
ÎN ZIARUL DE ASTĂZI:
• Viata Hunedoarei • Valea Jiului rămâne*

• Căldura în apartamentele din Simeria. 
Serviciul prestat trebuie plătit • Programele 
săptămânale TVR1, TVR2, Antena 1, PRO 
TV • Cosînzeana
\_________________

z ÎN EDIȚIA DE MÂINE I

• Ancheta noastră. Ce se va întâmpla cu 

Mihaela? • Nu au plantat, dar „au cules” de 

zor • Se fură ca-n codru și nimeni nu vede, 
nu aude nimic • Caleidoscop duminical

Ea: — Tot ce e în casa asta am adus eu. Și 
mobilele și covoarele și mașina... Tu ce ai avut 
înainte de căsătoria noastră?

El: - Liniște!

VALEA JIULUI RAMANE...
y
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COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

Opoziția spune „NU"!
Reprezentanții jude

țeni ai Alianței Forțelor De
mocrate din Opoziție 
(PDSR, PUNR, PRM, PP, 
PSM, PS, Liga pen
sionarilor) au avut mier
curi, la sediul Primăriei 
Deva, o întâlnire cu presa. 
Momentul s-a dorit o 
analiză a activității coaliției 
de guvernare după un an 
de la venirea în fruntea 
țării. Purtătorul de cuvânt, 
dl prof. Ovidiu Popescu, a 
dat citire rezultatelor unei 
investigații sociologice 
realizate în orașul Hune
doara de către specialiștii 
AFDO, sondaj care a ur
mărit, prin tematica abor
dată, opiniile populației în 
ceea ce privește actualul 
Guvern, ritmul reformei, 
simpatiile sau antipatiile 
politice după un an de 
guvernare.

S-a făcut, apoi, o ana
liză a situației sociale și 
economice actuale. Prin
cipalele probleme sunt, în

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
CONVOCARE

în temeiul art. 65, alin. 2 și 3 din Legea 
administrației publice locale nr. 69/1991, astfel 
cum a fost modificată și completată prin 
Ordonanța de urgență nr. 22/1997 a Guvernului 
României, se convoacă Consiliul județean 
Hunedoara în ședință extraordinară, la sediul 
acestuia, pentru data de 18 noiembrie 1997, ora 
10,00, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind instituirea 
taxei pentru eliberarea avizului de specialitate 
de protecție civilă în construcții, de către 
Inspectoratul de Protecție Civilă a Județului 
Hunedoara;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
stabilirii legăturilor de cooperare între județul 
Hunedoara și unități administrativ-teritoriale 
similare din Ungaria și Iugoslavia;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
cheltuielilor necesare deplasării unei delegații 
a Consiliului județean Hunedoara în localitatea 
Szeged din Ungaria.

t -
opinia AFDO, distrugerea 
agriculturii românești, pre
cum și strategiile de 
restructurare total neadec
vate din domeniul indus
triei. De asemenea, s-a 
protestat față de politica 
antiromânească dusă de 
actualul Guvern în județele 
din Transilvania, inclusiv 
prin ofensiva împotriva

Bisericii Ortodoxe, precum 
și față de modul în care se 
face reforma în învăță
mânt. Alianța spune un nu 
hotărât reformei în sensul 
în care o înțeleg cei din 
fruntea țării, susținând 
necesitatea demisiei Gu
vernului care ,,a venit la 
putere prin minciună și 
înșelăciune".

Referitor la planurile de 
viitor, Alianța Forțelor 
Democrate din Opoziție

Președinte 
Gheorghe Barbu 

este hotărâtă să folo
sească toate metodele 
care îi stau la îndemână, 
inclusiv protestele de 
stradă, pentru a schimba 
politica actuală. La nivel 
județean se vor lua măsuri 
pentru organizarea unui 
grup al consilierilor opo
ziției care să monitorizeze 
întreaga politică dusă de 
reprezentanții Guvernului.

în încheiere, dl prof. 
Ovidiu Popescu, membru 
al PDSR, a declarat că 
acest partid nu vrea să fie 
niciodată asociat cu un 
regim de mână forte, iar 
actuala apropiere de unele 
partide mai radicale se 
datorează exclusiv situ
ației în care se află țara. 
Alianța din care face parte 
și PDSR nu este una elec
torală, ea având drept 
scop eficientizarea ac
țiunilor de împotrivire la 
politica Guvernului 
Ciorbea.

Andrei NISTOR

Dublă

Vineri, 14 nov, Teatrul de 
Estradă Deva prezintă 
publicului devean două 
spectacole în premieră. 
Pentru copil se va juca (de la 
ora 12.00) piesa „Noapte de 
Crăciun” (după C. Dickens) 
Iar vârstelor mai mari le va fl 
oferit spectacolul „Revista în 
tranziție Dlvertls Show”, ce va 
începe la ora 17,30. (G.B.)

• Apar niște hârtii
Pe la mijlocul lunii 

octombrie, pe ușile de 
intrare ale blocurilor din 
Simeria a apărut un afiș ce 
anunța cetățenii că într-o 
anumită zi se va purcede la 
proba instalațiilor de 
încălzire. Mai apoi - după ce 
treaba respectivă a avut loc 
și cu succes, accentuăm 
noi, - a apărut o altă hârtie 
în care se stabilește pro
gramul de furnizare a apei 
calde, între orele 10-18, pe 
trei etape și al încălzirii, 
între orele 6-10 și 18-22. 
Programul este al acestei

INIȚIATIVĂ 
LĂUDABILĂ
Salutară inițiativa Filialei 

ACR Deva și a serviciului 
circulație de la județ, ca 
membri ACR din Petroșani, 
Hunedoara și Deva să-și 
poată depune dosarele 
pentru preschimbarea 
permiselor de circulație la 
sediile ACR din aceste 
localități, de unde le șl pot 
ridica, evitând drumurile și 
aglomerațiile la ghișee. 
(S.C.)

Momentul 1600 aflat sub zodia domnitorului
Mihai Viteazul. Aspect din Muzeul Civilizației Dacice 

și Romane din Deva.
Foto: Anton SOC AC!

perioade când încă n-am 
intrat în iarnă. Când vor veni 
gerurile, sigur, acesta se va 
modifica. In cea de a ll-a 

(^ăldura in apartamentele din Simeria)

hârtie cetățenii orașului erau 
rugați - rețineți acest cuvânt - 
să-și achite restanțele 
datorate asociațiilor de lo
catari.

• Se adună milioa
nele cu sutele

în Simeria sunt în jur de
40 de blocuri racordate la

Vrând-nevrând, mineritul 
românesc a trecut în ultimele 
două luni printr-un proces 
extrem de dur de re- 
structurare-reorganizare. 
Guvernul Ciorbea a început 
programul de așezare pe 
baze eficiente a industriei 
românești cu domeniul cel 
mai greu, cel mai sensibil - 
mineritul. Și a găsit și o 
metodă originală de ma
terializare a demersului, o 
metodă șireată, care nu i-a 
dat bătăi de cap, nu a scos 
oamenii în stradă, ba chiar i- 
a mulțumit - mituirea celor 
disponibilizați cu 10-15-20 de 
salarii medii lunare acordate 
dintr-un foc. O fi bine? O fi 
rău? Doar timpul o va spune.

Ne-am aflat deunăzi la 
Regia Autonomă a Huilei 
Petroșani. Am vrut să aflăm 
cum s-a derulat programul de 
restructurare-reorganizare a 
activității în acest mare bazin 
carbonifer al țării. Ne-a dat 
relații precise, competente, dl 
loan Cărăimănean, șeful 
serviciului personal-social- 
administrativ.

Să-i dăm cuvântul:
- Din cei 42.506 angajați 

ai RAH Petroșani de până 
acum două luni, la 23 
octombrie a.c. mai figurau 
prezenți în fișele noastre 
24.124. Reiese că au fost 

patru centrale termice. în 
vară și într-o bună parte din 
toamnă centrele de dis
tribuire a căldurii au trecut 

printr-un proces de verificare, 
reparare, modernizare ș.a. 
Toate acestea au costat 
S.C.’’Simprest” Simeria foarte 
mulți bani. Tot în perioada 
aceea, cetățenii, asociațiile 
de locatari și, în mai mică 
măsură, chiar Primăria au 
manifestat puțină strădanie 
pentru plata cheltuielilor de 

disponibilizați 18.382 de 
oameni (inclusiv de la 
Țebea și Anina). Programul 
de restructurare și disponi
bilizare - la cererea anga- 
jaților - a început la 1 sep
tembrie a.c., cu momente de 
tristețe pentru unii, de 
bucurie pentru alții, și a 
cuprins cinci etape. Prima a 
început în 1 și s-a încheiat 
în 8 septembrie, a ll-a a 
început în 11 septembrie, a 
II l-a a fost între 18-22 sep
tembrie, a IV-a a debutat în 
3 octombrie, iar a V-a și ul
tima a avut punct final data 
de 23 octombrie a.c.

- Și cu asta procesul 
restructurării mineritului în 
Valea Jiului s-a încheiat?

- în linii mari da. De 
acum, la nivelul Regiei și al 
fiecărei exploatări miniere se 
redimensionează efectivele, 
se reorganizează structurile, 
se întocmesc programele de 
activitate pentru perioadele 
care urmează. în continuare, 
va funcționa art. 7 din Ordo
nanța 22, potrivit căruia 
persoanele care îndeplinesc 
condițiile legale de pen
sionare vor trebui să-și 
înceteze raporturile de

Dumitru GHEONEA 
Sabin CERBU

(Continuare în pag. 8)

Ore 
suplimentare

Programul de lucru al 
comisarilor Gărzii fi
nanciare Hunedoara este 
unul specific menirii 
acestei instituții. De obi
cei, comisarii activează în 
timpul celor opt ore 
normale de lucru, dar de 
multe ori și în afara aces
tora. în luna octombrie 
a.c. s-a lucrat peste 
programul de lucru 2399 
de ore. (TR.B.)

IMNURItî lETÂȚIl|
Sâmbătă, 15 noiembrie, 

începând cu ora 1O.OO, la 
Casa de Cultură Deva se va 
desfășura cea de-a treia edi
ție a Festivalului de inter
pretare a cântecului ostă
șesc „Imnurile cetății”, de
dicat sărbătoririi Marii 
Uniri de la I Decembrie 1918.

Cele două secțiuni ale 
festivalului vor aduce în 
fața spectatorilor formații 
și coruri ale unităților 
militare din județul Hune
doara.

Finalul aparține rap
sozilor populari Ana Banciu 
și Ciprian Roman, precum și 
corului Liceului militar de 
muzică „lacob Mureșanu” 
din București. (A.N.j
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(Continuare în pag. 8)

întreținere de la finele iernii 
trecute și din vară. Astfel, la 
începutul lui octombrie da
toriile asociațiilor către 
“Simprest” au urcat la 240 
milioane de lei. în nevoie 
acută de bani, unitatea fur
nizoare de căldură și apă 
caldă a amenințat că, dacă 
nu va primi suma respectivă 
sau cea mai mare parte din 
ea, nu va trimite căldură în 
calorifere și nici apă caldă la 
robinete.

