 a devenit 
favorabilă și la no; pen
tru elaborarea unor astfel

ai parte (în afaceri)
județului Timiș, în anul 
1991. A fost un prim și 
marc succes, care ne-a 
dat imbold spre no; că
utări și realizări.

— Cu ce ați continuat ?

Interviu cu dl prof. CORNEL SECU, 
directorul general al Casei de Editură 

..Sedona” din Timișoara

de volume, deosebit de 
trebuincioase în activita
tea oamenilor de afaceri.

— Care a fost prima 
„Carte Galbenă" pe care 
Casa de Editură „Sedona" 
din Timișoara al cărei 
director general sunteți, 
a realizat-o 7

— Trăind și lucrând în 
orașul martir Timișoara, 
care a și avut o evoluție 
democratică și economică 
mai dinamică, firește că 
ne-am orientat să scoa
tem „Cartea Galbenă" a

— In fiecare an, din 
1991 până în acest an, cu 
județul Timiș. Apoi cu 
municipiul București, cu 
județele Brașov, Bihor, 
Satu Mare, Arad și alte
le experiența noastră a- 
cumulându-se an de an.

— A venit și rândul 
județului Hunedoara.

— Da, în unele județe 
am scos deja câte două- 
trei sau șase ediții, în 
Hilnedoara — al 15-lea 
județ — realizând prima 
ediție. Ga și la Sibiu —

al 16-lea județ, prima e- 
diție.

— De ce ați intitula
t-o ’„Cartea Galbenă” ți 
ce reprezintă ea în zona 
în care este difuzată ?

— „Cartea Galbenă" 
este omologul românesc 
al lui „Yellow Pages", al 
doilea anuar ea impor
tanță din lume. Ea func
ționează ca un instrument 
indispensabil pentru omul 
de afaceri, funcționarul 
public sau oricare cetățean 

care are nevoie de o bază 
de date fezabilă.

— Chiar pc prima co
pertă titrați „Cartea a- 
dreselor utile"...

— „Cartea Galbenă" cu
prinde telefoanele și a- 
dresele unui mare număr 
de societăți comerciale.

DUMITRU GHEONEA

(Continuare în pag. a 2 a)
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Calitatea actului medical-strâns legată de 
bugetul pentru sănătate, de profesionalism

(Urmare din pag. 1)

— Chiar și în aceste 
condiții grele, să recunoaș
tem, personalul medico- 
sanitar și-a continuat acti
vitatea sa nobilă, afirmând 
că își face datoria, cali
tatea actului medical fiind 
menținut la un nivel con
stant ridicat, așa cum se 
practică aici, de mulți ani...

— Ne face plăcere că se 
recepționează aceste efor
turi — și cred că nu fo- 
losesc un cuvânt exagerat 
— pentru că, realmente, 
medicii noștri, specialiștii, 
asistentele sunt devotați 
profesiei alese și Își în
deplinesc și In aceste con
diții vitrege menirea lor 
de a ușura suferințele, de 
■ Însănătoși bolnavii, de 
a-i reda familiei, societă
ții. Lor li se datorează in 
bună măsuri îngrijirii, 
tratării ți vindecării mii
lor de oameni, pacienți ai 
policlinicilor și sp talului 
din Deva. Se cuvine însă 
să precizez că am primit 
un sprijin permanent din 
partea domnilor, prefect 
Pompiliu Budulan, Nico- 
lae Segesvari. subprefect, 
mg. Gheorghe Barbu, pre
ședintele Consiliului ju

i Ai Carte 
b
I (Urmare din pag. 1)
•
I
I firme particulare, patroni, 
J instituții, extrem de im- 
I portante și de necesare 
* între agenți economici, 
| între oameni de afaceri.
< — Ce tiraj și ce preț
I are „Cartea Galbenă" a 
. județului Hunedoara ?
I — N-am intenționat să 
’ edităm un număr mare 
Ide exemplare și nici să 

fixăm un preț ridicat.

dețean, dlui dr. loan Rău, 
directorul Direcției Sani
tare a județului Hunedoa
ra. Și repet că nu pot (din 
cauza spațiului) să nomi
nalizez sponsorii, societăți* 
le comerciaie, agenții eco
nomicii, oameni de 
mare condiție morală 
șt civică, care sprijină spi
talul, pe cei aflați în su
ferință. Și aici aș sublinia 
și furnizorii de alimente, 
eRergie electrică și gaz 
metan, care ne-au înțeles 
greutățile prin care tre
cem. ne-au păsuit în achi
tarea datoriilor. Ceea ce 
nu putem spune despre 
RAGCL cane ue-a somat 
în termeni duri, dându-ne 
„exemplu" de câteva ori 
în emisiunile televizate, a- 
lături de alți debitori.

— Și parcă nu ar fi fost 
de ajuns necazurile prin 
care ați trecut în acest an 
a trebuit să mai supor
tați un șoc (mă refer Ia 
Consiliul de administrație), 
cel al reducerii de perso
nal.

— Tot ca urmare a re
ducerii bugetului, a mă
surilor preconizate de Mi
nisterul Finanțelor, trebuia 
să reducem 158 de posturi. 
La intervenția decisă a Mi
nistrului Sănătății s-a ho

(Galbenă),
Tirajul este 5 000, iar pre
țui 16 000 de lei. Fiind 
prima ediție, n-am urmă
rit cu orice preț câștigul, 
ci în primul rând infor
marea firmelor și a ce
tățenilor, asigurarea unui 
util instrument în acti
vitatea lor, ca parteneri 
de afaceri și dialog.

—- Vor urma șl alte e- 
diții?

— In fiecare an — o 
ediție. Aceasta, prima, a 
fo>t ceva mai modestă, 

tărât ca în județe, condu
cerile spitalelor să hotă
rască, conform situației rea
le, la fața locului.

în această situație am 
propus o reducere reală 
de personal care să nu ai
bă drept consecință dere
glări în buna desfășurare 
a activității medicale, res
pectiv de 60 persoane. Dar 
cum tonourile alocate chel
tuielilor de personal s-au 
repartizat pentru un nu
măr mai puțin cu 158, a 
trebuit să ne încadrăm în 
costuri, procedând la re
distribuirea cadrelor. In 
funcție de necesitățile u- 
nității.

— Stimate die director, 
pentru a încheia pe un ton 
mai optimist, ce întreve
deți pentru viitor, ce ar 
trebui făcut ea întregul 
corp medical să fie conec
tat doar la exercitarea cu 
profesionalism a actului 
medical, să nu se mai con
frunte cu greutățile de a- 
cum?

— Nutrim speranța că 
procesul restructurării ce 
are loc in țara noastră va 
decurge în condițiile ceru
te pentru redresarea eco
nomiei și deci, creșterea 
venitului național și pe a- 

al parte (in afaceri) î
ca volum de informație, 
n-a prea fost momentul 
bun, poate și ca urmare 
a faptului că unii oameni, 
frustrați, înșelați în di
ferite acțiunj și inițiati
ve ale lor, n-au manifes
tat suficientă încredere 
în demersul nostru, de- 
altminteri cinstit și res
ponsabil. Pe de altă par
te, la noi încă nu este 
bine înțeleasă nevoia de 
informație, de publicita

ceastă bază, formarea unui 
buget capabil să disponi- 
bilizeze fondurile bănești 
pentru sănătate, situația se 
poate schimba mult în bi
ne. Fiindcă fără un buget 
corespunzător, destinat să
nătății, nu poate fi vorba 
de o prestație la nivelul 
cerințelor actului medical. 
Este absolut necesar pen
tru a fi reluate investiții
le (in acest an nu am a- 
vut nici un leu prevăzut) 
pentru dotarea cu aparatu
ră de specialitate, îndeo
sebi la radiologie, ea de 
altfel și în celelalte secții. 
Credem că este imperios 
necesar să se revină la 
hotărârea potrivit căreia 
Spitalului Județean Deva 
să-1 fie distribuit bugetul 
prin Consiliul județean Hu
nedoara. în ceea ce ne pri
vește, pe noi, cadrele medi
cale, ne vom strădui in 
continuare să ne perfec
ționăm (4 medici au luat 
titlul de doctor în stiinb 
medicale, 27 de doctori ti
neri au urmat cursuri de 
specializare). contribuind 
la îmbunătățirea calității 
actului medical. Sunt op
timist, cred în succesul re
formei din țara noastră.

te, chiar din partea u- | 
nor agenți economici im- J 
portanți. In România > 
„Cartea Galbenă" va o- ! 
cupa teren favorabil rmrtți J 
ani. în țările dezvoltate I 
ea a fost anihilată de î 
Internet, deși înscrierea | 
pe Internet este foarte J 
scumpă. Oricum, deși | 
deocamdată nu am câș- j 
tigat în județul Hunedoa- I 
ra, vom continua. ;

— Vă dorim succes! I

DIRECȚIA GENERALA DE MUNCA ȘI 
PROTECȚIE SOCIALA A 

JUDEȚULUI HUNEDOARA 
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCA 
VACANTE, LA DATA DE 17. 09. 1997

Agent comercial 11; a- 
gent de asigurare 9; agent 
pază și ordine 5; agent re
clamă publicitară 30; ana
list 2; arhitect 3; arhitect 
clădiri 5; barman 31; bo
binator aparate electrice 1; 
brutar 3; bucătar 8; cofe
tar 5; confectioner artico
le din piele și înlocuitori 
120; confecționer tricotaje 
după comandă 11; onfec- 
ționer-asamblor articole din 
textile 36 consilier econo
mic 1; contabil 3; contabil 
șef 2; croitor 65; cro.tor-con* 
fectioner îmbrăcăminte du
pă comandă 22; cusător 
piese din piele și înlocu
itori 1; cusător piese Ia 
încălțăminte 29; depanator 
de aparate radio șl TV, 
redresoare și amplificator 
1; desenator tehnic 1; dis
pecer 1; dulgher pentru 
construcții 19; economist 
în industrie 1; electrician 
automatizări și forță 1; 
electrician de întreținere 

[ și reparații 2; electromeca
nic electroalimentare 14; 
faianțar 8; farmacist 1; fe
meie de serviciu 2; fochist 
Ia căldări pentru încălziri 
centrale 1; inginer auto
matist 1: inginer con* 
strucții civile, industriale 
ți agricole 4; ing. con
strucții hidrotehnice 5; in
giner constructor instalații

I 
I 
I
I
1
*

I
*

I
*

I
I
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HENKEL ROMANIA SRL î
ANGAJEAZA 

cu carte de muncă sau contract de colaborare î 
pentru județul Hunedoara :

SALESMAN j
Candidatul trebuie să îndeplinească urmă » 

toarele condiții: |
— permis de conducere categoria »BUJ
— capacitate de muncă in ecWplț
■— experiență în vânzări.
Se oferă :
— posibilitatea de evoluție într-o echipă > 

tânără și dinamică.
— salariu atractiv.
Informații suplimentare le telefoanele: 01 - ’ 

8627654 sau 092 - 285769. |
Se așteaptă C.V. la tcl./fax: 069-228794. .