Traian BONDOR
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12.05 Secretul (s/r) 13.00 Avocatul poporului 
(do/r) 14.10 Șeicul (s/r) 15.00 Meridianele 
dansului (r) 16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 Casă de piatră (s, ep. 26) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 90) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție specială 
21.00 Baywatch (s, ep. 124) 22.00 Fețele 
schimbării (talkshow) 23.00 Jurnalul de noapte
23.15 Magazin sportiv 23.30 Canary Wharf (s, 
ep. 69) 23.55 Scena 0.25 TVR Club, antologie 
rock 

O
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 
(d.a/r) 9.00 TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Secretul (s/r) 13.00 
Credo (r) 14.10 Șeicul (s/r) 15.00 Emisiune pt. 
persoane cu handicap 16.00 Em. în limba 
maghiară 17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 Casă 
de piatră (s) 18.00 în flagrant (anchetă) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 91) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 Marșul Radetzky (dramă 
istorică) 23.00 Jurnalul de noapte 23.15 
Magazin sportiv 23.30 Canary Wharf (s, ep. 
70) 23.55 Universul cunoașterii (do):’ 
„Cântecul apelor”

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Ecranul (r)
13.30 Club 2020 (r) 14.00 Conviețuiri-Magazin
15.10 Limbi străine: engleză 15.35 Gigi 
Sfârlează (d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 47) 16.50 
Cristal (s, ep. 148) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! emisiune 
cu liceeni 19.30 Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! 20.00 Secretul (s, ep. 33) 20.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 22.00 Cyber-Tracker (f. 
SUA 1995) 23.35 Ecoturism (mag.) 

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 
Canary Wharf (s/r) 8.55 Baywatch (s/r) 9.55 
Scena politică (r) 10.30 Efecte secundare (s/r)
11.30 D.a. 12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Scena (r) 13.30 Față în față cu autorul (r) 15.10 
Limbi străine: franceză 15.35 D.a. 16.00 Micaela 
(s) 16.50 Cristal (s) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! Em. cu 
liceeni 20.00 Secretul (s) 20.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 21.00 Sensul tranziției 22.00 
Teatru liric: „Paiațe” 23.50 Filarmonicile țării și... 
„Simfonia destinului"

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Orășelul fantastic (s/r)
9.40 Cape-Canaveral - Eroii spațiului (s/r) 10.30 
Din nou împreună (f/r) 12.20 O iubire de neuitat 
(s, ep. 10) 13.10 între prieteni (talkshow/r) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Lincoln (dramă politică SUA 
1988, p. I) 16.00 întoarcerea Sfântului (s, ep. 15) 
17.00 Muppets Show (s, ep. 10) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Coiotul (thriller SUA 1996) 21.30 
Viitorul începe azi (s, ep. 10) 22.30 Milionarii de 
la miezul nopții

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Muppets Show (s/r)
9.40 Viitorul începe azi (s/r) 10.30 Coiotul (f/r) 
12.20 O iubire de neuitat (s, ep. 11) 13.10 Millen
nium (r) 14.00 Știrile amiezii 14.20
Binecuvântarea răului (f.a. SUA 1981) 16.00 
întoarcerea Sfântului (s) 17.00 Muppets Show (s, 
ep. 11) 18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 
19.00 Observator/Din lumea afacerilor 19.45 
Urmărire la New Orleans (thriller SUA 1996)
21.30 Legea lui Burke (s, ep. 10) 22.30 Milionarii 
de la miezul nopții

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Lumea filmului (r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la minut 11.00 Procesul 
etapei (r) 12.05 Henry al V-lea (f/r) 14.30 Maria 
(s) 15.30 Tânăr și neîipiștit (s) 16.15 Șoapte de 
iuDire (s, ep. 77) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Deșteaptă-te, române! (talkshow) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Cine este șeful? (s) 18.55 
Chestiunea zilei 19.00 Știi și câștigi! (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Repo Man (f. SUA '84) 
22.05 Știrile PRO TV 22.10 Chestiunea zilei cu 
F. Călinescu 22.15 Familia Bundy (s, ep. 231)
22.45 Sledge Hammer (s, ep. 37) 23.15 Știrile 
PRO TV. Prima pagină 23.40 Chestiunea zilei cu 
F. Călinescu 23.45 Misterul familiei Von Bulow 
(dramă SUA '90) 2.50 Știrile PRO TV 

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.15 M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la 
minut 11.00 Repo Man (f/r) 12.35 Misterul 
familiei von Bulow (f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 
Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Șoapte de iubire (s) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 Profesiunea mea - 
cultura (talkshow) 18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Cine este șeful? (s) 18.55 Chestiunea zilei 19.00 
Știi și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Spitalul de urgență (s, ep. 10) 21.15 De partea 
legii (s, ep. 6) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 Familia 
Bundy (s, ep. 232) 22.45 Sledge Hammer (s, ep. 
38) 23.15 Știrile PRO Tv. Prima pagină 23.40 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu 23.45 Mamma 
Roma (dramă Italia 1962)
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 D.a. (r) 9.00 
TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Secretul (s/r) 14.10 Șeicul (s/ 
r) 15.00 Tradiții 16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.10 Sailor Moon (d.a) 17.35 
Casă de piatră (s) 18.00 Medicina pentru toți: 
„Bolile reumatice” 19.00 Sunset Beach (s)
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială 21.00 Teatru TV: 
„Doi pe o bancă” 23.00 Jurnalul de noapte
23.15 Magazin sportiv 23.45 Cultura în lume 
(do) 0.15 Camei Planet Radio Direct Rock 
Live.
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 
(d.a./r) 9.00 TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12.05 Secretul (s/r) 13.00 
Sensul tranziției (r) 14.10 Șeicul (s/r) 15.30 
Pompierii vă informează! 15.45 Lege și 
fărădelege 16.00 Conviețuiri 17.10 Sailor 
Moon (d.a) 17.35 Casă de piatră (s) 18.00 
Timpul Europei 19.00 Sunset Beach (s) 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială 21.00 Margue
rite Volant (s, ep. 7) 22.00 Cu ochii'n 4 (an
chetă) 23.00 Jurnalul de noapte 23.15 Maga
zin sportiv 23.30 Canary Wharf (s, ep. 71)
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6.00 România: ora 6 fix! 8.30 Sailor Moon 
(d.a./r) 9.00 TVR Cluj-N. și TVR lași 10.30 
Lumină din lumină 12.05 Secretul (s/r) 13.00 
Conviețuiri 13.30 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (r) 14.10 Șeicul (s/r) 15.00 De la 
lume adunate... 15.30 Em. în limba gprmană
17.10 Mag. muzical-umoristic 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.00 D.a 18.30 Treptat-Treptat (s) 
19.00 Sunset Beach (s) 19.55 Doar o vorbă... 
20.00 Jurnal, meteo, ediție specială 21.00 Și 
macul e o floare (f. SUA 1966) 22.45 Reflecții 
rutiere 23.00 Jurnalul de noapte 23.15 
Magazin sportiv 23.30 Canary Wharf (s, ep. 
72) 23.55 Portret în amintire: Mihaela 
Runceanu 0.25 Complotul (thriller SUA ’96)

7.00 Bună dimineața... de la Timișoara și 
București! 9.05 Feriți-vă de măgăruș! (em. pt. 
copii) 10.05 D.a. 10.30 Viața ca-n viață (s, ep. 
3): „A doua șansă” 11.15 Mohawk (f.a. SUA 
1956) 12.35 Mork și Mindy (s) 13.00 America 
sălbatică (do) 13.30 Mapamond 14.10 Video- 
magazin 16.00 Scena poitică 17.00 Start-Rec 
(mag. științific) 18.00 Povestirile lui Donald 
Rățoiul (d.a) 18.30 Hollyoaks (s, ep. 34) 19.00 
Teleenciclopedia 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, săptămâna 
sportivă 21.00 Efecte secundare (s, ep. 2)
21.55 Varietăți 23.40 Dublă expunere (s, ep. 3) 

©
7.00 Bună dimineața! 8.30 Lumină din lumină 

9.05 Legenda Albei ca Zăpada (d.a.) 9.35 
Aventurile lui Shirley Holmes (s) 10.00 Ala- 

bala, portocala! (em pt. copii) 11.00 Viața 

satului 13.00 National Geographic (do): „circul 

rusesc” 13.55 Fotbal Divizia A: Rapid - Univ. 
Craiova (d) 16.30 Dintre sute de catarge... 
(em. spectacol) 18.00 Aladdin (d.a) 18.30 Ce 

vrăji a mai făcut nevastă-mea, Samantha? (s) 

20.00 Jurnal, duminica sportivă, 7 zile în 
România 21.00 în contratimp (co. SUA ’86)

22.45 Divertisment 23.45 Portrete în acvaforte 

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 Ca
nary Wharf (s/r) 8.55 Cu ochii'n 4 (r) 9.55 
Portrete în acvaforte (r) 10.30 Teleenciclopedia 
(r) 11.30 D.a 12.00 Sunset Beach (s/r) 14.00 
Emisiune în limba maghiară 15.10 Limbi străine: 
germană 15.35 D.a. 16.00 Micaela (s) 16.50 
Cristal (s) 17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! Em. cu liceeni 19.30 
Dreptul la adevăr 20.00 Secretul (s) 22.00 Un 
om cu greutate: Poliță pentru Iad (f. p. Italia/ 
Franța/Ger.) 23.30 Meridianele dansului 

7.00 Telematinal 8.00 Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 9.55 Medicina pentru toți (r) 11.30 
D.a. 12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Mag. sportiv 
(r) 13.30 Dreptul la adevăr (r) 14.00 Em. în limba 
germană 15,10 Limbi străine; spaniplă 1Ș 35 
Gigi Sfârlează (d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 50) 
16.50 Tribuna partidelor parlamentare 17.00 
Ceaiul de la ora 5 (div.) 19.30 Față în față cu 
autorul (talkshow) 20.00 Secretul (s, ep. 36)
20.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 21.00 în fața 
dvs. 22.00 Jean-Marc sau viața conjugală (co. 
Franța 1963) 23.40 Time Out (mag. sportiv) 

7.00 TVM. Telematinal 8.00 Euronews 8.30 Ca
nary Wharf (s/r) 8.55 Marguerite Volant (s/r) 9.55 
în flagrant (r) 10.25 Cultura în lume (r) 10.55 
Ecoturism (r) 11.30 D.a. 12.00 Sunset Beach (s/ 
r) 12.45 Timpul Europei (r) 13.30 S.O.S. 
Patrimoniul! (r) 14.30 TVR Cluj-Napoca 15.10 
Limbi străine: italiană și engleză pentru copii 
15.35 D.a. 16.00 Micaela (s) 16.50 Cristal (s)
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 18.00 
Handbal feminin „Trofeul Carpați”: România- 
Germania (d) 19.45 Jurnal muzical 20.00 
Secretul (s, ep. 37) 20.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 21.40 Vânare de vânt (div.) 22.20 
Nocturna sportivă 23.00 Berlin Alexanderplatz 
(s, ep. 2)

8.00 Euronews 8.30 Lupii aerului (s, ep. 71) 
9.25 Filmele săptămânii 10.35 Mondo-Blitz 11.30 
TVR Timișoara 11.55 Fotbal Divizia A: Petrolul 
Ploiești-F.C.Național (d) 14.00 Emilie (s, ep. 16)
15.10 Tradiții 15.35 Gigi Sfârlează (d.a) 16.00 
Micaela (s) 16.55 Cristal (s, ep. 152) 17.45 „Bo
lero" de Ravel 18.00 Handbal feminin „Trofeul 
Carpați”: România-Danemarca (d) 20.00 Glasul 
inimii (f. It. '96, p. II) 21.40 Stop-cadru 21.50 
Glasul inimii (f. Italia 1996, p. III) 23.30 
Conviețuiri. Din muzica romilor 0.00 O viață 
închinată artei 

8.00 Euronews 8.30 Lupii aerului (s) 9.25 
Filmele săptămânii 9.30 Ferestre deschise 10.35 
Lecția de muzică (s) 11.45 Handbal feminin 
„Trofeul Carpați": România-Rusia (d) 14.00 
Emilie (s, ep. 17) 14.50 Să ne amintim de 
Tatiana Mihali... 15.10 De dor, de dragoste, de 
joc... 15.35 D.a. 16.00 Micaela (s) 16.55 Cristal 
(s, ep. 153) 18.00 Serata TV (talkshow) 19.00 
Ultimul tren. Totul despre întreprinderile mici și 
mijlocii 20.00 în plină acțiune (s, ep. 8) 20.50 
Varietăți internaționale 21.00 Fotbal Campionatul 
italian: Internazionale Milano-A.C. Milan (d, ora 
21.30) 0.00 Jazz Alive

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Muppets Show (s/r)

9.40 Legea lui Burke (ș/r) 10.30 Urmărire la New 
Orleans (f/r) 12.20 O iubire de neuitat (s) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Iute ca vântul (dramă SUA 
1993) 16.00 întoarcerea Sfântului (s) 17.00 

Muppets Show (s) 18.00 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator/Din lumea afacerilor

19.45 Evadare din întuneric (thriller SUA 
'96)21.30 Doctor Bramwell - o femeie ambițioasă 
(s, ep. 11) 22.30 Milionarii de la miezul nopții

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Muppets Show (s) 9.40 
Doctor Bramwell - o femeie ambițioasă (s/r) 10.00 
Evadare din întuneric (f/r) 12.20 O iubire de 
neuitat (s) 13.10 Vise și oglinzi (s, ep. 1) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Coșmarul (thriller SUA 1991) 
16.00 întoarcerea Sfântului (s) 17.00 Muppets 
Show (s) 18.00 Cafea cu parfum de femeie (s) 
19.00 Observator/Din lumea afacerilor 19.45 Cerc 
vicios (thriller SUA ’96) 21.30 Cronici 
paranormale (s) 22.30 Milionarii de la miezul 
nopții

6.30 Tele-Dimineața 9.00 Muppets Show (s/r)
9.40 Cronici paranormale (s/r) 10.30 Cerc vicios 
(f/r) 12.20 O iubire de neuitat (s) 13.10 Vise și 
oglinzi (s, ep. 2) 14.00 Știrile amiezii 14.20 Model 
Academy (s) 14.50 Club Hawaii (s) 15.20 
Divergențe - convergențe din lumea sportului 
17.00 Muppets Show (s) 18.00 Cafea cu parfum 
de femeie (s) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Jandarmul din Saint-Tropez (co. 
Franța/ltalia 1964) 21.30 Nash Bridges (s, ep. 11)
22.30 Milionarii de la miezul nopții 

7.00 Nash Bridges (s/r) 8.00 Tele-Dimineața 
10.20 Muppets Show (r) 10.40 Divergențe- 
convergențe din lumea sportului (r) 12.30 
Dragoste cu năbădăi (s) 13.00 Viață sălbatică 
(do) 14.00 Știri 14.20 Jandarmul din Saint-Tropez 
(f/r) 16.00 Poveștile prietenilor mei (mag.) 16.30 
Club Hawaii (s) 17.10 între prieteni (em. pt. tineri) 
18.00 Tarzan, stăpânul junglei (s) 19.00 
Observator 19.45 Muntele de foc (f.a. SUA 1997)
21.30 A treia planetă de la Soare (s, ep. 11) 22.00 
Arliss (s, ep 5) 22.30 Beavis și Butthead (s) 23.00 
Hollywood Top Ten (em. muz.) 

7.00 Muzică 7.10 Tarzan, stăpânul junglei (s/r) 
8.00 Poveștile prietenilor mei (r) 8.30 A treia 
planetă de la Soare (s/r) 9.00 Connan (d.a) 9.30 
Rățoiul Huey (d.a) 10.00 Animal Show (s) 10.30 
Orășelul fantastic (s) 11.10 Controverse istorice 
(do) 11.40 Spirit și credință 14.00 Știri 14.10 
Extratereștri în familie (s, ep. 1 și 2) 14.55 O 
femeie - un bărbat și jumătate 15.20 Hollywood 
Top Ten (r) 16.30 Club Hawaii (s) 17.00 Millen
nium (talkshow) 17.45 Dragoste cu năbădăi (s)
18.15 Printre rânduri (talkshow) 19.00 Observator
19.45 între dragoste și onoare (f. p. SUA 1994)
21.30 Burlacul (s, ep. 11) 22.00 Cape Canaveral 
(s, ep. 4) 23.00 Sirenele (s, ep. 32) 0.00 Călăreții 
(f. SUA 1993, p. II)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Sledge Hammer (s/r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10,45 Sport la minut 11.00 Capcana 
timpului (s) 12.00 De partea legii (s/r) 12.40 i 
Mamma Roma (f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr i 
și neliniștit (s) 16.15 Șoapte de iubire (s) 17.00 
Știri17.15 Față-n față cu llie Șerbănescu 
(talkshow) 18.00 Am întâlnit și români fericiți 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 Cine este șeful? (s) 
19.00 Știi și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Săraca fată bogată (dramă SUA 1987, ul
tima parte) 22.05 Știrile PRO TV 22.15 Familia 
Bundy (s, ep. 233) 22.45 Sledge Hammer (s, ep. 
39) 23.15 Știrile PRO TV. Prima pagină 23.45 Vis 
de ianuarie (f. Rom. '79)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și ' 

neliniștit (s/r) 9.45 Sledge Hammer (s/r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la minut 11.00 Săraca 
fată bogată (f, ultima parte/r) 14.30 Maria (s)
15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Șoapte de 
iubire (s) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Punctul pe 
I (talkshow) 18.00 Urmărire generală 18.25 Știri
18.30 Cine este șeful? (s) 18.55 Chestiunea zilei 
19.00 Știi și câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Melrose Place (s, ep. 52) 21.15 Doctor în 
Alaska (s) 22.05 Știrile PRO TV. Prima pagină |
22.15 Familia Bundy (s, ep. 234) 22.45 Sledge 
Hammer (s, ep. 40) 23.15 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 23.45 Cărările gloriei (f. război SUA 1957)

7.00 Ora 7, bună dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Sledge Hammer (s/r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la minut 11.00 Beverly 
Hills (s/r) 12.00 Melrose Place (s/r) 13.00 
Cărările gloriei (f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.15 Șoapte de iubire (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.15 Pro și contra cu Octavian . 
Paler 18.00 Rătăciți în tranziție 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Cine este șeful? (s) 19.00 Știi și I 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.15 Dosarele 
X (s, ep. 88) 21.15 Deadly Friend (f. horror SUA 
1986) 23.15 Știrile PRO TV. Prima pagină 23.45 
La limita imposibilului (s) 0.30 Zona 
Crepusculară (s, ep. 59) 1.00 Domnul Klein 
(psihodramă Franța/ltalia 1976) 2.40 Baschet 
NBA: Washington - New York (d) 

7.00 Desene animate 8.30 Povestea magică 
9.00 Superboy (s) 9.30 Domnul Klein (f/r) 11.30 
Secretele bucătăriei 12.00 întâlnire cu presai 
(talkshow) 12.55 Știri 13.00 Generația PRO: 
Everybody Loves Raymond (s, SUA '96, ep. 1); 
Totul e trecător (s) Sport și muzică; PRO motor
16.15 PRO Fashion 16.45 Hercule (s) 17.30 
Xena, prințesa războinică (s) 18.15 Fete de bani 
gata (s) 18.45 Te uiți și câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Sindromul (thriller politic SUA 
1979) 22.10 Știrile PRO TV 22.15 Millennium (s, 
ep. 10) 23.00 Știrile PRO TV 23.15 NYPD Blue, 
(s, ep. 10) 0.00 Un ostatic în plus (thriller Italia/' 
Franța ’77) 1.45 Nopți albe de jazz 2.05 Știrile 
PRO TV 

7.00 Desene animate 9.00 Lassie (s) 9.30 Su
per Abracadabra 11.00 Magicianul (dramă 
fantastică Anglia 1968) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Everybody Loves Raymond (s, ep. 2)
13.30 Totul e trecător (s, ep. 6) 14.00 Au râs cu 
toții (co. SUA ’81) 16.00 Chestiunea zilei cu 
Florin Călinescu - retrospectiva săptămânii 16.30 
Lumea filmului 17.00 Efecte speciale (s, ep. 10)
17.45 Norocosul (s, ep. 16) 18.30 Beverly Hills 
(s, ep. 97) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 Hoffa (f. 
biogr. SUA 1992) 22.30 Știrile PRO TV 22.35 
Susan (s, SUA, ep. 10) 23.15 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.30 Procesul etapei (talkshow)
2.30 Fotbal II Calcio 4.00 Știrile PRO TV