1; ing. de cercetare In con
strucții civile, industriale 
și AG 1, inginer de cer
cetare în prelucrarea lem
nului 1; irgineT de indus
trializarea lemnului 1; in- 
gint r electromecanic 1; 
inginer electretehnist 1: 
ing’ner mecanic 2; îngri
jitor r.nimale 4; Instalator 
apă, canal 8; instalator 
frigotehnist 2; jurisconsult 
1. lăcătuș mecenic 17; ma 
caragiu 4; maistru în in
dustria textilă-pielărie 1. 
maistru mecanic 1; mani- 
pulant mărfuri 3; <rhun£i- 
tor necalificat 40; muncitor 
necalificat în agricultură 
7: operator calculator e- 
lectronic și rețele 1; ope
rator la fabricarea meze
lurilor 2; ospătar (chel
ner) 23; patiser 3; pazui 
24; secretară 1; șofer au
tobuz 6; șofer autocamion 
i; șofer de autoturisme și 
camionete 2; strungar u- 
niversal 5; sudor autogen 
2; sudor electric 7; teh
nician arhitect I; tâmplar 
manual 6; tâmplar univer
sal 17; tinichigiu carosier 
2; tractorist I; vânzător 
33; vânzător bilete 4; vop
sitor auto 1; zidar rosar 
tencuitor 16; zugrav, vop 
sitor 20.

Total locur; de muncă 
vacante — 740.

♦ aaBâMWf M

VINERI. 19 SEPTEMBRIE

(_______TVR I ]
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/rb 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).

( TVR2 )
7,00 TVM. Tclematinal; 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 Chij-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 Videocaseta 
muzicală; 22,00 Mag. cultural; 22,30 Noc
turna sportivă; 0,00 TVM. Mesager.

(__  ANTENA 1 )
630 Tele-Dimineața; 9,00 O echipă 

fantastici (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; 14,20 Model Academy (s); 14.50 
Divergențe — convergențe in lumea spor
tului; 16,20 Club Hawaii (s); 17,00 Dosa
rele Antenei I: 17,30 Telcrebus: 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 Sălbatica] Tango (f. Spa
nia); 2,40 Observator (r).

( ANTENA I - TV-DEVA)
8,00 — 8,15 Știri locale <r); 9,30 — 10,15 

Actualitatea (r); 10,15 — 1030 Muzică; 
18/10 — 18,20 Interviul săptămânii;
18,20 — 18,30 Publicitate, promo; 18,30 — 
18.40 7 zile fără comentarii ; 18,40 — 18,45 
Recomandări pentru week-end; 18,45 — 
19,00 Știri locale.

[ PRO - TV )
7,00 Ora 7, bună dimineața I; 9.00 Sport 

la minut; 9,15 M.AS.H. (s/r); 9,45 Tânăr 
fi neliniștit (s/r): 1030 Șoapte de iubire 
(s/r); 11,15 Capcana timpului (s); 12,00
Film serial; 1330 Dlvertîs Show; 14,00 
Generația PRO; 1430 D.a; 15,00 Maria 
(s): 16,00 Tânăr șl neliniștit (s). 16,45
Șoapte de iubire [s); 17.30 Xena, prințesa 
războinică (s); 18,15 Sport la minut; 1835 
Cine este șeful ? (s); 19.00 Știi și câștigi 11
19,30 Știri; 20,00 Dosarele X (s); 21.00 Re
servoir Dogs (thriller SUA); 23,00 Știri;

2330 La limita imposibilului (s>* %15 Zo
na Crepusculară (s); 0,45 Generația PRO; 
1,00 Confess (f.p. SUA); 3.25 Am Întâlnit 
și români fericiți.

( PRO - TV - DEVA )
7,00 —- 12,30 Reluări; 13,Jt Videotext: 

17,00 Preciosa (s); 17,40 Desene anima
te; 18.05 Radical power (s); 10,10 Casa 
de nebuni (s); 19,30 Farmacia de gar
dă (s); 20,00 Prințul din Bel-Air (f); 21,30 
Crescătorii de câini (de); 22,30 "clean 
journey (s); 23,00 (f); 0,30 Film erotic;
1,30 Videotext.

( DEVASAT +
6,00 — 6,45 F.S. „Lege $1 Ordine" (r); 

6,45 — 7,00 Știri locale (r); 17,15 — 18,3(1 
„Ghici cine este Ia ușă 17", talk-show — 
realizat de V. Bocru; 23,35 — 23,40 Știri 
locale.

—........................ . . ■ -------------------- ------------------„----------------------------------------
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CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI HUNEDOARA
Organizează LICITAȚIE PUBLICA în 

datele de 30 septembrie 1997 și 9 octombrie 
1997, ora 10,00, la sediul său din str. Liber
tății, nr. 17.

Se oferă spre vânzare :
• AUTOUTILITARA DACIA 1310 Break, 

cu nr. de înmatriculare l-HD-4610. cu anul 
de fabricație 1987.

Documentele de înscriere și participare 
la licitație se depun la sediul Consiliului lo
cal până în data de 29 septembrie 1997, pen
tru prima licitație și până la data de 8 octom
brie 1997, pentru a doua licitație.

Taxa de înscriere și participare la lici
tație este de 10 000 lei și garanția de 10 la 
sută din valoarea licitată se depun la casie
ria instituției.

Informații suplimentare la sediul Consi
liului local sau la telefon 054/713766.

IMPORTANT!
S.C. „SCORPION COMPANY” SRL vin

de la prețuri fără concurență următoarele 
produse :

• PUI IMPORT UNGARIA — 17 900 lei/ 
kg. inclusiv TVA

• PULPE PUI. IMPORT UNGARIA — 
22 000 lei/fcg. inclusiv TVA

• FAINA ALBA. J1L 55” — 3 100 Iei/ 
kg. inclusiv TVA. ambalată la 1 kg

• FAINA ALBA „BL 55” — 2 500 lei< 
kg. inclusiv TVA. ambalată în saci de 
50 kg

Desfacerea se face prin depozitele din:
— C-tin Bursan, nr. 1. Hunedoara;
— Stand nr. 1 — Complexul Sîntuhalm;
— DEVIL (fabrica de lapte) Deva, sau pe 

bază de comandă, la telefoanele 717439 ; 
232181.

Texaco Havoline Formula 3 — Sponsorii Formulei 1 în Europa

i
.«-.•r-X-X;

* *-* ****** * * • .................... . ‘ .................................

CÂND PERFORMANȚA 
CONTEAZĂ CU ADEVĂRAT

Diimneavoastră sunteți genul de șofer care pretinde de la uleiul de motor înaltă performanță zi de zi. De ce ? 
Pentru că asta contează cu adevărat pentru dvs. Iată de ce ar trebui să folosiți același ulei pe care îl folosesc și 
mașinile de Formula 1.

In comparație cu uleiurile de calitate inferioară, Texaco 
Havoline Formula 3 menține motorul autoturismelor 
mai curat și cu mai puține depuneri. Astfel, un motor 
curat va însemna un grad redus de uzură și coroziune, 
piese cu o viață mai lungă, economie de combustibil și 
consum redus de ulei.

Pentru detalii despre gama completă de produse Texaco contactați-ne la!
DUCOIL S.E.Lm Ce-,; 057 259 318 / Fax: 057 259 514 S.C. STAR OIL S.R.L., TeL: 061 438 027 / Fax: 061435 327 RETCO S.R.L., Tel.: 068- 
311852 COMATCIIIM S.A., TeL 0124 07 055 l Fax: 01 42 09 916.

TEXACO
Motor Oils
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i Biserica „Sf. Nicolae" se pregătește! 
i să mai reziste cel puțin o sută de anii
i Cel mai vechi lăcaș de 
J cult ortodox din muni- 
Icipiul de pe Cerna — 

Biserica Sf. Nicolae — 
a se află în prezent în lo- 
I iul lucrărilor de conso- 
Ilidare.

„Privită cronologic, 
» construcția bisericii este 
ț desăvârșită în trei eta- 
J pe: Altarul și Naosul — 
Ila anul 1458', Pronaosul 

în anii 1634—1654, iar 
î Turnul în anul 1827“, 
| fiind realizată din ,,’că- 
» rămidă arsă și legată cu 
| mortar pregătit din nisip 
. de râu cu var nestins...", 
| după cum se menționea- 
J ză în publicația „Corvi- 
Iniana" (vol. I) a Mu

zeului Castelul Corvi- 
J neștilor, de către preo- 
| tul I. O. Rudeanu. „is- 
» toria bisericii „Sf. Nico- 
| lae« din Hunedoara (fos 
’ tă reședință a episcopu- 
| Iul Ioan de Caffa) este 
• deosebit de interesantă 
I nu numai pentru istoria 
I și evoluția artei, dar 
J și din punctul de vedere 
I al evenimentelor istori

ce care s-au desfășurat 
în jurul acestui monu
ment".

Așa încât, preocupa
rea pentru păstrarea și 
conservarea calităților U- 
nui asemenea monument 
s-a concretizat, începând 
cu luna trecută, In rea
lizarea lucrărilor de con
solidare și restaurare a 
acestuia. Finanțarea lu
crărilor aparține în ex
clusivitate Ministerului 
Culturii, care în acest 
scop a angajat o firmă 
timișoreană specializată 
în astfel de lucrări — SG 
Castrum-Tim SRL,. De la 
consolidările de ’ funda
ție, ale pereților și cen
turilor, până la refacerea 
șarpantelor, a acoperișu
lui și a trotuarelor din 
jurul clădirii, întreaga 
manoperă se efectuează 
manual, după cum o cer 
rigorile specifice struc
turilor monumentale. Pu
nând la socoteală și ca
priciile vremii, sau struc
tura pereților, spre e- 
xemplu, nu e exagerat

când se pomenește de I 
periculozitatea acestei J 
munci, aflată la granița | 
dintre meserie și artă. » 
Estimând la un an de I 
zile durata lucrărilor, ' 
dnii ing. șef Eugen Mi- i 
rea și ing. Ioan Grecea J 
(cu care am stat de vor- | 
bă pe „șantier") preci- ' 
zau că acestea sunt fă- > 
cute să reziste cel puțin I 
o sută de ani. J

Aici am mai aflat, de I 
la preotul paroh Gra- J 
țian Bornemisa, că tot | 
spre folosul credincio- « 
șilor se va construi în | 
perioada următoare o • 
altă biserică aparținând I 
Parohiei „Sf. Nicolae" 2 J 
Hunedoara, în cartierul | 
Micro 6 (pe str. B. Șt. I 
Delavrancea). Biserica, a . 
cărei piatră de temelie I 
a fost pusă iar locul J 
sfințit de P.F. Timotei | 
Seviciu, episcop al Ara- • 
dului și Hunedoarei, va | 
purta hramul Sf. Treimi , 
și va fi ridicată prin con- | 
tribuția credincioșilor.

Clubul artelor hunedorene într-o 
formă atractivă: „CAFE LITERA1RE"

5

Sumarul primei ediții a Cafenelei li
terare a cuprins: Arta graficii (Dan Pi- 
chiu Vifor); Tânguirea lui Orfeu (Cris
tina Furdui); Corola amintirilor (prof. 
Victor Isac); Intre pictură și poezie (Mi
hai Codrea); Despre studenție (Ruxan- 
dra Petre); Argumentul tradiției (ing. 
Ioan Romulus Vasile); Eseu — Mitul 
camuflat în cotidian (Eugen Evu); Me
dalion liric (Ovidiu Băjan); Savoarea 
pamfletului (Petru Poiană); Chitară cla
sică (Octav Petre); Eseu despre Cioran 
(loan Barboni); Armonii preclasice (Ni
colae Szekely).C I- • to M*. g

1
I

Mediatorul acestei forme atractive de< 
ART CLUB este scriitorul Eugen Evu, J1 
iar noul generic este SIDEREX.

Prima parte s-a desfășurat în coche-!] 
ta sală supraetajată a Clubului Siderur-J' 
gistul, iar partea protocolară în incinta •! 
foaierului. Sponsorul acestei ediții a fost!' 
Fundația „Iancu de Hunedoara". j!

De ce s-a ales acest generic? „Sider ■! 
( ..........................
Iar „ex". 1 
te semnificative: exigență, experiență, 
exemplar, examen, < 
export", a argumentat mediatorul.

■ 
I

> I 
!
III
»

— J ci „vtou gcuvuvf „oiuer ■ î
este al siderurgiei, dar și al sideralului..

", bază semantică pentru cuvin-J.
■"icativer evigpnțn, experiență, IJ 

expoziție și chiar!;

„Cine își închipuie că mai poate consuma 
apă caldă fără să plătească se înșală"

GENERAȚIA DE LEGĂTURĂ j
între generații sunt 

niște punți. Puntea de le
gătură, cred eu, vitală 
pentru noi, acum, este 
cea a generației de mij
loc, în plină vigoare in
telectuală și volitivă, u- 
na, deci, rezonantă la vo
ința, la aspirația reală 
spre democrație și impli
cită în domeniul vital, 
economic.

Inginerii deja deținători 
ai unei experiențe do
bândite în ultimul dece
niu totalitar, sau promo
ția echivalentă promoției 
70 din literatură, pot fi 
salvarea economiei în 
tranziție și imediat după 
ce apele se vor liniști, in
trând într-o matcă flu
entă. Mă refer, fără a a- 
vea complexe, inhibiții, 
dar nici intenții de „tă
mâiere", la cei din ge
nerația majoritară acum, 
după preluarea noului 
manageriat, de către ing.

Gheorghe Pogea, la cei 
ce, fără larmă, dar cura
joși și necesar... roman
tici, afirmă o coerență 
dificilei reforme tehnolo
gice în curs. Ei sunt am
bițioși și eliberați de ta
rele reflexelor ieri im
puse, ei sunt apți să fa-

LA S.C. „SIDERURGICA"
S.A. ȘI NU NUMAI...

că viabilă speranța unei 
Hunedoare care să nu 
treacă de la extrema 
pseudo-istdrică, de la ar
gumentul tradiției, con
fiscat și el o vreme, la 
extrema panicată a dis
pariției.

Desigur, nu va mai fi 
un combinat, dar este, de
ja, o Societate SA, care 
va fi reașezată pe crite
rii economice-industriale 
și de sociologie a muncii

de concurență, descentra- 1 
lizată, acceptând unele sa- ț 
crificii inerente. 1

Putem face analogia u- ’ 
nui tratament vital unui ț 
organism care, pentru a 1 
fi salvat in sănătatea lui, ' 
consimte logic măsurile j 
de sacrificiu, a unei părți, 1 
pentru viața întregului. . 
$i încă a unuia cu viitor, ) 
care va fi concurențial, ț 
implicit performant la i 
nivel european. '

Generația inginerească ț 
actuală, și desigur, nu l 
doar elita, ci întregul co- 
Iectiv care se va numi ) 
mereu siderurgist, ne in- ț 
spiră, prin contactul în- i 
deaproape cu lucrarea lor, ' 
cu crezul și vocația lor, \ 
optimismul fără de care 1 
n-am merita să pârtiei- ’ 
păm la „discuție" nici \ 
măcar prin prezența tă- l 
cută. J

EUGEN EVU (

Un acut semnal de alar
mă pe care dl ing. Con
stantin Buzea, vicepri- 
marul Hunedoarei, do
rește să-1 aducă în aten
ția locuitorilor munici
piului de pe G e r n a 
— vizează faptul că 
datorită imenselor restan
țe pe care Regia Auto
nomă de Interes Local 
(R.A.I.L.) Hunedoara le 
are la plata gazului me
tan, ROMGAZ a sistat a- 
limentarea municipiului 
de cca. 3 săptămâni. în 
această perioadă s-au fă
cut lucrări de reparații la 
rețeaua de apă. „în pre
zent aceste lucrări sunt 
terminate, declară dl Bu
zea. Din păcate, datorită 
marii datorii pe care 
RAIL o are către ROM
GAZ, regia a suspendat 
alimentarea cu gaz a cen
tralei termice, fiind ast
fel în imposibilitate de a 
asigura alimentarea cu 
apă caldă". Hunedoara 
deține un trist record în 
ceea ce privește facturile 
neachitate pentru consu
mul de gaz metan. în pre
zent suma totală pe care

RAIL o datorează ROM
GAZ se ridică la 7,5 mi
liarde de lei. Toate aces
te obligații financiare rte- 
onorate, consideră dl vi- 
ceprimar, se datorează in
dolenței sau anumitor In
terese neclare ce se insi
nuează de la nivelul aso
ciațiilor de locatari. Nu
mai de la începutul anu
lui și până în prezent da
toria asociațiilor de loca
tari s-a ridicat cu 3,2 mi
liarde de lei. A fost cerut 
un control din partea 
Curții de Conturi a Româ
niei pentru a se elucida 
ce traiectorii iau banii a- 
cumulați de la locatari. 
„Există suspiciunea, poate 
greșită, că o parte din ba
nii colectați de asociații
le de locatari datoare se 
folosesc în alte scopuri, 
nefiirtd predați RAIL-ului 
pentru prestațiile efec
tuate", declară dl Buzea. 
Există facturi neachita
te încă din iarna lui 
1994. Ce e mai ciudat este 
că multe din asociațiile 
datoare, ce au fost acțio
nate în judecată, sunt si

tuate în zone rezidenția
le, unde se bănuiește că 
locatara dispun de veni
turi suficiente pentru a-și 
onora consumurile casni 
ce. Prezentăm și o listă 
a asociațiilor de locatari 
cu cele mai mari datorii 
din Hunedoara: A.L. nr 
1 — 130 milioane de lei; 
A.l nr. 3 — 108,6 mili
oane de iei; AL nr. 4 — 
184.4 mii. Ici; AL nr. 5 — 
121 mii. lei; AL nr. 6 —
69.5 mii. lei; AL nr. 7 — 
120,65 mii lei; AL nr. 8 
(din Centrul Civic). — 
231,7 mii. lei; AL nr 11 — 
149,3 mit. Iei; AL nr 20 — 
171 mii. lei; AL nr. 21 —
78.2 mii. lei; AL nr. 24 —
82.2 mii. Ici; AL nr. 25 — 
160," mii. lei; AL nr. 40 — 
3 mii. lei; AL nr. 45 —
121.5 mii. lei; AL nr. 46
— 110.3 mii. iei. AL nr. 
48 — 203.3 mii lei; AL 
nr. 50 — 23,7 milioane lei; 
AL nr. 51 — 128,8 mii.
lei; AL nr. 52 — 139,9 
mii lei; AL nr. 59 — 229,9 
mii. lei; AL nr. 70 — 10,8 
mii. le' și AL nr. 72 — 
30.9 m.i. lei.

I PĂGUBIȚI ÎN SEJUR LA CINCIȘ
1 în noaptea de 16/17 septembrie a.c., 
I Lăcătuș Lucian (38 de ani), muncitor la

RAIL Hunedoara, s-a hotărât să dea 
I câteva târcoale, nu oriunde, pe străzi

lăturalnice sau întunecoase, ci în zona 
Ide agrement de la Cinciș. Mai exact, 

în parcarea din incinta Motelului Cin-

I 
ciș, unde a acționat tâlhărește, spăr-] 
gând două autoturisme. din care a fu-" 
rat bunuri în valoare de peste 5 mi-| 
lioane de lei. Fost rfndainnai. făptașul! 
este cercetat în stare de reținere de că-1 
tre Poliția Muni-ipinkii Hunedoara ș | 
urmează a fi prezentat organelor de I 
parchet cu propunere de arestare. I

Ținând seama de noi
le reglementări ce vizea
ză activitatea agenților 
economici, venim în spri
jinul acestora cu câteva 
detalii de larg interes, 
oferite de Biroul Corp 
Control Comercial-Priva- 
tizare al Consiliului local 
Hunedoara.

Agenții economici care 
își desfășoară activitatea 
pe raza municipiului Hu
nedoara, în funcție de ti
pul de activitate desfășu
rată, începând cu 1 sep
tembrie 1997 pot func
ționa numai dacă dețin 
autorizații de funcționare 
astfel:

— pentru comerț stra
dal : • cu tonete; • tera
se sezoniere;

— pentru comerțul cu 
amănuntul sau prestări 
servicii, exclusiv alimen
tație publică, taximetrie, 
stații comercializare pro
duse petroliere ;

— pentru comerț cu ri
dicata ;

— pentru alimentație 
publică;

— pentru producție și 
stații comercializare pro
duse petroliere;

— pentru maxi-taxi;
— pentru activitate de

Noi cerințe la solicitarea autorizațiilor
♦ ♦

pentru activități economice
taximetrie — indepen
denți;

— pentru activitate de 
taximetrie — societăți co
merciale.

Pentru cei care dețin 
autorizații de tip vechi, 
aoestea sunt valabile pâ
nă la data expirării.

Funcționarea fără de
ținerea autorizației repre
zintă contravenție în ba
za Legii 12/'9O, republi
cată.

începând cu acest nu

măr al cotidianului nos
tru, în cadrul paginii săp
tămânale „Viața Hune
doarei". vă vom prezenta 
eșalonat (pe tipuri de ac
tivități) formularistica ne
cesară la solicitarea au
torizațiilor pentru desfă
șurarea activităților men
ționate.

I. AUTORIZAȚIE 
DE FUNCȚIONARE 

PENTRU MAXI-TAXI
I. Cerere tip, Ia care se

anexează xerocopil ; 2.
Certificat de înmatricu
lare la Camera de comerț; 
3. Certificat de înmatri
culare la Direcția Finan
țelor Publice sau autori
zație la Decretul Legii nr 
54/1990 ; 4. Cod fiscal; 5. 
Autorizație sanitară; 6.

Pagină realizată de :
GEORGETA BÎRLA. ADRIAN SăLAGEAN

Graficul orar prevăzut 
in caietul de sarcini • 7, 
Taxa de firmă, 8. Dova
da achitării impozitelor 
(ultimele două de la Ad
ministrația Financiară 
Hunedoara); 9. Dosar cu 
șină nou pe care nu se 
va face nici o mențiune.

Notă Pentru viza a- 
nuală a autorizației sunt 
necesare documentele men
ționate la punctele: 1, 5, 
6, 7, 8 și autorizația în 
original.