PROSPECT DE EMISIUNE
PRIVIND CONSTITUIREA PRIN 

SUBSCRIPȚIE PUBLICĂ A 

s.c. GEPA s.a.
I. Date generale
Societatea se constituie prin atragere de capital, valoa
rea nominală a unei acțiuni fiind de 1.000 lei.
Capitalul social propus spre subscriere este de 
50.000.000.000 lei (50.000.000 acțiuni, din care 
5.000.000 acțiuni subscrise de fondatori și 45.000.000 
acțiuni subscrise de acceptanții prospectului de 
emisiune).
Subscrierea și distribuirea acțiunilor se realizează de 
către societate și/sau intermediarii abilitați de aceasta, 
prin BURSA DE VALORI BUCUREȘTI.
Data închiderii subscripției este de 31.01.1998. în cazul 
în care capitalul social scontat se subscrie într-un ter
men mai scurt fondatorii vor anunța noul termen de în
chidere a subscripției în presa de largă circulație. în ca
zul în care subscrierile publice depășesc capitalul so
cial prevăzut în prospectul de emisiune sau sunt mult 
mai mici decât acesta, fondatorii vor supune aprobării 
adunării constitutive mărirea sau, după caz, micșorarea 
capitalului social la nivelul subscripției.
II. Fondatori
1. GHEORGHE PĂDURE, cetățean român, domiciliat 
în București, str. lalomicioarei nr. 8, sect. 1, născut la 
25.04.1954 în Constanța, fiul lui Maria și Gheorghe, că
sătorit, identificat cu B.l. seria G.V. nr. 000865 eliberat 
de I.P.B. - D.E.P. la 14.11.1996.
2. BERRUEZO RESINA JUAN JOSE, cetățean spaniol, 
domiciliat în Belgia, Patrijsaan 14 Brecht 2960, Spania, 
născut la 16.03.1952 în localitatea San Sebastian, pa
șaport nr. 6800054, eliberat la 02.02.1995.
III. Denumirea societății
Societatea comercială se va numi S.C. GEPA. S.A.
IV. Forma societății
Societatea se va constitui sub formă juridică a societă
ții pe acțiuni și va funcționa în baza legislației române și 
potrivit actului constitutiv aprobat de Adunarea cons
titutivă și modificat în viitor prin hotărârile Adunării 
generale.
V. Sediul societății
Sediul societății va fi în București, Calea Dorobanți 
nr. 111, sector 1.
Societatea va putea înființa filiale, sucursale, agenții, 
puncte de lucru în țară și străinătate.
VI. Obiectul de activitate
Domeniul principal de activitate este comerțul cu amă
nuntul.
Activitatea principală a societății este comerț cu amă
nuntul în magazine nespecializate cod. 5212.
Pe lângă activitatea principală societatea va desfășura 
următoarele activități: comerț cu ridicata și cu amănun
tul cu bunuri de consum, altele decât cele alimentare: 
textile, albituri și lenjerie de pat, îmbrăcăminte, produse 
din blănuri, încălțăminte și accesorii pentru îm
brăcăminte, aparate electrice de uz casnic, aparate de 
radio și televizoare, discuri și benzi, echipamente și ac
cesorii de iluminat, veselă metalică de uz casnic, pro
duse din sticlă, porțelan și ceramică, tapete și produse 
de întreținere și curățire, de uz casnic și industrial, 
produse de parfumerie, cosmetică și săpunuri, mobilă 
și alte produse din lemn.Jnstrumente muzicale, pro
duse de acoperit pardoseli, aparate de uz casnic ne
electrice, împletituri, produse din plută, hârtie și carton, 
cărți, reviste, ziare, rechizite, articole fotografice și 
optice, jocuri și jucării, ceasuri și bijuterii, articole de 
sport, inclusiv biciclete, produse din piele și accesorii de 
voiaj, alte mărfuri de consum; comerț cu ridicata și cu 
amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule; 
comerț cu ridicata și cu amănuntul cu produse din tutun; 
comerț cu ridicata și cu amănuntul cu produse pentru 
instalații sanitare și de încălzire; comerț cu ridicata și cu 
amănuntul a mașinilor și a echipamentelor de birou, 
inclusiv mobilă de birou; operațiuni de franchise; import, 
inclusiv pentru reexport, export, barter, al produselor ce 
'fac obiectul activității de comerț intern, switch, lohn, 
reprezentare firme românești și străine; operațiuni de 
consignație; producție de bunuri de larg consum și măr
furi industriale, inclusiv montare și asamblare pe bază 
de componente din import; servicii de transport, închi
riere, reparații și întreținere a bunurilor din categoriile 
mai sus menționate comercializate de societate sau de 
terți, în timpul și post garanție).
VII. Durata societății
Societatea se constituie pe o durată nelimitată, înce
pând cu data înmatriculării în Registrul Comerțului.
VIII. Capitalul social
Capitalul social se constituie prin subscripție publică 
și este fixat la suma de 50.000.000.000 (cincizeci mi
liarde lei). Capitalul social este împărțit în 50.000.000 
acțiuni nominative fiecare având valoarea nominală de 
1.000 iei.
Acțiunile sunt subscrise de fondatorii și de acceptanții 
prospectului de emisiune.
Vărsămintele la capitalul social vor fi efectuate în condi
țiile legii. Cursul de schimb pentru acționarii persoane 
fizice sau juridice nerezidente care efectuează vărsă- 
minte în valută este cursul de referință al B.N.R. din 
ziua subscrierii.
IX. Acțiunile societății
Acțiunile emise de societate sunt nominative, demate
rializate, în valoare nominală de 1.000 lei.

Acțiunile vor fi evidențiate prin înscriere în cont în con
formitate cu procedurile Bursei de Valori București.
La cererea acționarilor, după plata integrală, societatea 
va elibera certificate de acționar cuprinzând următoare
le date: denumirea și durata societății, data actului 
constitutiv, numărul de înmatriculare din Registrul 
Comerțului și numărul Monitorului Oficial în care s-a fă
cut publicarea, capitalul social, numărul total al acțiu
nilor, valoarea nominală a acțiunilor și vărsămintelor 
efectuate, avantajele acordate fondatorilor, numele, 
prenumele și domiciliul acționarului sau, după caz, de
numirea și sediul acestuia, numărul, categoria și valoa
rea nominală a acțiunilor proprietate a acționarului, po
ziția la care acesta este înscris în Registrul acționarilor. 
Societatea va ține registrele prevăzute de lege la sediu.
X. Drepturile șl obligațiile acționarilor
Drepturile acționarilor: dreptul la dividende; dreptul de 
vot în Adunarea generală; dreptul de a fi ales în orga
nele de conducere ale societății; dreptul de a înstrăina 
acțiunile deținute.
Obligațiile acționarilor: de a efectua vărsăminte în con
dițiile prevăzute în prezentul prospect; de a respecta 
hotărârile Adunării generale, indiferent de votul 
exprimat.
XI. Conducerea, administrarea, controlul gestiunii șl func
ționarea societății
Conducerea societății este asigurată de Adunarea ge
nerală a acționarilor.
Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. 
Adunarea generală ordinară se întrunește o dată pe an 
în cel mult 3 luni de la încheierea exercițiului financiar. 
Atribuțiile Adunării generale ordinare: discută, aprobă și 
modifică bilanțul și fixează dividendele cuvenite acțio
narilor; alege administratorii și cenzorii; fixează remu
nerația cuvenită administratorilor și cenzorilor; se pro
nunță asupra gestiunii administratorilor, stabilește bu
getul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de 
activitate pe exercițiul următor.
Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de 
câte ori este nevoie și se pronunță cu privire la: schim
barea formei juridice a societății; fuziunea cu alte socie
tăți sau divizarea societății; dizolvarea anticipată a so
cietății; reducerea capitalului social; încheierea actelor 
juridice prin care societatea dobândește, înstrăinează, 
închiriază, schimbă sau constituie în garanție bunuri 
aflate în patrimoniul său a căror valoare depășește ju
mătate din valoarea contabilă a activelor societății la 
data încheierii actului juridic.
Administrarea societății va fi asigurată de o persoană 
juridică administrator unic numit de Adunarea generală 
pe o perioadă de 4 ani, cu posiblitatea de realegere. Ad
ministratorul va trebui să depună o garanție pentru ad
ministrația sa egală cu valoarea nominală a 10.000 ac
țiuni.
Atribuțiile administratorului unic: numește directorii exe
cutivi; convoacă adunările generale ordinare și extraor
dinare; supune spre aprobare Adunării generale ra
portul cu privire la activitatea societății, bilanțul contabil 
și contul de profit pentru anul precedent și proiectul de 
program de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli 
pentru anul următor; ține registrele prevăzute de lege: 
aprobă împrumuturile bancare și constituirea garanțiilor 
necesare în acest scop; încheie acte juridice prin care 
societatea dobândește, înstrăinează, schimbă sau 
constituie în garanție bunuri aflate în patrimoniul său a 
căror valoare nu depășește jumătate din valoarea con
tabilă a activelor societății la data încheierii actului 
juridic; mutarea sediului societății; schimbarea 
obiectului de activitate; mărirea capitalului social sau 
reîntregirea sa prin emisiunea de noi acțiuni; emisiunea 
de obliaatii m>
Controlul gestiunii este asigurat de Comisia de cenzori, 
formată din 3 membri numiți de Adunarea generală pe 
o perioadă de 3 ani.
Cenzorii supraveghează gestiunea societății, verifică 
dacă bilanțul și contul de profit și pierderi sunt legal în
tocmite și în concordanță cu registrele, dacă acestea 
din urmă sunt regulat ținute și dacă evaluarea patrimo
niului s-a făcut conform regulilor stabilite pentru întoc
mirea bilanțului.
Funcționarea societății va fi asigurată de personalul 
angajat cu contract de muncă sau convenție civilă de 
colaborare.
XII. Condițiile pentru valabilitatea deliberărilor Adunării 
generale ți modul de exercitare a dreptului de vot
Adunarea generală ordinară este valabil constituită în 
prezența acționarilor care reprezintă cel puțin 1/2 din 
capitalul social la prima convocare și indiferent de 
capitalul social reprezentat în adunare la următoarea 
convocare, iar hotărârile se iau cu votul acționarilor ce 
dețin majoritatea capitalului reprezentat la adunare.
Adunarea generală extraordinară este valabil constitui
tă în prezența acționarilor reprezentând 2/3 din capita
lul social la prima convocare, respectiv oricât din capital 
la a doua convocare, iar hotărârile se iau cu votul majo
rității capitalului reprezentat în adunare. 

în Adunarea constitutivă, fiecare acționar are un vot, in
diferent de numărul acțiunilor subscrise.
în Adunarea generală, fiecare acționar care deține între 
1-5.000 acțiuni va avea un vot. Acționarii care dețin 
peste 5.000 acțiuni vor avea un vot pentru primele 
5.000 acțiuni și câte un vot pentru fiecare acțiune în 
plus.
XIII. Participarea la beneficii
Participarea la beneficii se face proporțional cu numă
rul acțiunilor subscrise.
Plata beneficiilor cuvenite acționarilor se face de socie
tate în condițiile legii în cel mult 2 luni de la aprobarea 
bilanțului de către Adunarea generală a acționarilor.
XIV. Operațiunile încheiate de fondatori în contul so
cietății: încheierea contractelor necesare organizării și 
desfășurării subscripției; închirierea/cumpărarea sediu
lui inițial; acoperirea cheltuielilor necesare organizării și 
derulării subscripției, incluzând, dar fără a se limita la 
onorariile consultanților, avocaților, comisioanele inter
mediarilor și cele privind publicitatea.
XV. Dizolvarea și lichidarea societății
Dizolvarea și lichidarea societății se face în condițiile 
prevăzute de lege.
XVI. Informații privind principalele obiective strategice 
ale societății

OGEPAs.

Acțiunile GEPA S.A. 
se subscriu numai în numerar 

la Sucursala Băncii Bancorex - Deva, 
Str. 22 Decembrie, Bl. 7 parter 

tel.: (054) 22 63 49; fax: (054) 22 63 99
Iu siP.p.Aj

teL (U'lj

Prețul unei acțiuni: 1000 lei 
(nu se percepe primă de emisiune)

Președinte
GEORGE PĂDURE

• Născut la 25 aprilie 
1954 la Constanța
• La 21 de ani devine cel 
mai tânăr șef de unitate 
din domeniul turismului și 
alimentației din Constanța, 
având în subordine 70 de 
salariați.
• La 25 de ani se lansea
ză în afaceri în Belgia, ab
solvind și cursuri de mar
keting și management.

• După o activitate de 4 ani ca reprezentant al unei 
firme belgiene de export, devine directorul acesteia, 
având în subordine 60 de salariați belgieni.
• în 1986 înființează propria afacere din Belgia, 
GEPA, care în numai uri an de activitate devine cel 
mai mare exportator de produse electronice pe 
relația Grecia.

1. Realizarea unei rețele cu amănuntul pentru produse 
nealimentare pentru magazine moderne, implemen
tând conceptele GEPA, în București și în marile orașe 
din România prin: magazine proprii; integrarea activită
ții comerciale a GEPA CENTER; acordarea licenței de 
operare (franciza) într-o rețea extinsă pe planuri core
late geografic, demografic, psihografic.
2. Stabilirea unor standarde comerciale la scara întregii
țări, cu respectarea strictă a eticii de afaceri și promo
varea produselor de marcă: crearea unui comporta
ment de cumpărare de tip occidental prin promovarea 
produselor de calitate, care oferă depline satisfacții atât 
în ceea ce privește scopul achiziției mărfii, cât și sa
tisfacții financiare prin economia pe termen mediu 
creată de posesia unei mărfi de calitate; asigurarea in
formării depline a clientului și serviciile post-cumpărare; 
existența pe termen lung a magazinelor, cu asigurarea 
service-ului pe post-garanție a bunurilor de folosință 
îndelungată. r
3. înscrierea la cota BURSEI DE VALORI BUCUREȘTI.
XVII. Informații privind distribuirea
Distribuirea se va face la sediul societății și/sau prin in
termediari abilitați de societate, prin Bursa de Valori 
București.