(Va urma)

‘•*b*b*b*b*b*B,**b**,****b*B,b“***,«**,b’ ‘.“.V.V
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ESTETICA FILOZOFIEI POETICE
Gândindu-mă la câteva 

reeditări „în frunte" cu 
Estetica, pot afirma că, în
cet, sigur și normal, Tudor 
Vianu își ocupă locul pe 
drept cuvenit în peisajul 
culturii române. Având 
soarta multor intelectuali- 
autori românj în vremea 
socialismului „înfloritor", 
el a fost făcut uitat cu dis
creție, dar și cu multă fer
mitate. Insă, pe de altă par
te și la urma urmelor, sim
plificând cu mult peste 
normal lucrurile, ne putem 
întreba: oare câți dintre 
teoreticienii, istoricii și cri
ticii literari s-au învredni
cit (sau se învrednicesc) să 

.construiască o interacțiu
ne logică și viabilă între 
'■’ozofie și poezie, și încă 

nivel de exegeză euro- 
[>. ană — cel puțin? Să nu 
mai vorbim despre calita- 
!■ i comentariului și adân- 
. ;mea inciziei în discuta
rea subie-Multif prepus spre 
• u, dfeă. l'entru' că, în fața 
unu; titan precum Goethe, 
majoritatea orgoliilor prind 
paloarea frunzelăr în con
tact eu bruma. La Tudor 
Vianu orgoliul este de a 
face în primul rând o des
chidere spre partea strict 
estetică, din textul literar, 
deși pare ușor pleonastică 
transpunerea ideii. Filoso

fic Și poezie este un set de 
studii de specialitate care, 
pentru cititorul încă ne
exersat cu lecturile lungi, 
stufoase și plictisitoare — 
nu e cazul la TV 1 — con
stituie un îndemn spre iu
birea frumosului-esenția. 
lizat. Dispunerea textelor 
din volum susțin această 
idee, dacă avem în vedere 
fie și numai cele trei părți

care îl consider drept pri
ma închegare a unei filo
sofii generale" (p. 7). A- 
cest citat l-am preluat din 
mini Prefața scrisă de Tu
dor Vianu la volumul ee 
urma să apară în anul 1942. 
Revenind la cuprinsul căr
ții de față, mai trebuie spus 
că el înseamnă primul con
tact cu lumea câtorva spi
rite înalte ale literaturii și

Tudor Vianu : FILOSOFIE ȘI POESIE, 
Editura Albatros, București, 1997

ale cărții: Filosof ie și poe
zie, Filosofi și poeți, și Că
tre o concepție estetică a 
lumii. Despre această al
cătuire, autorul spune: „în 
prima parte (...), raportul 
dintre filosofie și poezie 
este studiat în mod princi
pial. în a doua parte, ace
lași raport este urmărit în 
opera unor cugetători poeți 
sau a unor gânditori pen
tru care poezia a alcătuit 
punctul de plecare al con
strucției lor. în- partea ul
timă. am încercat să câș
tig situându-mă în unghiul 
estetic, un mod de înțele
gere a lumij și. vieții, pe

culturii europene: Henrik 
Ibsen. Nietzsche, Pârvan. 
Valery, Benedetto Groce și 
Goethe, despre care am a- 
mintit ceva mai înainte. E- 
voluția analizării de la sim
plu la complex este eloc
ventă, fără să se simtă... 
rupturi de ritm. Tot așa 
cum semnificative, și ten
tante pentru lectură, ml 
se par multe subtitluri 'din 
toate cele trei părți ale vo
lumului: Religia, filosofia 
și arta în epoca specialită
ților, Poezie și mitologie, 
Poezia filosofică. Filosofia 
ca poezie (din Filosofie șî 
poezie); Goethc și timpul

nostru, Henrik Ibsen și i- 
dealurile moderne, Niet
zsche și filosofia ca formă 
de viață, Vasile Pârvan și 
concepția tragică a existen
ței (din Filosofi și poeți); 
Permanența frumosului și 
Semnificația filosofică a ar
tei (din Către o concepție 
estetică a lumii).

Se observă fără efort o 
anume tendință de transfe
rare a clasicismului, chiar 
și ceva mai întârziat, în- 
tr-un modernism încă în 
stare de incipiență, • dar 
perfect intuit de marele 
estetician. Avem astfel o- 
cazia să constatăm pe viu 
vizionarismul lui TudOF 
Vianu și valabilitatea afir
mațiilor sale, pentru că, cel 
puțin în cazul volumului 
de față, instrumentul au
torului pentru analiză a 
fost filozofia despre care 
el însuși spune: „Ea este 
însăși stăpânirea intelec
tuală a lumii ca totalitate. 
Iar dacă, pentru a atinge 
punctul de Vedere filosofic, 
se cere muncă intensivă și 
răbdătoare, rezultatele a- 
cestei aplicații nu sunt for
marea și creșterea unor 
aptitudini speciale, ci edu
carea în adâncime a între
gului om" (Cap. IV).

DUMITRU I1URUBA

O lume care totuși... mai are
i 
i

Solitudine, nesiguran
ță sunt senzațiile care, să 
recunoaștem, stăpânesc 
majoritatea tinerilor din 

I pragul" secolului super- 
I inteligenței, al șuper-teh- 
' nologici, al supe'r-staruri- 
| lor și... al super-depresii- 
. lor
I Ce să mai zici când în- 
J tr-o țară relativ pașnică,
* România, auzi vorbe de 
I genul: „Păi la noi, la 
J școală, e ca la ăia din 
’ -...VIinți periculoase"; ori
• bați ori ești bătut" sau 
| „Ba. hai să ne tirăm la 
, baru’ cutare: bem o vod-

Iju. jucăm un biliard, fu
măm o țigară..."? Oricum, 

«orele de curs nu intră în 
program... Binecuvântată

Ifie și o reformă a învă
țământului care să facă

ore interesante pentru 
toți și. lăsând gluma la 
o parte, care să implice 
în sfârșit ș; pe deplin în 
procesul le educație trei 
factori ce m’ >uențează 
covârșitor: familia, reli
gia, școala, în opoziție cu 
sexul, drogul, băutura. 
Oare e de mirare că prin
tre adolescenți sunt frec
vente reacțiile amintite 
mai sus când în școală 
nu te învață cum să tră
iești, în familie existen
ța e o luptă continuă, iar 
cu religia nu prea ai o- 
cazia să iei contact? Ast
fel, solitudinea despre 
care vorbeam la început 
primește masca desfrâu- 
lui, iar nesiguranța naș
te violență extremă, un
de mai pui faptul că se

purcede sistematic la o 
adevărată masacrare a 1- 
nocenței prin mult din 
ceea ce numim „presă" ori 
„televiziune". Naturale
țea gestului, a vorbei și 
a gândirii se pierde, lo
cul fiindu-i luat de mân
dria de a ști totul când 
de fapt nu știi nimic, 
mândrie distrugătoare a 
minții și a spiritului.

Există însă germeni ai 
speranței pentru noua 
generație. Susțin aceasta 
după tot ce am afirmat 
datorită unei mai mari 
încercări de implicare a 
adulților, pe plan mon
dial, în astfel de proble
me, datorită faptului că 
am mai întâlnit Și tineri 
iubitori de frumos și de 
armonie, dar mai ales

I 
w 
I 

pentru că am mare în- ? 
credere în sufletul omu- I 
lui care a fost plămădit » 
din cele mai pure esen- | 
țe de Iubire, Bunătate și « 
înțelegere. Să credem din I 
toată inima că acestea J 
vor duce la găsirea echi- ■ 
librului și a drumului I 
drept în viață I Să credem J 
că iubirea pentru semeni, | 
bunătatea față de cei în » 
primejdie, înțelegerea | 
dintre oameni vor trium- , 
fa în numele adevărate- | 
lor valori morale, în lu- • 
mina ochilor noștri ce J 
vor fi poate un felinar | 
pentru o lume care to- * 
tuși... mai are speranță! | 
ROXANA SICOE-TIREA, » 

elevă |
Colegiul Național

„Decebal", Deva i

speranță

—‘A——< —♦—• — Bigi» » 7f
* * 
I SOCIETATEA COMERCIALA INDUSTRIE 
i MICA ȘI SERVICII SA ALBA, S1NTIMBRU 
I

SOCIETATEA COMERCIALA INDUSTRIE f... „„-----------■ ....-------------------------;

I
I

Ir
240 x»

24781
r
r

i < 
i ■
] 138 
T
JIci/buc, respectiv 257712 lei/mc.I . . - . ------ .
♦ 
I* 
I
* ’ f
. ALBA, cu sediul în Sîntimbru, Șoseaua națio- *
* nală, nr. 16, jud. Alba, telefon 058/842232, *
« fax 058/842249, produce și livrează și alte ma- » 
«teriale de construcții: f
« — cărămidă normală plină și cu goluri; Ț
1 — cărămidă eficientă mică; f
« — bloc ceramic mic si mijlociu. f
1 PRODUSE LA PREȚURI AVANTAJOASE 
«cu LIVRARE IMEDIATĂ prin auto și CFR. |

Informații suplimentare la sediul societății, r

BLOC CERAMIC MARE — 290 x 
mm.
Calitate deosebită, preț avantajos,

I

Prețul include TVA-ul.
Livrare imediată — prin auto si CFR. » 
S.C. INDUSTRIE MICA ȘI SERVICII SA}

I

SOCIETATEA COMERCIALA 
„AUTOPARTVTHANS” S.R.L. DEVA

Vinde prin DEPOZITUL MAGAZIN. DIN STR. DE
POZITELOR, NR. 17 (SITUAT IN INCINTA S.G ROM 
CAMION DEVA)

MĂRFURI DE CALITATE EUROPEANA DIN IMPORT 
LA PREȚURI ACCESIBILEI

— PAL MELAMINAT IN 20 NUANȚE
— FOLIE CANT ASORTATA DE 19 și 28 mm

I — BLATURl BUCĂTĂRIE CU SUPRAFAȚA TERMO- 
f IZOLATA
• — CHIUVETE INOX MARCA BLACO
« — ACCESORII MOBILA (balamale
«runcâtor, șuruburi» balamale. îmbinare
1 mânere diferite mârimi fi nuan(e) 
J — BORDURA PVC de 19 ți 28 mm

I

zincale cu a* 
fi confirmară.

*

*

!
i
*

*

Editurâ „Dacia" oferă, 
in primul' rând celor de 
pe băncile școlilor, un ve
ritabil „manual de școa
lă modernă", privitor la 
literatură Rod al multor 
ani de exercițiu (didac
tic) cartea de față este 
dificil a o încadra în- 
tr-un- canon, originalita
tea și farmecul ineditului 
lor travaliu fiind impre
sionante.

Nj se dezvăluie, meto 
die și erudit, panorama 
cunoașterii prin creativi
tatea umană, ca dimen

Ana și Mircea Petean „Ocolul lumii în
siune (trăsătură) latentă. 
Se știe că vârstei copilă
riei îi este specifică o a- 
numită genialitate. Școa
la. în etapele ei succesi
ve, pare că „reprimă", 
treptat, impulsul miste
rios al creației. Este con
vingerea autorilor, iar noi 
subscriem că individul u- 
man, instruit în colecti
vitate, prin sistemul e- 
ducațional școlar, suferă

o „masificare", paradoxa. 
lă, fiind silit să își „co
recteze" .percepția origl-

metodă modernă de în
vățare.

De învățare șl de cul

NOTE DE LECTURA

nală, nativă și conținând 
pecetea inițială de INS, 
iar „jocul" poeziei, frec
vent la copil și adoles
cenți, este propus ca o

tivare, ca exercițiu prag
matic, coerent, întru zi
direa valorilor individua
le, înnăscute și cultiva- 
bile.

-

4

TELEFON NR. 054/ •

I

în nuanțe
ferite

— ORNAMENTE, DIFERITE PROFILE $1 CULORI 
_ GLISIER DIFERITE DIMENSIUNI
— ȘINA CULISAR
— ROTILE MOBILA
— BALAMALE UȘI STICLA MOBILA 
PROGRAM DE LUCRU. ZILNIC ORA 7,30, ORA

1
«
I . . _
ț inclusiv SAMBATA.
ț INFORMAȚII SUPLIMENTARE
♦ 233441
•

NOU!
GOSPODARI, acum pentru animalele din gospo 
daria d-voastra, SC. CKO» .'^KOCX 5.K.I. 

oferă renumitele concentrate furajere ale firmei 
AGROKOMPLEX CENTRAL SOYA Rt 
la pungi-de 5 Kg și saci de 30 Kg la cele mai mici 
prețuri.
Căutăm societăți comerciale interesate in distri - 
buția acestora prin magazine
Informații ia tel. 054/661166; 054/219234 sau ia 
sediul societății din Simeria Veche nr.85

Credibil și tulburător, 
autorii demonstrează cu 
numeroase texte ale unor 
elevi că o astfel de 
sibilă metodă ar da 
zultate, psihologio și 
tistic. spectaculoase.

Știm din propria expe
riență că tinerii (școlari 
șl liceeni), cu Înclinații 
pentru creație literară, se 
pierd pe parcurs, izolați, 
ori epuizând „jocul lite-

po
rc
ar-

rar" în cercuri și cena
cluri mai mult sau mai 
puțin efemere și e pă
cat Jocul eșuează în joa
că și apoj în renunțare.

Prea puțini au norocul 
să își întâlnească mode
lul viu, 
mătorul, 
definirii, 
propriei 
creative. 
Petean 
foarte utilă în metodica 
stimulării creativității la 
copii.

G. STREIANU

maestrul. îndru- 
în traseul auto- 

conștientizării 
(posibile) valori 

Cartea soților 
este exemplară.

ANUL IX • NR. 1976

w

• VINERI. 19 SEPTEMBRIE 1997



t id ian:$i nde pe ndent
•• •'............

SĂPTĂMÂNA 
TV

1
LUNI, 22 SEPTEMBRIE

T V R 1

13,90 Secretele nisipului (r); 14,10 Șel- 
Cul (r)._ 15,00 Da; 15,30 Em. în lb. ma
ghiari;’ 17,05 Strada Libertății (s); 17,35 
Timpul Europei; 18,00 Interactiv Tele-Joc; 
19,00 Sunset Beach (s); 20,00 Jurnal; 21.00 
Bavwatch (s): 22.00 Tn fața dvs: 23,00 Ca
nary Wharf (s); 23,30 Jurnal: 23,50 Revis, 
ta de istorie; 0,30 Rock Live.

; T V R 2

13,00 Tribuna partidelor parlamentare;
13.30 Conviețuiri; 14,30 Ce bine e acasă! 
(s); 15,05 La volan (r); 15,30 D.a; 16,00 
Secretele nisipului (s); 17,00 Șeicul (s); 
18,00 Mândrie »i prejudecată (r)-_ 19,00 
Studioul de Film al TVR prezintă: „Lu
mini ale creatorilor din umbră. Operato
rii" (II): 20,00 Teatrul Național de Tele
viziune prezintă: „Capul de rățol" de 
Gheorghe Ciprian: 21,40 Recital; 22,00 
Viata în jurul Mcditeranei (IV); 22,30 Ul
timul tren; 23,30 Autograf pentru pre
zent; 0,09 TVM Mesager; 0,30 Mari di
rijori: Ghcnadi Rojdestvenski.

ANTENA 1

6,30 Tele-Dimineața; 9,00 Rățoiul Iluey 
(r); 9,40 Giulia (r); 10,30 Joc sălbatic (f/r);
12.20 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 Co- 
cosatul de la Notrc Dame (f. da); 14,00 
Știri; 14,20 Anastasia (f. biogr. SUA 1986, 
p.I); 16,00 Iluzii (s); 17,30 Telerebus; 18,00 
Cafea cu parfum de femeie (s): 19,09
Observator; 19,45 Superman III (f. SF 
SUA 1983); 21,30 Viitorul începe azi (s);
22.30 Milionarii de la...; 0,00 Știri.

PRO TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Lumea filmului 
(r); 10,15 MASH (s): 10,45 Sport la minut: 
11,00 Tenis. Open România (d); 12,55.Știri; 
13.00 Procesul etapei (r); 14,15 Tenis. O- 
pen România (rez.); 14,30 Maria (s): 15,30 
Tânăr și neliniștit (s); 16,15 Șoapte de 
Iubire (s); 17,00 Știri; 17,15 Deșteaptă-te, 
române!; 18,25 Știri; 18,30 Cine este șe
ful? (s); 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 
Știri; 20.15 Vizitatorii (co. Fr. ’93); 22,15 
Fam. Bundy (s); 22,45 Sledge Hammer (s);
13,15 Știri; 23,45 Oameni obișnulți (f. SUA).

MARȚI, 23 SEPTEMBRIE

T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR 
Cluj-N.; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Ti
misoara; 12,05 Credo (r); 13,05 Secretele 
nisipului (r); 14,10 Șeicul (r); 14,55 Bursa 
invențiilor (r); 15,05 D.a; 15,30 Ecclesiast 
*97; 10,00 Em. în lb. maghiară; 17,05 Stra
da Libertății (s); 17,35 Medicina pt. toți; 
18,00 Interactiv Tele-Joc; 19,00 Sunset 
Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 Indiferenții 
(dramă Italia 1985. ultima p.): 22,35 Aca
să; 23,00 Canary Wharf (s); 23,30 Jurnal; 
23,50 Universul cunoașterii (do); 0,30 Pla
neta Cinema: Șt. lordache (I).

T V R 2

7,00 TVM Telematinal; 8,30 Canary 
Wharf (r); 9.00 Baywatch (r); 10,00 Cu 
ochii’n 4! (r); 10,45 Maria Callas (r); 11,35 
Sunset Beach (r); 12.30 Savannah (r); 13,30 
Conviețuiri; 14,30 Ce bine e acasă! (s); 
15,05 Timpul Europei (r); 16,00 Secretele 
nisipului (s): 17,00 Șeicul (s)- 18,00 Mân
drie si prejudecată (r); 19,00 Opțiuni;
20.00 Maigret și viața unui om (f.p); 21,40 
Memento; 22,00 Comorile Filmotecii TV;
22,30 Ce i de făcut?; 23,30 Arhive româ
nești; 0,00 TVM Mesager; 0,30 Meridianele 
dansului.

ANTENA 1

6,30 Tele-Dimineața; 9,40 Viitorul în
cepe azi (r); 10,30 Superman III (f/r); 12,10 
Lumină călăuzitoare (s); 13,10 Da; 14,00 
Știri; 14,29 Pe urmele criminalilor (f.p. 
SUA 1990); 16,00 Iluzii (s); 17,00 D.a; 17,30 
Telerebus; 18,00 Cafea cu parfum de fe
meie (s); 19,00 Observator; 19,45 O viată 
perfectă (f.p. SUA ’89). 21,30 Legea lui 
Burke (s); 22,30 Milionarii de la...; 0,00 
Știri; 0,15 Aphrodisia.

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9.45 Sledge Hamme ■
(r) : 10,15 MASII (s); 10,45 Sport la mi
nut; 11,00 Tenis. Open România (d); 12,55 
Știri; 13,00 Deșteaptă-te, române! (r); 14,15 
Tenis. Open România (rez.); 14,30 Maria
(s) ; 15,30 Tânăr șl neliniștit (s); 16,15
Șoapte de iubire (s); 17,00 Știri; 17,15 
Profesiunea mea — cultura; 18,25 Știri;
18.30 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi și 
câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,15 Spitalul de 
urgentă (s); 21,15 Secrete de familie (s): 
22,95 Știri; 22,15 Fam. Bundy (s); 22,45 
Sledge Hammer (s); 23,15 Știri- 23,45 Dis
tratul (co. Fr. 1970); 2,45 Știrii

MIERCURI, 24 SEPTEMBRIE

TVR 1

6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR 
Cluj-N.; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Ti- 
mișoara-, 12,05 Sensul tranziției (r); 13,05 
Secretele nisipului (r); 14,10 Șeicul (r); 
14,55 Fotbal: Sportul Studențesc — Dina
mo (d); 17,05 Strada Libertății (s); 17,35 
Mag. sportiv; 18,00 Interactiv Tele-Joc; 
19,00 Sunset Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 
Memorialul durerii (do); 22,00 In flagrant 
(dezb.); 23,00 Canary Wharf (s); 23,30 Jur
nal; 23,50 Cultura în lume (do); 0,30 în
tâlnirea de Ia miezul nopții.

T V R 2

7,00 TVM Telematinal; 8,30 Canary 
Wharf (r); 9,00 Indiferenții (f, p.I/r); 10,35 
La izvorul dorului...; 11,00 Autograf pt. 
prezent (r); 11,35 Sunset Beach (r); 13,30 
Em. în lb. maghiară; 14,30 Ce bine e a- 
casă! (s); 15,05 Medicina pt. toți (r); 15,30 
D.a; 16,00 Secretele nisipului (s); 17,00 
Șeicul (s); 18,00 Mândrie și prejudecată 
(r); 19,00 Repere muzicale; 20,00 Mag. 
sportiv. Fotbal Cupa României: Steaua 
București — Forcsta Fălticeni (d), ora 
21,30; 22,35 Credo; 23,30 Periplu liric i- 
talian (II); 0,00 TVM Mesager,

ANTENA 1

6,30 Tele-Dimineața; 9,10 Legea lui 
Burke (r); 10,30 O viață perfectă (f/r);
12,20 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 Vân
tul prin sălcii (f. da); 14,00 Știri; 14,20 
Drumul spre casă (dramă SUA 1991); 16,00 
Iluzii (s); 17,00 D.a-. 17,30 Telerebus; 18,00 
Cafea cu parfum de femeie (s); 19,00 Ob
servator; 19,45 Regele războinic (f. 1st, 
Anglia 1996); 21,30 Doctor Bramwell (s);
22.30 Milionarii de la...; 0,00 Știri.

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața; 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sledge Hammer 
(r); 10,15 MASII (s); 10,45 Sport la mi
nut; 11,00 Tenis. Open România (d); 12,55 
Știri; 13,00 Profesiunea mea — cultura
(r) ; 14,15 Tenis. Open România (rez.);
14.30 Maria (s); 15,30 Tânăr și neliniștit
(s) ; 16,15 Șoapte de iubire (s); 17,00 Știri;
17,15 Față-n față cu Ilie Șerbăncscu; 18,00 
Am întâlnit și români fericiți; 18,25 Știri;
18.30 Cine este șeful? (s); 19,00 Știi și 
câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,15 Decizie di
ficilă (f. SUA ’94); 22,05 Știri; 22,15 Fam. 
Bundy (s); 22,45 Sledge Hammer (s); 23,15 
Știri 23,45 Gloanțe și cenușă la Osaka 
(f.p. SUA ’89); 2,45 Știri.

JOI, 25 SEPTEMBRIE
T V R 1

6,00 România: ora 6 fix!- 9,00 TVR 
Cluj-N.; 10,05 TVR Inși; 11>() TVR Ti
mișoara; 12,05 Ce-i de făcut? (r); 13,05 
Secretele nisipului (r); 14,10 Șeicul (r);
15.30 Pompierii vă informează!; 16,00 
Conviețuiri; 17,05 Strada ,Libertății (s);
17,35 Bank-Note; 18,00 Interactiv Tele-Jac; 
19,00 Sunset Beach (s); 20,00 Jurnal; 21,00 
Iubire interzisă (f. Anglia '96, p.II); 22,00 
Cu ochii’n 4; 22,45 Reflecții rutiere; 23.00 
Canary Wharf (s); 23,30 Jurnal; 23,50 Un 
secol de cinema: Shirley Temple (do).

T V R 2

7,00 TVM Telematinal; 8,30 Canary 
Wharf (r); 9,00 Planeta Cinema (r); 10,00 
în flagrant (r); 11,00 America sălbatică 
(do/r); 11,35 Sunset Beach (r); 12,30 Te- 
leenciclopedia (r); 13,30 Em. în lb. ger
mană; 14,30 Ce bine e acasă! (s); 15,05 
Mag. sportiv (r); 16,00 Micaela (s. Italia, 
ep. 1); 17,00 Ceaiul de la ora 5... (div.); 
19,00 Mag. estival; 20,00 Simon Tanner 
(f- Fr. ’93); 21,35 Tineri muzicieni la con
cursul de la Schontal; 22,00 Club 2020;
22.30 Time-Out; 23,30 Media-Club; 0,00 
TVM Mesager; 0,30 Recital.