• în 1990 revine în țară și înființează firma GEPA 
ELECTRO CENTER, prima societate românească 
de profil la standarde occidentale, cu o cifră de 
afaceri de 15 miliarde lei/an. Cunoaște foarte bine 
limbile franceză, engleză, greacă și olandeză 
(flamandă).
• Fără a fi implicat în politică, datorită calităților
manageriale excepționale și a permanentei activități 
în sprijinul dezvoltării economiei de piață și a 
consolidării eticii în afaceri la standarde occidentale, 
în 1996 este ales primar al sectorului 1 din 
București, singurul candidat independent ales în 
Capitală. .
• Implicat activ în viața socială, nu numai în 
calitatea sa oficială, conferită de electorat, dar în 
primul rând de calitatea sa de cetățean responsabil, 
este preocupat în mod continuu de ridicarea calității 
vieții cetățenilor la standarde europene, prin 
extinderea devizei sale „Un pic mai bine pentru 
Dumneavoastră”, la toate nivelele și aspectele vieții 
cotidiene.

Un pic mai bine pentru dumneavoastră!



Din primăvară - telefoane 
Alcatel și la Hunedoara

Discuție cu dl Lucian Sabău, 
șef Centru Teritorial Telecom

- Die Lucian Sabău, din 
informațiile pe care le de
ținem primăvara viitoare va 
aduce vești bune pentru lo
cuitorii zonei Hunedoara în 
domeniul telefoniei. Ce ne 
puteți spune în acest sens?

- în aceste zile am des
chis șantierul care vizează 
instalarea unei centrale Al
catel, fapt ce va determina,o 
nouă calitate în serviciile 
noastre telefonice. Implicit 
va crește și numărul abona- 
ților în Hunedoara, Hațeg, 
Călan și Ghelari. Din primă
vară avem in proiect schim
barea cablurilor telefonice 
subterane, lucrări care vor 
contribui, alături de noua 
centrală, la servicii mult mai 
bune.

- Ce înseamnă din punct 
de vedere al numărului de 
abonați finalizarea noii cen
trale, întrucât, în prezent, 
există un număr foarte mare 
de cereri neonorate pentru 
instalarea unui post tele
fonic?

- Va fi o creștere, evi
dent, a numărului de telefoa
ne, dar, în timp, undeva la 
doi ani . în prezent, în toată 
zona, există aproximativ 6000 
de cereri pentru instalarea 
unui post telefonic.

- Sunt perioade în care 
există un număr mare de 
nemulțumiri pentru serviciile 
telefonice. Cum comentați 

^acest fapt?

- Problemele cele mai 
mari derivă din starea tehnică 
a rețelei, fiind depășită din 
punct de vedere tehnic sau 
nu de puține ori cu ocazia 
săpăturilor, care nu au lipsit în 
ultimii ani, s-au înregistrat o 
serie de deranjamente.

Cât privește nemulțumi
rea abonaților privind sume
le înscrise în facturi, am cău
tat să le rezolvăm ori de câte 
ori au fost justificate. Din 
păcate, nu dispunem încă 
de aparatura tehnică nece
sară pentru a înregistra fie
care apel și apoi lista cu 
fiecare convorbire.

- Cum vedeți extinderea 
telefoniei mobile?

- Este un lucru excelent. 
Telefonia mobilă nu este un 
operator concurent, ci unul 
care ne aduce și nouă bani.

- Conduceți Centrul Teri
torial Hunedoara de mai 
bine de un an. Aveți să vă 
reproșați ceva?

- întrebarea nu este u- 
șoară. Poate nu am făcut 
mai mult pentru a ridica cali
tatea serviciilor telefonice. 
Lucrăm mai mult pompieris
tic. Alergăm acolo unde „arde". 
Nu am reușit să ajungem la 
finețuri, la un dialog cu abo
natul în care să fim înțeleși. 
Și cu greutățile pe care le 
avem și mai ales că dorim și 
noi o schimbare, prin ceea 
ce facem, a calității servi
ciilor de telefonie.

ASOCIAȚIA NON-PROFIT 
“IAN CV DE HVNEDOARA” 

Program UE PHARE-SESAM 
Str. Victoriei, nr. 19, Hunedoara 

Organizează CONCURS 
în data de 20.11.1997, ora 9,00, pentru 

ocuparea următoarelor posturi: 

t ASISTENȚI SOCIALI - 3 locuri;

1 ANIMATOR SOCIO-EDUCATIV -1 loc.

Condiții: șomeri cu sțudii superioare de 
specialitate (sociologie, psihologie, asistență 
socială).
Depunerea documentelor pentru înscrierea la 
concurs se face la sediul Programului UE PHARE - 
SESAM, zillnlc, între orele 8,00 -13,00, pânâ la data 
de 19.11.1997, ora 13,00.
Relații suplimentare la sediul Programului sau la 
tel.: 718971, zilnic, între orele 8-13. 

'■iQWwmsrDffl"! 

■ B-dul Decebal, bl. F, parter ’
Primește până luni, 24 nov. 1997, J 

ora 10,00, oferte pentru j
l "EVALUATOR ACTIVE”

! Indisciplină rutioră ■
■ ■
* Abaterile de la normele rutiere sunt de la zi la zi mai multe, cu1 
J tot efortul lucrătorilor SPR de a diminua evenimentele nedorite, j 
i Astfel pe raza municipiului Hunedoara în primele 10 zile alei
■ lunii noiembrie au fost ridicate 49 de permise de conducere dintre ■
1 care 9 pentru conducerea autoturismului sub influența alcoolului.1 
' între ultimii conducători auto aflați la volan sub influența J 
, băuturilor alcoolice se numără Gheorghe Spiridonidis - auto 2 HD a 
i 5342, David Adrian Păcurariu - auto 1 HD 4095 și Octavian i 
1 Simeria - auto HD 64 LMA. 1
■ ■

! Atenție la roți! i
t ' ‘ ■
1 In timp ce rula cu autoturismul Skoda 100 S - 2 HD 468 -, pe1 
J strada Hășdat, Victor Laca a avut o surpriză neplăcută. Roata din J 
i dreapta spate de la autoturism a zburat, fapt ce a dus la pierderea ( 
a controlului volanului în prima fază apoi la răsturnarea acestuia. ■ 
1 în urma accidentului pasagera aflată pe bancheta din spate* 
J - Aristica Zacea, de 53 de ani -, a fost accidentată grav necesitând J 
i internarea în spital. ■
i ■
; Cum traversăm? ;

Diana Cioara, de 11 ani, elevă în clasa a V-a s-a angajat fără ( 
■ să se asigure în traversarea străzii pe DN 68 în zona Peștișul ■
* Mare la intersecția cu DC 125 Hunedoara - Popești, fiind*
J surprinsă de autoturismul Dacia 1310, HD 02 CXR condus de J 
i Adrian Sâncrăian. ■
i în urma accidentului Diana Cioara a fost internată de urgență i
* la spital. *

Prețuri în piață
în aceste zile în piața Obor din localitate prețurile practicate 

de către producătorii particulari sunt, în medie, următoarele: 
făină albă - 3000 lei/kg; făină de mălai grisată - 2500 lei/kg; ouă
- 900 lei/buc; lapte - 2500 lei/litru; cartofi - 1800 lei/kg; ceapă 
albă - 3500 lei/kg; ceapă roșie - 4000 lei/kg; fasole uscată - 5000 
lei/kg; varză - 800 lei/kg; gogoșari - 3500 lei/kg; usturoi - 15000 
lei/kg; morcov - 1000 lei/kg; porumb boabe - 1000 lei/kg.

Fructele, în piață, se vindeau de asemenea în jur de: mere
- 2000 lei/kg; gutui - 3500 lei/kg; portocale - 10000lei/kg; 
banane - 8500 lei/kg.

Pentru cei care doreau să ofere un buchet de garoafe, 
prețul acestuia oscila între 5000-6000 lei (trei fire), iar gerbera 
se vinde cu 5000 lei firul.

S.C. CORATfcANS S.A.
Dev«

Oferă pentru închiriere:
E> Spații pentru diferite destinații (birouri, 
comerț, expoziții, depozite etc.) situate în 
clădirea din str. 22 Decembrie, nr, 118;
E> Suporturi publicitare (autobuze) pentru 
diferite reclame.

Angajează vopsitori auto, vârsta 
maximă 40 ani.
Inforkh^tu ta telefoane 212160;

. 212161 s^u tax 211843. (o.P.)

DEVA
Vinde la licitație publică ce va avea loc în 
data de 17 noiembrie 1997, la Orăștie:
3 hală producție situată în Geoagiu Sat - 
525 mp;
3 casă situată în Turdaș, 918 mp teren;
O teren situat în Dîncu Mic. jud. Hune
doara, cca 6000 mp.
Informații suplimentare la telefon 211853 
sau la sediul Credit Bank.

■ 

[Astăzi e un lux să fii bolnav la] 
Hunedoara

E un lux prea îndepărtat să 
deții o locuință proprie, a rămas 
un lux mai mult decât necesarul 
automobil proprietate, iar pen
tru mulți români, lux a devenit și 
ceaunul cu fasole și ciolan ce 
altădată, se zice, trona pe ma
sa săracului. Se vede clar că 
sărăcia generalizată a româ
nilor îi îndepărtează pe aceștia 
de chiar esențele primare ale 
unui trai civilizat. Situația de
vine dureros-dramatică în clipa 
în care sindromul portmoneului 
gol se face simțit în fața ghișe- 
ului farmacistului. Gestul scoto
cirii precipitate după vreun ultim 
bănuț salvator necesar cumpă
rării medicame'ntului necesar 
este binecunoscut dnei farma
ciste Caterina Belu ce admi
nistrează activitatea farmaciei 
"Alfa" din Hunedoara.

"Victime sigure ale bolilor 
sunt în special pensionarii cu 
venituri simbolice și cardiacii al 
căror tratament este foarte cos
tisitor”, precizează dna Belu.

Problemele farmaciei "Alfa" 
sunt problemele tuturor farma
ciilor din țară. Deși, ca principiu 
extrem de binevenit, sistemul 
de gratuități și compensații 
existent, aruncă în haos finan
ciar comerțul cu medicamente 
generând blocaje ale fluxului 
bănesc pe relația spitalelor. 
Creanțele farmaciei “Alfa” se 
ridică la ccă. 140 milioane de 
lei, debitor fiind spitalul muni
cipal din oraș.

“Lanțul slăbiciunilor” se ter
mină la furnizorii de medica
mente care refuză să livreze 
dacă nu-și primesc de la far
macii banii în termenele stabi
lite. Din când în când creanțele 
farmaciilor cresc peste un prag 

^jh^iatuncjinstincțyldecon^

servare al farmacistului între
prinzător se declanșează. La 
"Alfa" impasul financiar se ma
nifestă prin sistarea onorării 
rețetelor gratuite. “Suntem ne- 
voiți să adoptăm această mă
sură pentru că altfel riscăm să 
ne blocăm financiar. Sunt defa
vorizați bolnavii cu venituri mo
deste, extrem de numeroși în 
zona Hunedoarei. Zilnic pri
meam și onoram peste 500 de 
rețete cu gratuități doar la far
macia noastră. Am păstrat ca
racterul de gratuitate doar în 
cazul bolnavilor cu diabet și cu 
tuberculoză, afecțiuni pentru 
care, la nivel național, au fost 
constituite fonduri speciale”, 
precizează dna Belu.