ANTENA 1
6,30 Tele-Dimineața-, 9,40 Doctor Bram

well (r); 10,30 Regele războinic (f/r); 12,20 
Lumină călăuzitoare (s); 13,10 Legenda 
lui Hiawatha (1. da); 14,00 Șliri; 14,20 Cri
mă în Do major (f.p. Fr. ’92); 16,00 Iluzii 
(s); 17,00 D.a; 17,30 Telerebus; 18,00 Ca
fea cu parfum de femeie (s); 19,00 Obser
vator; 19,45 Invadatorii (f.SF SUA 1995, 
p.I); 21,30 Cronici paranormale (s); 22,30 
Milionarii de la...; 0,00 Știri.

P R O TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; 9,90 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sledge Hammer 
(r); 10,15 MASII (s); 10,45 Sport la nu
mit; 11,00 Tenis. Open România (d); 12,55 
Știri; 13,00 Față-n față cu Ilie Șerbăncscu 
(r); 13,45 Am întâlnit și români fericiți 
(r); 14,15 Tenis (rez.); 14,30 Mariă (sj;
15.30 Tânăr și neliniștit (s); 16,15 Șoapte 
de iubire (s); 17,00 Știri; 17,15 Punctul 
pe I; 18,00 Urmărire generală; 18,25 Știri;
18.30 Cine este șeful? (cs); 19,00 Știi și 
câștigi! (cs); 19,30 Știri; 20,15 Melrose 
Place (s); 21,15 Doctor în Alaska (s); 22,05 
Știri; 22,15 Fam. Bundy (s); 22,45 Sledge 
Hammer (s); 23,15 Știri; 23,45 Zilele ra
dioului (co. SUA ’87); 2,45 Știri.

VINERI, 26 SEPTEMBRIE
T V R i

6,00 România: ora 6 fix!; 9,00 TVR 
Cluj-N.; 10,05 TVR Iași; 11,00 TVR Ti
mișoara; 12,05 Media Club (r); 12,35 Con
viețuiri; 13,05 Secretele nisipului (r); 14,10 
Șeicul (r); 15,30 Em. în lb. 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 Te
zaur folcloric; 21,30 In lumea bună (co. 
SI’A ’86); 23,30 Jurnal; 23,50 Div.; 0,50 
DC 7 (f.a. SUA 1996).

T V R 2

7J)0 TVM Telematinul; 8,30 Canary 
Wharf (r); 9,00 Dr. Quinn (r); 10,1)0 Uni
versul cunoașterii (r); 10,40 Dr. Quinn (r);
11,35 Sunset Beach (r); 13,30 TVR Cluj- 
Napoca; 14,00 Pelerinaje; 14,30 Ce bine 
e acasă! (s); 15,05 Bank-Note (r); 15,30 
D.a; 16,00 Micaela (s); 17,00 Șeicul (s); 
18,00 Concert; 19,00 Pentru dvs. doamnă!; 
20,00 Rock Mag.; 21,00 Robingo 2 (cs); 
21,40 Recital; 22,00 Iorga în conștiința 
contemporaneității; 22,30 Nocturna spor
tivă; 0,00 TVM Mesager; 0,30 Din viața 
r romilor.

ANTENA 1

6,30 Tele-Dimineața. 9,40 Cronici para
normale (r); 10,30 Invadatorii (f. p.I/r);
12.20 Lumină călăuzitoare (s); 13,10 O- 
mul cu masca de fier (f. da); 14,00 Știri;
14.20 Model Academy (s); 14,50 Divergen
țe — convergențe din lumea sportului;
16.20 Club Hawaii (s); 17,00 Dosarele An 
lenei 1; 17,30 Telerebus; 18,00 Cafea cu 
parfum de femeie (s); 19,00 Observator; 
19,45 Quick (f.a. SUA 1993); 21,30 Nash 
Bridges (s); 2230 Milionarii de la...; 0,00 
Știri; 0,15 Aphrodisia; 0,40 Isabelle E- 
berhardt (f. biogr. SUA 1990).

PRO TV

7,00 Ora 7, bună dimineața!; - 9,00 Tâ
năr și neliniștit (r); 9,45 Sledge Hammer 
(r); 10,15 MASII (s); 10,45 Sport la minut; 
11,00 Tenis (d); 12,55 Știri; 13,00 Punc
tul pe I (r); 13,45 Urmărire generală (r);
14.15 Tenis (rez.); 14,30 Maria (s); 15,30 
Tânăr și neliniștit (s); 1G,15 Șoapte de 
iubire (s); 17,00 Știri; 17,15 Pro și contra 
cu Octavian Paler; 17,55 Rătăciți în tran
ziție; 18,25 Știri; 18,30 Cine este șeful? 
(sj; 19,00 Știi și câștigi! (cs); 19,30 Știri;
20.15 Dosarele X (s); 21,15 Terminatorul 
(f.SF SUA 1984); 23,00 Știri; 23,25 La li
mita imposibilului (s); 0,25 Zona Cre
pusculară (s); 1,00 Muzicianul (f. muz.).

SAMBĂTA, 27 SEPTEMBRIE
T v R i

7,00 Bună dimineața... de Ia Timișoara' 
șl București!; 8,30 Alfa și Omega; 9,05 
Salty (s); 9,55 Șapte note fermecate: 11,00 
Iartă! (f. URSS 1986); 12,30 Mork și Min
dy (s); 13,00 America sălbatică (do); 13,30 
Ecranul; 14,15 Mapamond: 14,45 Mag, 
umoristic; 15,00 Fotbal Divizia A: Uni
versitatea Craiova —- Steaua (d); 17,00 
Universul straniu al lui Arthur C. Clarke 
(do); 17,30 Muzică ușoară; 18,00 D.a; 18,30 
Ilollyoaks (s); 19,00 Teleenciclopedia; 20,fc 
Jurnal; 20,35 Săptămâna sportivă; 21,00 
Savannah (s); 22,00 Cum vă place... (div.); 
23,05 Piața Spaniei (sj; 0,00 Volei; 1,00 
Arena AJS.

T V R 2

8,00 Lupii aerului (s); 9,00 Pas cu pas;
9.30 Ajută-te singur!; 10,00 Mondo-Blitz; 
11,00 TVR Cluj-N.; 13,00 Arte vizuale;
13.30 EmiFie (s); 14,30 Ce bine e acasă! 
(s); 15,10 Bursa invențiilor- 15,30 D.a; 
16,00 Micaela (s); 17,00 Șeicul (s); 18,00 
Serata muzicală TV; 19,00 Cazuri și ne
cazuri în dragoste (div.); 20,00 Dr. Faus
tus (f. Germania 1995, p.I); 21,30 Mozaic 
sportiv; 21,45 Dr. Faustus (f. ultima t>.);
23,15 Studioul șlagăre.lor; 0,00 TVM Me
sager; 0,30 Jazz Alive.

ANTENA 1

7,00 Știri; 7,10 Nash Bridges (r); 8,5(! 
Tele-Dimineața; 10,40 Dragă profesore 
(r); 12,30 Nici o clipă de plictiseală (s), 
13,00 Viată sălbatică (do); 13,30 Orașele 
lumii (do); 14,00 Știri; 14,29 Quick (f/r);
16.30 Club Hawaii (s); 18,00 Misiune la 
Chicago (s); 19,00 Observator; 19,45 D-na 
Arris la Paris (f.a. Anglia/Canada/Unga- 
ria ’92); 21,30 A treia planetă de la Soa
re (s); 22,30 Dragoste cu năbădăi (s); 23,00 
Hollywood Top Ten; 0,10 Aphrodisia (s); 
0,30 Arthur Rimbaud —• Cu vântul că
lător (f. biogr. Fr./Canada 1995).

P R O TV

7,00 D.a; 9,00 Povestea magică; 9,30 
Superboy (s); 10,09 Noile aventuri ale lui 
Flipper (s); 11,00 Tenis (rez.); 12,55 Știri; 
13.00 întâlnire cu presa; 14,00 Generația 
PRO: • O căsnicie perfectă (s) • înalta 
societate (s) • Tenis — semif. • Walker 
— polițist texan (s) • Hercule (s) • Xena, 
prințesa războinică (s); 18,15 Adevărul
gol-golut (s); 18,45 Te uiți și câștigi! (cs);
19.30 Știri; 20,15 Crimă î Oglala (f. SțJ’ 
1992); 22,15 Știri; 22,20 Millennium (,
23,15 Știri; 23,30 NYPD Blue — viață de 
polițist (s); 0,30 în numele credinței (f.p.).

DUMINICA, 28 SEPTEMBRIE
T V R 1

7,00 Bună dimineața ! ; 8,30 Lumină
din lumină; 9,00 Știri; 9,05 De la Apenini 
ia Anzi (s); 9,35 Dui. ; 10,00 Domino: 11,00 
Biserica satului; 11,10 Viața satului; 12,30 
Ce vrăji a mai făcut nevastă-mea, Sa
mantha ? (s); 13,00 National Geographic 
(do); 14,00 Știri; 14,15 Atlas ; 14,45
A.N.E.F.S. — 75; 17,00 Star Trek (s); 18,00 
D.a.; 18,30 7 zile în România; 19,00 Ro 
bingo; 20,00 Jurnal- 20,35 Duminica spor
tivă; 20,50 Tragerile Loto; 21,00 Amore! 
(co. SUA); 22,30 Șlagăre... șlagăre; 22,55 
Pariul Trio-, 23,00 Știri; 23,05 Camei Pla
net; 0,10 Cântec de lume (div.).

T V R 2

8,00 Lupii aerului (s); 9,00 Em. de știin
ță; 9,30 Ferestre deschise... spre Buc 
rești; 10,00 Em. muzicală; 11,00 TVR laș. 
13,00 Memoria exilului românesc; 13,30 
Emilie (s); 14,20 La izvorul dorului; 14,30 
Ce bine e acasă ! (s); 15,00 Fotbal : Ra
pid — Universitatea Cluj (d); 17,00 Șei
cul (s); 18,00 Serata muzicală TV; 19,00 
Sensul tranziției; 20,00 Rendcz-vous Ia 
Majestic (div.); 21,00 Repriza a treia ;
22,30 Fotbal. Campionatul Italiei: Bolog
na — Roma (d); 0,00 TVM. Mesager; 0,30 
Volei: România — Ucraina (înreg.).

ANTENA 1

7,00 Știri; 7,10 Poveștile prietenilor mei
(r) ; 7,40 Dragă profesore (r); 9,10 D.a. ;
10,00 Anima] Show (s); 10,30 Un câine 
cu imaginație (s); 11,10 Controverse isto
rice (do); 11,40 Spirit și credință; 12,10 
Vedeta în papuci; 12,50 Caleidoscop (div.); 
14,10 Alertă pe plajă (s); 14,55 O femeie 
— un bărbat și jumătate; 15,20 Holly
wood Top Ten (r); 16,30 Club Hawaii (s); 
17,00 Millennium; 17,45 Dragoste cu nă
bădăi (s); 18,15 Printre rânduri; 19,00 Ob
servator; 19,30 Program special; 19,45 
Mayerling (dramă Fr./Angiia); 21,00 Bur
lacul (s); 22,00 Giulia (sj; 23,00 Sirenele
(s) ; 0,00 Știri; 0,10 Farmec înșelător (dra
mă SUA).