Situația este extrem de 
grea, spitalul municipal func
ționând, practic, din mila și 
înțelegerea furnizorilor de ser
vicii. Cei 2,2 la sută din PIB 
acordați sănătății nu constituie 
un buget de austeritate ci unul 
al sărăciei lucii. Pentru a se 
încadra în costuri, activitatea 
Spitalului Municipal Hunedoara 
ar trebui redusă cu 70 la sută, 
cee ce la problematica pe care 
zona Hunedoarei o pune din 
punct de vedere al sănătății ar. 
reprezenta o eutanasiere la 
nivel macro. Aceste lucruri sunt 
cunoscute și de dna farmacist 
Belu. Tot ceea ce solicită far
macistul $ste ca atunci când 
există posibilitatea, să aibă 
prioritate la repartizarea sume
lor de către spital. Astfel con
sultația medicală va putea fi 
desăvârșită cu achiziționarea 
medicamentelor necesare și în 
cazul pacienților cu venituri 
modeste ce trăiesc doar prin 
prisma rețetelor gratuite și 
compensate. 2

Grupaj realizat de Corne! POENAR, Adrian SĂLAGEĂN

II vinde la licitație apartament cu 2 camere, situat | 
| în Hunedoara, B-dul Dacia, nr.12, bl. 2, sc. I, ap. | 
| 61, ocupabil imediat. |
| Preț de pornire 12.000.000 lei. ț
| Licitația are loc în ziua de 19 noiembrie 1997, ora | 
I 9, în biroul executorului judecătoresc de pe lângă | 
I Judecătoria Hunedoara. Licitația se va repeta în I 
I fiecare zi de miercuri. Informații la telefon 216265. II 
\______________________________________J

BANKCOOP S.A.
Sucursala Hunedoara - Deva 

Filiala Orăștie 
Vinde la licitație următoarele bunuri:
■ apartament Orăștie, str. Mureșului, bl. 15, ap. 3
■ autocamion IFAL 60,7 tone, cu remorcă 8,3 
tone, an fabricație 1986
■ autoizotermâ RABA 10215 - 18 tone, an 
fabricație 1986
■ Dacia 1310. an fabricație 1985
■ TV Goldstar, mobilă combinată, mobilier bar. 
Licitația va avea loc în data de 25 noiembrie 
1997, ora 10, la Judecătoria Orăștie, biroul 
executor judecătoresc.
Informații la BANKCCOP Orăștie, tel.647565, 
647456 sau birou executoresc de la Judecătoria 
Orăștie.
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Recent, Pro TV ne-a mai 
fericit cu un film cu vampiri: 
Nosferatu, vampirul (titlul 
original), firește, producție 
americănească din 1979, în 
regia lui Werner Herzog, 
premiat la un festival de la 
Berlin. In fața unei perfecte 
sinteze între stupid și ridicol, 
cum este aceasta, omul cul
tivat are două soluții: ori o 
ignorează, ori o receptează 
cu umor. Cum însă, de obi
cei, asemenea subproducții 
fac trimiteri la Transilvania, 
la niște pretinse realități ro
mânești, fanteziste, și final
mente la Dracula, a cărui 
legendă tinde să fie echi
valată cu un mit românesc, 
istoria aceasta se cuvine 
comentată oleacă.

De la început trebuie 
spus că un mit despre Dra
cula pur și simplu nu există 
în cultura română, Ceea ce 
circulă acum ca atare a apă
rut prin atribuire târzie din
spre apus și își are originea 
în două realități ale veacului 
al XV-lea: (1) una obiectivă, 
istorică, existența lui Vlad 
Țepeș care, ca fiu al lui Vlad 
Dracul, semna și Draculya, 
echivalentul lui Draculea și 
(2) cealaltă subiectivă, lite
rară, de domeniul imagina
ției populare, derivată din 
prima. Așadar, o origine re- 

<- ----------

ATITUDINI
O lume întreagă înaintează. 

"Astăzi" șl "mâine" se contopesc 
într-un viitor despre care nimeni 
nu mai știe cum va fi. Cultura, 
tehnica avansează șl poate in
teligența urcă pe calea desă
vârșirii. S-a dovedit însă că 
progresul aduce cu sine, de 
cele mai multe ori, noțiuni greșit 
înțelese de oameni. Cum acțio
năm în fața acestui pericol?

Una din armele cu care lup
tăm pentru a evita erorile este 
cunoașterea. Când ele intervin pe 
plan spiritual apare necesitatea 
cercetării sufletești. De cerce
tarea sufletească a tânărului nu 
sunt responsabile doar familia și 

lativ târzie, care poate fi i- 
dentificată și datată exact, 
ceea ce e imposibil în cazul 
miturilor fundamentale au
tentice, precum Miorița, Meș
terul Manole, Zburătorul ș.c.l.

Caracterul contradicto
riu, complex și mai ales cru
zimea lui Vlad Țepeș - de 
altfel, în ton cu epoca - au 
dat naștere, în timp, legen-

UN P5EUDOM/T:

delor. Unele au apărut pe 
teren românesc, o bună par
te însă, mai curând niște 
anecdote, au apărut în me
diul săsesc din Transilvania, 
cu care Vlad Țepeș a avut 
continue și contradictorii le
gături de colaborare sau de 
adversitate. Alte asemenea 
legende anecdotice, înte
meiate exclusiv pe tradiții 
orale, s-au propagat și în 
cultura rusă. Dintre toate 
acestea, legendele germane 
au avut cea mai mare circu
lație, răspândindu-se în toa
tă Europa Centrală, fiind ci
tate și de erudiții timpului. 
Semnificativ este însă că, în

EDUCAȚIE.
“Fiecăruia-i dată de natură măsura de minte, pe care a tost 

s-o aibă. Educația poate să dezvolte puterile minții existente, 
nu poate pune însă ceea ce nu-i”.

(jEN/U
"Geniul? - A doua creațiune a lumii prin artă”.

POET
“Poeții, filosofii unei națiuni presupun în cântec și cuget 

înălțimile cerului și le comunică națiunilor respective".
TRȚGUT.

"Trecutul - marmură, prezentul - Dumnezeu, viitorul - 
umbră".

$ĂND/R£
“Mulți lucrează, Idar puțini gândesc''.

EXJ3TENfl
“Suntem ca pleava stearpă, suntem frunze uscate
Pe care vântul vieții spre moarte le tot bate". 

PRIETENIE •.
“Prietenia e o transformare a Iubirii; ea nu depinde de sex, 

de aceea e mai pură".
Selecție de Iile LEAHU]

biserica, cl și școala. Vineri, arhi
mandritul Teofll Pârâian'de la 
Mănăstirea "Constantin Brânco- 
veanu" din Sâmbăta de Sus, cu
noscută personalitate a lumii 
creștine, s-a adresat elevilor Co
legiului Național "Decebal". Părin
tele a venit să ne lase niște gân
duri despre bucuria de a trăi, des
pre bucuria clipelor petrecute în 
căutarea credinței. Pentru îmbu
nătățirea sufletească, părintele 
îndeamnă la frecventarea bisericii 
în flecare duminică șl de sărbă
tori, la rugăciunea de dimineață, 
de seară și de la masă, la citirea 
a două capitole pe zi din Noul 
Testament, la paza minții prin 

forma lor originară, manus- 
crisă, ele au fost descoperite și 
publicate abia în secolul trecut, 
precedând cu puțin apariția 
istoriilor despre un Dracula, 
"conte transilvan" și, în secret, 
"bampir". Astfel s-a ajuns la 
elucubrațiile epice culte, în
scrise inițial în fluxul firesc al 
romantismului și menite apoi, 
în zilele noastre, să satisfacă 

apetitul de senzațional al oc
cidentalului sărac cu duhul și 
dezabuzat de atâta "consum", 
în sfârșit, nu ar trebui ignorată 
ipoteza ca, prin resuscitarea 
recentă a acestor istorii stu
pide, un anumit lobby antiro- 
mânesc să urmărească acre
ditarea perfidă, cu priză la un 
public ignorant, a ideii că ro
mânii ar fi un popor primitiv și 
sangvinar. După ce mass me
dia occidentale, superficial 
documentate dar veșnic avide 
de un senzațional de prost 
gust, au reușit să facă din 
români un popor retardat, de 
handicapați, aurolaci, orfani și 
bolnavi de SIDA, atribuirea în

rugăciunea cea de toată vremea 
care este "Doamne llsuse 
Hristoase, fiul lui Dumnezeu, 
milulește-mă pe mine păcătosul" 
șl la ținerea postului care e menit 
să limpezească și să disciplineze 
spiritul. Acestea nu sunt altceva 
decât chel ale unei vieți echili
brate, fericite șl, împreună cu 
gândul cel bun, au darul de a 
deschide porțile Raiului.

Toate cuvintele părintelui 
arată cum sâ fll mal bun, dând 
apoi o definiție a omului cu ade
vărat bun: "Sunt oameni care 
sunt atât de buni încât nu mai 
pot fi răi șl aceștia sunt buni cu 
adevărat". 

plus a unui caracter sangvinar 
n-ar face decât să încoroneze 
o campanie de dezinformare 
cu aparență sistematică. Așa- 
zisul mit al lui Dracula însă 
este de fapt o legendă invo- 
luată din cultura populară să
sească în subcultura fără iden
titate, heavând nici o aderență 
la spiritualitatea românească 
și nici vreo relevanță în defi
nirea ei. Trist și revoltător este 
însă că, în loc să facă cunos
cute aceste adevăruri în Occi
dent, oficialitatea românească, 
animată de o slugarnică pros
tie, caută, dimpotrivă, să fla
teze ignoranța occidentalilor, 
înscenându-le tablouri vivante 
kitsch despre un Dracula ima
ginar, cum s-a întâmplat re
cent la Snagov, cu ocazia Adu
nării Atlanticului de Nord de la 
București.

Nici romanul pueril af lui 
Bram Stoker, apărut exact 
acum un veac, nici producțiile 
contemporane ale lui Coppola, 
Herzog șa., filme de pură 
virtuozitate tehnică, altfel total
mente fantasmagorice, nu au 
nici o tangență cu realitățile 
românești. Dincolo de Vlad 
Țepeș, atestat documentar și 
rămas în legendă, cultura ro
mânească n-a avut și nu re
cunoaște nici un alt Dracula.

Radu CIOBANU
-----

La sfârșit, părintele a răs
puns la multele întrebări ce l-au 
fost puse, oferindu-ne din plină
tatea luminii sale duhovnicești.

Am împărtășit din înțelep
ciunea părintelui Teofll, dar mal 
ales am învățat că "Numai cel ce 
gândește frumos trăiește fru
mos", adică trăiește fericit. Părin
tele nevăzător este un om fericit. 
Noi, cei din mulțime, deși înzes
trați cu simțul văzului, nu avem 
uneori nici cea mai mică parte din 
bucuria sa lăuntrică. Să ne 
rugăm pentru gândul cel bun!

Roxana SICOE-TIREA, elevă

Psalm modern
Aștept autobuzul supărat
Că melcul ăsta cu roți și volan
Trebuie iar descântat
M-am certat cu stăpânul BAN
Așa că voi merge pe blat
Doamne și Tu, până când?
Aștept și orașul pare un basm inventat
De câini vagabonzi și de oameni grăbiți
Totu-i la fel, an de an,
Și anii-s la fel de cumpliți
Doamne și Tu, până când?
Aștept autobuzul supărat
Că m-am certat cu stăpânul BAN
Oricum truda mea e în van
Cel mai frumos basm nu poate fi cumpărat.
Doamne și Tu, până când?
------------------------a®»®®#®**-------------------------

limba Română
Prin voia Ta, multe graiuri există Stăpâne!
Și se urăsc între ei pentru asta Stăpâne!
Știu: îngerii cântă cu alte cuvinte
Dar eu cânt în cuvintele Limbii Române.
Eu nu mă pricep la cele ce-s sfinte
Dar, zi de zi, pentru mine Limba Română e pâine.
Și fiindcă eu nu-s nici bun, nici cuminte
Rugați-vă voi, ieri, astăzi și mâine
Dumnezeu să primească rugile sfinte
Chiar de nu-s rostite în cuvintele Limbii Române.
Rugați-vă astfel iară și iară:
Cuvântul să nu aibă graniți Stăpâne!

Ciprian NICKEL

l "Nicolae lorga a lăsat în urmă o 
I operă grandioasă și exemplul
i unei vieți de aleasă ținută"

I 
I

I

în luna noiembrie a anu
lui 1940 era asasinat la 

I Strejnic Nicolae lorga, una
■ dintre cele mai complexe 
I personalități ale spiritului 
| românesc. S-a Impus ca is- 
| toric, memorialist, poet, dra- 
| maturg, critic șl istoric literar. 
I Câteva date ale vieții accen- 
j tuează calitățile sale de ex- 
I cepțle. A învățat să citească 
| singur; debutează în presa 
| vremii la 14 ani; facultatea
■ (secția istorlco-llterară) o 
! termină într-un singur an 
I (1889) la lași cu "magna 
I cum laude”; studiază la uni- 
| versitățile din Paris, Berlin, 
| Leipzig; își la doctoratul la 
. Leipzig; întemeiază revis- 
; tele: “Neamul românesc”, 
I "Floarea darurilor”, “Neamul 
| românesc literar" (și pentru 
| popor), “Drum drept", "Cuget

clar"; a devenit membru al 
Academiei Române în 1910; 
este "Doctor honoris causa" 
al mai multor universități, 
membru al Academiei fran
ceze, poloneze, Iugoslave 
etc; ține conferințe și parti
cipă la congresele mondiale 
de la Paris, Lille, Strasbourg, 
Oslo, Roma, Milano, Zurich,

I 
I
I 
I
I
I
I 
I
k

I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I

I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I

I 
I 
I 
I 
I

Berna, Barcelona, în SUA. 
Creează "Fundația lorga”, 
"Universitatea Populară" de 
la Vălenii de Munte, "Școala | 
română" de la Fontenay- 
aux-Roses, “Casa Romena" 
din Veneția. A fost preșe
dinte al “Comisiei monumen
telor istorice”, decan, rector, 
senator de drept, prim-mi- 
nistru. A scris articole, studii, 
cărți, reviste cât să încarce 
un camion.

Ei bine, acest om mare, 
la propriu și la figurat, în fața 
căruia mintea ți se blochea-1 
ză pur și simplu, a fost asa
sinat de legionari în 1940. 
Se vede treaba că marile 
spirite nu pot fi suportate șl 
acceptate de regimurile tota
litare.

Ca scriitor, aprecia critl-1 
cui Mircea Popa, lorga a fost | 
unul total, om al întregului, ■ 
cât șl al părților; este con-! 

structorul cumulând mese- - 
rlile de inginer, zidar, cărăuș, I 
dulgher, tâmplar. El vroia să | 
facă totul, să gândească și | 
să regândească totul. Călă-1 
torește mult în timp șl spațiu, ! 
surprinde ca nimeni altul J 
spațiul autohton. Activitatea I 
literară este depășită însă ca I 
valoare de activitatea critl-1 
cului și istoricului literar. Prin | 
critica sa, el luptă pentru 
schimbarea societății, mora-oui mi luai cia ouuioiații, muia- ! 

lizează publicul, încearcă să 1 
apropie clasele sociale prin I 
făclia culturii. Nicolae lorga | 
oferă istoriei noastre literare | 
criterii științifice, pune ba- ■ 
zele disciplinei, devenind ! 
creatorul istoriei culturale | 

românești.
B. Cătălin | 
______ y
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VÂNZĂRI 
CVMPĂRĂR1
• Vând apartament 2 camere 

decomandate, balcon închis, 
Gojdu. Tel. 617084 (3888)

• Vând urgent sau schimb 
apartament 4 camere, bloc nou, 
etajul 1, Al. Panseluței (Doro
banți), cu două camere. Tel. 
231089 (3898)

• Cumpăr (închiriez) casă în 
zona Brănișca, Vețel, Mintia. Tel. 
620084 (3901)

• Vând casă compusă din 
cameră, bucătărie, baie, antreu, 
curte, grădină (504,50 mp) în 
Deva str. N. lorga, 24, fost Al. 
Sahia. Relații la doamna 
Lengyel E., Deva, str. Tribunul 
Solomon, 4, tel. 215232. Pro
prietar P. Malarik, Tg. Mureș, str. 
Bolyai, 34, tel. 065 122895 
(3913)

• Vând casă mare, central, 
cu două anexe, în Deva, curte 
pavată cu marmură și acoperită 
cu sticlă. Tel. 617216(9564)

• Vând apartament 2 ca
mere, central, etaj 2, îmbu
nătățiri diverse, variante. Tel. 
231129, între 8 - 10 și 17 - 19 
(3939)

• Vând apartament 3 camere, 
central. Tel. 226300 (3940)

• Vând casă, Brad, str. Li
ceului, nr.14. Informații tel. 
650814. (3684)

• Vând garsonieră etaj 1 ,str. 
Zambilelor, bloc 17 A, ap.7. 
Informații la telefon 716193, 
între 7-17 și 718373, după 16. 
(2686)

• Vând Dacia 1300, stare 
bună, preț 10.500.000, nego
ciabil. Tel. 211582 (9557)

• Vând Lancia Prisma Turbo 
Diesel, preț negociabil. Tel. 
626022 (3926)

• Vând Renault 16 an fabri
cație 1967, preț 3.000.000 lei. 
Tel. 661852 (9565)

• Vând Volkswagen Jetta, 
1600 cmc, Diesel, preț 5500 DM. 
Tel. 660643 (3909)

• Vând Lada 1200, stare 
bună, an fabricație 1981, 1800 
DM. Tel. 217451 (3938)

• Vând Dacia 500 Lăstun, 
magnetofon Tesla B 115, cu 
accesorii. Tel. 616244 (3933)

• Vând Dacia, I980, preț 
convenabil. Simeria, 1 Decem
brie, bl. 104, ap. B 12. Tel. 
660102 (9570)

• Vând urgent izotermă TV, 
benzină 2800 DM, negociabil. 
Tel. 623707, după ora 18 (9138)

• Vând tractor U 445 cu 
cabină, stare de funcționare. 
Corn. Băița, sat Trestia nr. 36 
(3942)

• Vând motor ARO Brașov 
fără anexe 4.600.000 lei și 
cabină U. 445 1.200.000. Deva 
613777. (9124)

• Vând dovleci animale și 
combină de recoltat cereale. 
Deva str. Sîntuhalm, nr. 28 D. 
Tel. 621363 (9554)

1 Vă oferă din stoc șl la comandă: £

M* •ACCESORII •TELECOMENZI ș 

q * 1RAF0 UNII COLOR N C0NECT1CÂ A 

03* PIESE SCHIMB RADIO-TV

! * COMPONENTE ELECTRONICE

• Vând Lăstun Dacia 500, 
barcă pneumatică cu motor, 
Envirude, teren pentru casă, 
500 mp, bdul Dacia, teren 240 
mp, cu proiect pentru hală, 
2400 mărci, vilă, zona lac 
Cinciș, în construcție, 15.000 
mărci, teren 1500 mp, cu auto
rizație construcție. Informații 
716116 sau 092/216389. 
(2588)

• Vând Opel Kadett, înma
triculat, fabricație 1986, preț 
4300 mărci, Dacia 1300, fabri
cație 1980, preț 9 milioane, 
negociabil. Tel. 718145. (2590)

• Vând Opel Manta, înmatri
culat, carte identitate, revizie, 
stare perfectă. Tel. 713984. 
(2591)

• Vând 15 tone cartofi 1200 
lei/kg. Vând 20 tone porumb 
1000 lei/kg. Clopotiva nr. 81 
(fostul CAP) (3908)

• Ofer pager Motorola Advi
sor, preț special. Tel. 217860 
(9552)

• SC AGROCOMB SA 
ȘOIMUȘ cu sediul în Șoimuș, nr. 
58 vinde prin licitație publică 
mijloace fixe. Licitația va avea 
loc în zilele de 15, 22, 29 
noiembrie 1997, ora 10 la 
sediul societății. (3934)

• Vând (second hand) faruri, 
stopuri, semnalizatoare, jenți 
Mitsubishi, Colt - Lancer, la 
jumătate de preț. Tel. 224010, 
după ora 20 (3932)

• Compania de Distribuție 
ADEPT Deva vinde la preț de 
importator făină Ungaria BL 80 
- 2200 + TVA, BL 55 2400 + 
TVA. Asigurăm transport gratuit 
la beneficiar. B-dul 22 Decem
brie, 182. Tel. 221059, 233278 
(3941)

• Vând și montez parbrize 
auto. Deva, str. Dragoș Vodă, nr. 
14. Tel. 225075 (9574)

• Vând mașină confecționat 
cozi mătură, cu două capete, 5 
radiotelefoane portabile și unul 
fix tip Marion. Tel. 218676 după 
ora 20 (7573)

• Vând circular tăiat lemne 
trifazic, haină blană damă, 
covor persan nou. Tel. 214099 
(9572)

■ SOCIETATE COMERCI- 
ALĂ vinde în incinta COMPLE
XULUI EUROVENUS SÂNTU- 
HALM - boxa nr.l ZAHAR EN 
GROS la prețul de 4150 lei/ 
kg. (TVA inclus). Angajez un 
încărcător- descărcător. Tel. 
626306 (3952)

• Vând jocuri distractive sală 
Flipper video, preturi avanta
joase. Tel. 651077.'(3680)

• Vând vaci Holstein, prima 
fătare, tăurași plus vitele. Tel. 
718856, 230702 între orele 14- 
18. (2587)

ÎNCHIRIERI
• Ofer pentru închiriat aparta

ment 2 camere, mobilat, Gojdu, 
Tel. 626355. (9575)

OFERTE DE 
SERVICII

• Firmă de papetărie și 
birotică angajează lucrător 

comercial și agent vânzări, 
maxim 35 ani, bărbat, carnet 
auto. Tel. 230899, 224549 
(3936)

• Angajăm electroniști, 
eventual absolvenți tineri în 
specialitate. Informații la tel. 
233003, între orele 8-15 
(3829)

• A.F. Detour intermediază 
transport de persoane inter
național prin firmele Touring, 
Konig, Reisen și Sverak Tours 
cu autocare ultramoderne în 
Germania, Franța, Olanda, Bel
gia, Italia, Spania. Asigurări 
medicale. Informații suplimen
tare latei. 621959 (3885)

• BANCA “RENAȘTEREA 
CREDITULUI ROMÂNESC" 
CREDIT BANK angajează con
silier juridic. Condiții: studii de 
specialitate, vârsta maximă 45 
ani. Informații tel. 211853, 
211634 (3928)

• Firmă de marketing și 
publicitate angajează tineri cu 
studii medii sau superioare, cu 
posibilități de câștig între 30-60 
mii/zi și promovare rapidă. 
Informații între 10-17. Tel. 
615390 (3948)