P R O TV

7,00 Desene animale; 9,00 Fiica ocea
nului (s); 9,30 Super Abracadabra; 11,00 
Tenis: Romanian Woman Tenis Chalan- 
ger (d); 13,00 O căsnicie perfectă (s); 13,30 
înalta societate (s); 14,00 Tenis: Open Ro
mânia — finala (d); 16,30 Lumea filmu
lui; 17,00 Efecte speciale (s); 17,45 Noro
cosul (s); 18,30 Beverly Hills fs); 19,30 
Știri; 20,15 Cucerirea Paradisului (f. An- 
glia/Franța/Elveția); 23,00 Știri; 23,05 Su
san (s); 23,30 Știri; 23,45 Revista presei; 
23,50 Procesul etapei.
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TOFAN GRUP

Ob. de act. Adresa activului

(Urmare din pag. 1)

Preț de 
pom1 re

Denum, 
activ

Când e vorba de anvelope.

Veștile bune circulă repede

Cete mai mari discount-uri ale sezonului
_ __ - • • * n ■pentru toate tipurile de anvelope.

Ctmdiplte de peată și de livrare cât p garanțiile oferite în utilizare fiîîiâ 
deosebite, nu vă rămâne decât să sunați ,a ’Of AH GRUP ji vpm vorbi despre 
anvelope in ce. mai profitabil mod.
Acum veți economisi Dani.

Sucursala DEVA
Str. Apuseni nr. 1 

tel/ fax: 054/ 231563

>oate cu un specific a- 
parte, nu s-a dat nici un 

hectar de pământ agro
nomilor), maj ales dacă 
avem în vedere 
reconstituirea vechilor 
proprietăți nu se mai lasă 
loc la nicj • n fel de al
tă împărțire. Soluția de 
mulțumire ar fi, pentru 
a împăca varza și capra, 
să se acorde compensa
ții. De un e insă dacă 
se tot invocă motivul bu
getelor de austeritate ? 
Conflictele de interese i- 
vite între partidele din 
coaliția guvernamentală 
— referitoare la cele 50 
de hectare teren pentru 
fiecare moștenitor sau 30 
de ha pădure — mocnesc 
acum până în primăva
ra viitoare, când există 
intenția de a se relua în 
c •
de modificarea Legii 
18/1991. Din toate aceste 
aprige dispute pentru pă
mânt cel păcălit va ieși, 
fără îndoială, tot țăra
nul, care trebuie să în
ghită toate nedreptățile 
ce r se fac și să tacă, gu
vernanții considerând că 
așa este bine. Rău este 
însă că nici în actualul 
parlament țăranii n-au 
reușit să aibă ur repre
zentant al lor autentic, 
alții hotărându-le soarta. 
Multe mai -abdă acest 
pământ, nu ?

CONDUCTORI ȘI CABLURI ELECTRICE DIN CUPRU
de cea mai bună calitate, la cele mai convenabile prețuri, găsiți acum și 
de acum Ia sediul societății COMAT DEVA S.A. — municipiul Deva, 
str. Depozitelor, nr. 5.

Persoana de contact este ing. Duna Elisabeta, la tel.: 054 — 233137 
223350; 211146 sau fax 054 — 216269.

Condiții avantajoase pentru clienții interesați de o relație sistema- ț

Cu noi, instalațiile electrice casnice și industriale nu mai sunt o t 
ț problemă! ?

I
ț ticăl

IMCOMEX ■ LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE!
In calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

PHILIPS • NEI DAEWOO I GOLDSTAR ARCTIC 
GĂIEȘTI

Vă oferă la cele mai iniei prețuri : 
•TELEVIZOARE COLOR • ERIGIDERE. CONGELATOARE Șl VITRINE 
PRIGORII ICE • MAȘINI DE SPĂLAT • ARAGAZE CU 3. 4 Șl 5 OCHIURI 
'• BUTELII DE ARAGAZ • BOILARE ELECTRICE • VIDEO PLAYERE Șl 
Video ri cordi re • aspiratoare • mixere- și roboți DB 
BUCĂTĂRIE • S TORCĂ TOARE DE I RUCTB • COYOARBȘ1 MOCi IET.IL.

Și multe altele !!! ____ __________
Toii locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu 

bPLATA ÎN 12 RATE
CU AVANS NUMAI 1 0 %

MAGAZINUL NOSTRU -. ORĂSTIE, str. BĂLCESCU, nr. 11, tel. 647496

aaui

Societatea comercială
COMSIM“ S.A

Mag. nr. 31 comerț
Simeria, str. A. Iancu, 
bl. 7 190 000 000

Mag nr. 28 comerț
Simeria, str 1 Decembrie
bl. A 1 150 000 000

Mag. nr. 35 sediu adm.
Simeria, str. A Iancu, 
bl. 8 110 900 000

cu sediul în Simeria, organizează licitație publică deschisă cu strigare, | 
conform Legii nr, 58/1991, cu modificările și completările ulterioare, | 
pentru vânzarea următoarelor active : j

* 
I
I
1* 
I%
I
I

La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul, suportat de cumpărător. 1 
<b

Licitația va avea Ioc pe data de 10 octombrie 1997, ora 11, Ia sediul | 

societății. |

în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de a | 
* 

doua ședință a licitației pe data de 21 octombrie 1997.
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost. « 

zilnic de la sediul societății comerciale, intre orele 10—12. *
Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune la sediul so- | 

cietății până în ziua licitației, ora 10, documentele prevăzute de legisla- i 
ția in vigoare.

Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau in eon- | 
tul nr. 303000901, deschis la B.C.R. Simeria, taxa de participare de | 
l 700 000 lei și vor face, în cazul vânzării activului, dovada consemnării, • 
a dispoziția societății comerciale vânzătoare, a garanției de 3 la sută din | 
prețul de pornire a licitației. •

Valoarea terenului aferent activului nu este inclusă. (2762) J

BANCA „DACIA FELIX*4 S.A. 
CLUJ-NAPOCA 

SUCURSALA DEVA

ANUNȚA;

VÂNZAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ 
A URMĂTOARELOR BUNURI :

!•

I. t. Ladă frigorifică „Eschimo Iglo*, 300 L, grilă 
electrică „Grossag", 2 cântare 3alaoța Sibiu, cuptor 
cu microunde Moulinex, iadă frigorifică Arctic, fri
gider Arctic, mașină de tăiat mezeluri, bunuri apar
ținând S.C. Agal Prod Comlmpex SRL Deva.

u

Licitația va avea Ioc in data de 22. 09. 1997, ora 
10, la biroul executorului judecătoresc de pe lângă 
Tribunalul Hunedoara-Deva.

II. L Apartament 3 camere, 
str. Aviatorilor bL 17, ap. 25, 
lui Cristea Sever.

Petroșani, ? 
aprietatea 1

situat in 1 
parter, proprietatea

Licitat la va avea loc în dataLicitația va avea loc în data de 22. 09. 1997. ora 
10, la Judecătoria Petroșani, biroul executorilor ju
decătorești.

IU. 1. Sufragerie furnir, TV TdecOlor, frigider 
Arctic.

Licitația va avea Ioc in data de 23. 09. 1997, ora 
12, la Petroșani, str Independenței, nr. 24, ap. 2.

IV. I. Casă 3 camere curte, grădină, anexe gos
podărești. situată in corn. Buceș, sat Stănija, nr. 178. 
Preț pornire — 22 009 000 lei;

2. Casă 2 camere, anexe gospodărești, grădină, 
situată in Hărțăgani, proprietatea lui Medrea Eli- 
sabeta. Preț pornire — 21 000 000 lei;

L 3. Mașină de tricotat MT-F TEXTIMA, mașină 
J de încheiat KETT METALICA, mașină de tricotat 
1 cu cartelă program SILVER REED, iadă trigorifică, 
ț capacitate 250 I, casă de marcat ROYAL.
ț Licitația va avea Ioc în data de 24. 09. 1997, ora 
ț 10, Ia Judecătoria Deva, biroul executorilor judecă- 
l torești.
’ Relații suplimentare la sediul băncii din Deva, 
\ bdul N. Bălcescu, bl. 34, tel. 220796

I
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CUVÂNTUL LIBeO

VÂNZĂRI -
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament trei 
camere Gojdu. multiple 
îmbunătățiri, avantajos. 
218116. (7850)

• S.C. CASSY Orăș- 
tie (fostul CAP) achi. 
ziționează porci la 7500 
lei/kg. Plata pe loc. 
Informații, Orăstie, 9 
Mai. 90, tel. 233134.

(2370)

• Vând Ford Escort 
1,6, benzină, cu acte 
și piese rezervă. Tel. 
225244. (7910)

• Vând apartament trei
camere orașul Brad, zonă 
centrală, bun pentru pri
vatizare, la parter. Tel. 
650913. (7932)

• Vând loc casă cu 
grădină, posibilități priva, 
itzare, gaz pe șoseaua 
Bradului. Șoimuș. 322. (7929,’

• Vând livadă cireși
pe drumul Coziei. Tel. 
220314, 218377. (7942)

• Vând TV 12 îniuatri 
cuiat, carte de identitate 
cu ICK făcută. Informații 
Zeicani 67, preț 7 000 000 
.și talon Trabant, preț 
1 <h»0 000 negociabil, (6287)

• Vând ăpartament 2
camere, etaj III, fără bal
con. Telefoane 620915, 
231940. (91206V

• Vând negociabil trac
tor U 650, stare bună de 
functionarc. Tel. 673151.

(2729)
• Vând casă, apă, gaz,

preț negociabil. Deva, Vâ
nătorilor, 22. (7939)

• Vând casă, apă cu
rentă, g r ă d i n ă mare, 
65 0(3) 000 lei. Brâznic, nr. 
64. _ (7938)

• Vând cabană lemn 
3x3 (ABC), preț 6 000 000, 
negociabil și video recor
der Daewoo. Tel. 225106.

(7936»
• Vând apartament două 

camere și garsonieră, două 
rate. Tel. 230697, 056 211156.

(2709)
• Vând Dacia 1300, sta

re bună. Relații Dobra — 
Viile Noi, nr. 6 A, sau De
va, tel. 225719. (2706)

• Vând Dacia 1310 TX, 
stare foarte bună, an fa
bricație 1986. Tel. 225719.

(2707)
• Vând garsonieră, De

va, str. Bejan, Z.2/12. In
formații tel. 231596. (7908)

• Vând garsonieră Brad.
Informații tel. 231596, ore
le 17—20. (7908;

• Vând casă 5 camere, 
anexe, grădină 80 ari, zH- 
nic. Informații Băcia, 250.

(2721)

• Vând Lada 1500, 97
mii km, 2500 DM, nego
ciabil. Tel. 612535. (28041

• Vând calculator por
tabil Compaq, model Con
tur A 4000, Laptop, preț 
900 USD. Informații Ia tel.

233266, zilnic, între orele 
7,30—15,30. (7949)

• Vând societate, statut
multifuncțional, televizor 
alb-negru, perfect. Telefon 
233026. (7918)

• Vând apartament două
camere, Deva, N. Bălccs- 
cu. Informații tel. 069/ 
553057. (2771)

• Vând urgent și con
venabil VW Passat, Die
sel, consuni mic, pianină, 
magazie tip cabană. Vel. 
214499. (2726)

Vând cadă baie de 
1700 și garnituri. C impar 
sobă teracotă. Tel 611267.

(2728)

• Vând (schimb) apar
tament 5 camere Orăstie, 
Eroilor, bl. C l (lângă poș
tă). Informații la domici
liu. (2722)

• Vând apartament două 
camere, îmbunătățiri, preț 
26 milioane. Simeria, str. 
Caragiale, bl. 5, ap. 22.

(2723)

• De vânzare 2700 mp 
grădină, amenajată, peisaj 
nepoluat. Tel. 620550.

(2731)

PIERDERI

• Pierdut certificat cod 
fiscal nr. 2092213, aparți
nând SC Nik Corn SRL 
Soimus. Se declară nul.

(7937)

• Pierdut legitimație dc 
serviciu pe numele Horja 
loan. O declar nulă.

(2201)

• Casa de Amanet „La- 
kris" Deva — Hunedoara, 
primim aur, 40 000 lei/g, 
fără comision înainte, te
levizoare color. Oferim su
me mari. Tel. 627655, 
718611 și 092/281368.

(2180)

(, ÎNCHIRIERI .

SCHIMBURI 
DE LOCUINȚE

• Schimb (vând) apar
tament 4 camere, cu apar
tament două camere, plus 
diferență. Tel. 722594.

(2191)

• Aveți probleme finan
ciare ? Nu disperați 1 Nu
mai Casa de amanet Aura 
vă oferă Împrumuturi, în 
condițiile cele mal avan
tajoase. Deva, str. Victo
riei, bl. 10, lângă Casa dc 
Cultură, tel. 232360. Hune
doara, str. G. Enescu, bl. 
1, tel. 724130. (2274)

• închiriez spațiu, zona 
Mărăști, Deva și aparta
ment vilă. Tel. 222023.

(2716)

• Ofer de închiriat spa
țiu in Deva, pentru maga
zin, birouri, cabinet me
dical’. Tel. 225616. (2813)

(( DIVERSE 1

L licitatul |
• SC Ardealul SA De

va, str. Piața Victoriei, nr. 
8, jud. Hunedoara, vinde 
prin licitație publică mij
loace fixe și obiecte dc 
inventar în fiecare zi de 
luni din săptămână, ora 
10, la sediul societății.

’ (2803)
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UNIUNEA NAȚIONALA A NOTARILOR
| PUBLICI BUCUREȘTI

organizează in data de 8—9 noiembrie 1997
; concurs pentru ocuparea posturilor vacante de 
I notari publici in următoarele circumscripții, 
î arondate Camerei Notarilor Publici Alba, cu 
J «sediul

1.
I 
I 
i%
I«•
1
> ■

I
* 
| nai
* r1- —

în Sibiu, bulevardul Victoriei, nr. 11 
Circumscripția ALBA IULIA
— localitatea CUGIR 
Circumscripția AILD
— localitatea Ocna Mureș 
Circumscripția DEVA 
Circumscripția HUNEDOARA 
Circumscripția BRAD 
Circumscripția MEDIAȘ

Data limită de depunere a dosarelor este 
septembrie 1997, ora 14.
Pentru informații 
Camerei Notarilor 

din Sibiu, bulevardulI telefon 069/216225.

I - 
i 
î -•
! ora

2.

3.
4.
5.
6.

1 post

1 post
1 post

2 posturi
1 post
1 post

vă puteți adresa perso- 
Publici Alba, la sediul 
Victoriei, nr. 11 sau Ia

1
I
«

I
I
w

I
I
*

I
I
*

I
*

I
%

I
«

I
«

I
«

I
I
w

I
w

I
«

I

a.c.,

DIRECȚIA REGIONALĂ 
DE POȘTĂ TIMIȘOARA

Bulevardul Revoluției, nr. 2

Organizează în ziua de 2 octombrie
10, la sediul O.T. Deva, vânzarea prin K- 

| citație publică deschisă a autofurgonetelor cu 
; OQima de rulaj efectuată. Relații privind auto-j 
| vehiculele și condițiile de participare Ia licitație 

se pot obține la tel. 056/199416, serviciul Mijloa- I
i »I

jv, < ______

I ee Tehnice Dezvoltare și la telefon 054/217359, J șrf oficiu teritorial.
Pentru autovehiculele preluate pe bază de î 

....................................... '• -
*

I*
I*
I 
I

ldl£lU B

(2769) J
f • V*

contract de luare în gestiune pentru întreține
re și reparații, conducătorii au drept de pre- 
crhpțitinc la cumpărare. Prețul de pornire 
â licitației este cel stabilit la evaluarea 
tehnică a autovehiculelor (conform listei afi
șate la sediu), iar garanția (10 la sută din preț) 
iți taxa de participare (60 000 lei) se vor depune 
în contul nostru nr. 30100036000000 1005, des
chis la Banc Post Timișoara, până cel târziu 
la 26. 9. 1997 (

• t

—

• Societate germa- 
no-română cumpără 
hală industrială, 50 
m x 20 m x 6 m (di
mensiuni apropiate), în 
zonele Deva, Simeria, 
Hunedoara, , OrășTic, 
llus teren aferent ha
lei de 4000—5000 mp. 
Informații la tel. 092/ 
232626, între orele 
7—20. (2816)

—« — *—*—« — —

• Caut urgent un 
spațiu 50—60 mp, ca
să sau apartament, in 
localitățile Lugoj, Jim- 
bolia, Sânnicolaul Ma
re, Buziaș, Reșița, 
Arad, Ineu, Brad, Ca
ransebeș, Oțelul Roșu, 
Ilcrculane. Relații la 
tel. 056/201592. (7900)

; OFERTE DE 
, SERVICII

• Vrind casă in LUdești. 
Informații Orăștic, telefon 
612288. (2382)

Elcctuam transput i ntarta 
i u camioane închise 

de 2 - 13 tone 
la cele mai nuci prețuii 

Telefon: 054 647529

• Vând făină albă, 
lip 480, preț 1800, fă
ră TVA. Informații fel. 
054/641918. (2376)

• Vând Dacia 1110, te
lefon 65(1609; între oreli* 
<6—18. (6923)

• Vând Oltcit Club, sta
re foarte bună. Hunedoa
ra. tel. 722076. (2200)

• Vând Ford Sierra, 2300,
fabricație 1985, Mercedes 
Cobra, Break Diesel, fa
bricație 1980, sau schimb 
cu Dacia, după 199U. Re
lații tel. 723020. (2197)

• Vând calculator 586.
850, MbHDD, 8 MRAM, 
monitor color SVGA, SO
UND, plus Blaster CDROM 
4 X, garanție doi ani, 
Soft, 1800 mărci, negocia
bil. Relații Hunedoara, str. 
I.L. Caragiale, bloc Q-B, 
apartament 29. (2192)

• Vând casă bătrâneas
că, grădină, livadă mare, 
pruni, Călan, Valea Sin- 
giorgiului. Tel. 711176.

(2196)

• Vând apartament 4 
camere decomandate, două 
băi. multiple îmbunătă
țiri, inclusiv garaj, piv
niță și pod. Tel. 716512.

(2198)

• Vânfl urgent șl con
venabil Renault 11 — în
matriculat cu carte iden
titate. Preț 4500 DM. Tel. 
054/224117, 233354. (3596)

• Vând apartament 3
camere, el. 1, în O.N. Câ- 
lan. Tel. 731309. (7941)

• SNCFR — Secția TCM
CER Timișoara — Termi
nalul de Transcontainerc 
Deva, execută transporturi 
combinate, din poartă în 
poartă (iiulo plus CER) 
în Transcontainerc: măr
furi de orice fel, mobilă, 
efecte de strămutare etc., 
la prețuri avantajoase, in 
orice direcție. Informații 
la tel. 211046 PTTr. 645 
CER. (7928)

• Meditez engleză, orice
nivel, convenabil, admi
tere, emigrare, efectuez 
traduceri. 621609. (2724)

• SG Ed. SRL, str. Ho
rea, 42 (în curte), anga
jează personal cu aptitu
dini tehnice, în vederea 
producției de mobilă.

(2701)

• învățător pensionar,
pregătesc lecțiile cu elevii 
claselor primare. Telefon 
611077. (2710)

• Angajez șofer catego
ria D, salariu bun. Vând 
IFA W 50. negociabil. Tel. 
611618. ‘ (2719)

• Angajăm vânzători
(vânzătoare) și șofer pen
tru difuzarea presei. Con
diții avantajoase. Telefon 
23351" orele 9—14. (7916)

• Angajez vânzător pen
tru magazin scule, orașul 
Brad. Condiții: vârsta ma
ximă 35 anit studii medii, 
cu aptitudini tehnice (sex 
masculin). Informații tel. 
230613, de la 8—17, 219348, 
după ora 19. (7944)

• Managerul SC Agro- 
niec SA Călan convoacă 
adunarea generală extra
ordinară a acționarilor in 
data de 1 octombrie 1997, 
ora 10, la sediul socie
tății. în caz că nu se în
trunește cvorumul necesar 
se convoacă a doua a- 
dunare pe data de 15 oc
tombrie 1997, in același loc, 
la aceeași dală și oră.

(7931)

• SC Nik Corn SRL Șoi- 
muș anunță intenția dc 
majorare a adaosului co
mercial, începând cu 17.10. 
1997, de la 0—300 la sută.

(7737)

• Familie tânără . îngri
jim persoană în vârstă, 
contra locuință. Teicfon 
661819. (2727)

• Doriți să exportați ?
Doriți vânzare internă ? 
Cristian Zamfir, fax 
051233264. (7912)

• Daksha anunță con
ferință: Dezvăluirea modu
lui in care Francmasoneria 
manipulează opinia publi
că, vineri, 19.09.1997, ora 
17,30, Casa de Cultură 
sala mică. (2728)

comemorări)

• Cu sufletele cernite 
cu multă recunoștință pen 
tru tot ce a făcut pentru 
noi și biserică, înălțăm o 
rugăciune către Dumnezeu 
pentru odihna sufletului 
celui care a fost dirijorul 
nostru drag,

IOSIF MERSICI, 
acum când comemorăm șa 
se săptămâni de câniu 
Dumnezeu l-a luat dintre 
noi.

Dumnezeu să-l odihneas
că. Corul Bisericii orto
doxe din Ghelari.

(0912063)

■ . - — ■ ,

• S.C. INTELCRE 
DO S.A., centru] teri
torial al C.P.I. Bucu
rești, avizat de Minis
terul Educației Na
ționale, organizează 
cursuri de contabili
tate informatizată. 
Cursurile asigură du
blă calificare, în do
meniile contabilitate 
și informatică. Certi
ficatele dc absolvire 
sunt eliberate do că
tre Centrul dc Pregă
tire în Informatică 
București. Informații 
și înscrieri la teicfon 
219000 sau la sediul 
din Deva, sir. 1 Decem
brie nr. 16. (2821)

• Soția Dorina anunță, 
astăzi, 19 septembrie, îm
plinirea unui an de la 
decesul soțului ei

IOAN CABA
Parastasul de pomenire 

duminică, 21 septembrie, 
la cimitirul din corn. Șor 
mus. ora 12. Flori și la
crimi Pe mormântul tău.

(7917)

L-DECESEl ')

• Familiile Pisoiu 
Dorin și Stătescu Du
mitru deplâițg moar
tea prematură a celei 
care a fost, 
ing. TANȚA CLONDA 

Transmitem sincere 
condoleanțe familiei 
îndurerate. Dumne
zeu să o ierte I (2806)

• Salariațli din cadrul 
S.C. „Rempes" S.A. Deva 
sunt alături de managerul 
comercial, ing. Dumbravă 
Traian, la decesul tatălui 
său și transmit condolean
țe familiei îndoliate.

(0912062)

MIRON NELEGA 
1925 — 1997

Tu, adormite, frate-al meu,
Ești crucea pe*o movilă, cea mai nouă,
Șoptește Tatii și șoptește Maicii, c-arn să vin și eu, 
Când? Nu știu... PACE VOUĂ !

— -/r —
Trupul tău odih nească în glia străbună alături dc 
iubita și devotata ta soție Vela și alături de Părinții 
noștri dragi; iar sufletul Tău bun plutească în 
ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR !
îndoliații,
Fratele, Cumnata, Nepoții.
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