• Agenție de marketing și 
publicitate angajează 20 de 
tineri dinamici cu posibilitate 
de promovare și câștiguri de 
50 -100000 lei/zi, studii medii 
sau superioare, aspect fizic 
plăcut. Tel. 612605 din data de 
17.11.1997, după ora 14 
(3955)

• Agențiile de impresariat 
artistic Orbis Impres și D & B 
Trading CO selecționează tinere 
cu aptitudini artistice (soliste 
vocale, dansatoare) pentru 
contracte externe. Relații la tel. 
228325 (3895/96)

• Văduv, singur, vârsta a treia, 
doresc o menajeră în comuna 
Băcia, nr.218. (3630)

THWRSE
• Primăria Sarmizegetusa 

anunță amânarea licitației 
fermei Zeicani, stabilită în data 
de 17.11.1997. (2679)

COMEMORĂRI
• Astăzi, 14 noiembrie, se 

împlinește un an de când s-a 
stins din viață dragul nostru 
fiu, soț și tată

OCTAVIAN CORNEA
din Brad. Dragă TĂVI cât ai 
trăit te-am iubit,cât vom trăi te 
vom plânge. Ne-ai lăsat cu 
inimile zdrobite de durere. 
Multe lăcrimioare și flori de 
"Nu mă uita" pe tristul tău 
mormânt. Dormi în pace 
dragul nostru I Te plânge 
mica,soția și copiii tăi dragi. 
Somnul să-ți fie lin ! 
Dumnezeu să te ierte și să te 
odihnească,iar memoria să- 
ți fie binecuvântată! (3917)

• Se împlinește un an de la 
trecerea în neființă a celui care 
a fost un minunat soț, tată și 
bunic,

înv. IOAN PODEAN
Parastasul de pomenire va 
avea loc duminică, 16 noiem
brie, la Biserica Ortodoxă din 
Vărmaga. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! (3937)

• S-au împlinit șase săptă
mâni de la decesul vecinilor 
noștri

SERAFIM TOMOTAS
Și

GHEORGHE BRANEA 
din Rapolt. Dumnezeu să-i 
odihnească ! Familia June losif, 
Aurora, Florin (9571)

ECESE
• Familia Zaharie mulțu

mește tuturor celor ce i-au fost 
alături la dureroasa despărțire 
de cel care a fost

ZAHARIE VASILE LIVIU 
un bun fiu, soț și tată. (3186)
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Idolar SUA 7820 lei
1 marcă germană 4533 lei
100 yeni japonezi 6252 lei
1 liră sterlină 13307 lei
1 franc elvețian 5572 lei
1 franc francez 1354 lei
100 lire italiene 464 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale | 
societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața . 
valutară, Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării I 
cursurilor în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări. |

MENțlIlE PE POBUaWI 
"CUVÂNTUL LIBER

Pentru a economisi timp și bani puteți pu
blica anunțuri de mică și mare publicitate în 
ziarul nostru, apelând ia agențiile publicitare 
din:

* DEVA - ia SEDIUL REDACȚIEI din 
str. 1 Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului 
Județean); - ia chioșcul din CENTRUL MUNI
CIPIULUI, lângă magazinul “Comtim"; - la 
chioșcul din CARTIERUL MICRO 15 (stația de 
autobuz “Orizont");

* HUNEDOARA pe Bulevardul 
Dacia (tei.716926);

* BRAD, strada Republicii (tel. 
650968), la sediu! S.C."MERCUR“;

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă 
magazinul “Pa!ia“:

* HAȚEG, pe str.Progresuiui, nr. 1 
(în spațiu! secției foto). Telefoane: 770367, 
770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, ia taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promp
titudine a tuturor anunțurilor de mică și mare 
publicitate.

x. ___ ______________________________________/

• Cu adâncă durere în 

suflet copiii și nepoții anunță 
încetarea din viață, după o 

lungă și grea suferință, a celei 
care a fost o adevărată mamă 

și bunică doamna

ALEXANDRA 
BARZAUNE

în vârtă de 77 ani. Corpul 

neînsuflețit este depus la 
Casa Mortuară Deva. înmor
mântarea astăzi 14 noiembrie 

a.c. la Cimitirul Ortodox din str. 

Eminescu Deva. (3943)

J
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Vineri, 14 noiembrie
OBerbec(21 III-20IV) 

Partenerii dv de afaceri 
doresc să-și impună punc
tul de vedere, ceea ce vă 
scoate din sărite. Nu faceți 
nici un fel de schimbări căci 
veți face greșeli.

OTaur(21 IV-21 V) 
Posibile realizări pro

fesionale datorate șefului 
dv care vă apreciază. 
Colegii se vor arăta 
încântați.

OGemeni (22 V-22 VI) 
Sunteți dispus la dialog 

și comunicare cu cei din 
jur. La un eventual examen 
veți face față cu brio căci 
memoria și inspirația vă 
ajută.

3Rac (23 VI-23 VII)
V-ați suprasolicitat și 

energia dv este pe sfârșite. 
Aveți nevoie de câteva zile 
de odihnă. Veți primi bani 
sau plecați la drum.

O Leu (24 VII-23 VIII) 
Diferența dintre ceea 

ce doriți și ceea ce puteți 
să faceți vă deprimă. Dar 
sunteți singurul vinovat că 
vă propuneți imposibilul.

OFecioară(24 VIII-22IX)
Ați dori unele explicații 

cu persoana iubită. Nu 
exagerați fiindcă expli
cațiile nu aduc întotdeauna 
soluționarea dorită.

O Balanță (23IX-23 X)
Sunteți invitat la o pe

trecere de familie, moment 
prielnic pentru amintiri 
plăcute. N-ar fi exclus să 
întâlniți un prieten din 
copilărie.

OScorpion (24 X-21 XI) 
Discuții în contradic

toriu, deloc constructive, 
care se vor aplana spre 
prânz. Vizita unor 
cunoștințe vă va scăpa de 
treburile casnice. Vi se 
propune un nou serviciu, 
dar nu răspundeți pe loc.

OSăgetător(22XI-20XII)
Probleme financiar-con- 

tabile. Aveți de dat și de pri
mit multe explicații și tele
fonul va suna încontinuu. Un 
prieten încearcă să ia legă
tura cu dv dar nu reușește.

OCapricorn (21X11-191) 
Cunoștințe noi. Sus

piciunile dv pot face mult 
rău, așa că evitați să le 
formulați. Cineva vă 
confirmă că una din 
deciziile dv a fost justă.

O Vărsător (201-1811) 
Evitați să faceți investiții 

spectaculoase, oricât ar 
insista partenerii de 
afaceri. Veți avea de făcut 
drumuri scurte pentru a 
rezolva chestiuni minore

OPești (19II - 20 III)
Partenerul de viață nu 

este corect cu dv. Ori vă 
bârfește, ori vă ascunde 
niște lucruri cu care nu 
sunteți de acord. Atenție, 
căci relațiile dintre dv se 
pot înrăutăți.

jiesescep,
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Solicită de la cei interesați ofertă pentru 
licitația din 20 noiembrie 1997, 

pentru următoarele:
SERVER pentru retea Pentium 150-200 MHz, 
32 MB, HDD 3-4 GB,CD-ROM;
Upgrade de la 286 la PENTIUM și de la 386 la 
PENTIUM;
TELEFAX (memorie, display, ghilotina);

TELEFON CELULAR.

Oferta se primește în plic închis. Se solicită ca 
oferta să fie însoțită și de prospectul 
produselor oferite.

S.C. ROMCAMION S.A.
Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr.’ 17

Organizează licitație pentru vânzarea de mijloace fixe 
(autovehicule) disponibile.
Lista cu mijloacele fixe puse la vânzare se afla afișatâ la 
sediul societății.»

Licitația are loc zilnic la ora 10,00.
Informații la telefoanele: 213030, 213031, interior 24.

XC

Cu sediul în Hunedoara, Piața Iancu de Hunedoara, nr. 1, organizează 
licitație publică deschisă cu strigare, conform Legii nr. 58/1991, cu modificările 
și completările ulterioare, pentru vânzarea următorului activ:

Denumirea activului. Secția de Prelucrare a Deșeurilor Metalice 
Valea-Șermagului

Obiectul de activitate: Achiziționarea și pregătirea deșeurilor 
metalice din fontă, fier vechi și neferoase pentru încărcare în cuptoare

Adresa activului: Comuna Săsciori, nr. 284, jud. Alba, tel.: 058/732219
Prețul de pornire. 15,181 mild, lei
La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul, suportat de către cumpărător.
Licitația va avea loc pe data de 5 decembrie 1997, ora 9,00, la sediul 

societății, Direcția DME.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință 

a licitației pe data de 16 decembrie 1997.
Dosarul de prezentare a activului poate fi procurat zilnic de la sediul 

societății comerciale între orele 10,00-14,00.
Pentru participarea la licitație, olertanții vbr depune la sediul societății până 

în ziua licitației, ora 8,00, documentele prevăzute de legislația în vigoare.
Participanții la licitație vor face, în cazul vânzării activului, dovada 

consemnării la dispoziția societății comerciale vânzătoare a garanției do 3% din 
prețul de pornire a licitației, la casieria societății sau în contul nr. 30.15.3.80.01 
deschis la BCR Hunedoara.

Valoarea terenului aferent activului nu este inclusă în prețul de pornire a 
licitației, urmând ca terenul să fie vândut cumpărătorului activului conform 
prevederilor legale în vigoare.

Relații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: 054/718549 sau 
054/715904.V—---- ■ ... .......... J

FILIALA ELECTKOCENTKALE 
DEVA

SOIlim IIFKRTĂ lit; l’IWATII SWffl ÎN Mill 1998 PENTRU: 
transport persoane în comun, în regim de tură; 
dezinsecție, deratizare;
pază.

Caietul de sarcini se poate ridica de la Biroul Administrativ al Filialei 
Electrocentrale Deva-Mintia.
Termen de depunere a ofertelor: 28.11.1997.
Relații suplimentare la telefon: 211150, interior 115.

v - -_______ • ---

IMCOMEX - LIDERUL VÂNZĂRILOR ÎN RATE !

în calitate de DISTRIBUITOR AUTORIZAT

NEI DAEWOO GOLDSTAR ARCTIC
GĂEȘTI

Vă oferă la cele mai mici prețuri:
• TELEVIZOARE COLOR® FRIGIDERE, CONGELATOARE ȘI VITRINE 

FRIGORIFICE® MAȘINI DE SPĂLAT• ARAGAZE CU 3,4 ȘI 5 OCHIURI
• BUTELII DE ARAGAZ® BOILERE ELECTRICE® VIDEO PLAYERE ȘI

VIDEO RECORDERE® ASPIRATOARE «MIXERE ȘI ROBOȚI DE 
BUCĂTĂRIE® STORCĂTOARE DE FRUCTE «COVOARE ȘI MOCHETE...

Și multe altele!!!

Toți locuitorii județului Hunedoara pot cumpăra aceste produse și cu

& PLATA ÎN 24 RATE
rMriM !3D

MAGAZINUL NOSTRU - ORĂȘTIE, str. BĂLCESCU, nr.ll, tel. 647496

—> . r— ,—<. , —\ r- —

< k t W « > «I W / 1 | \ I N » | t »

Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 17
Vinde la prețuri avantajoase ceapă consuni import 
Ungaria.
Informații suplimentare se pot obține la telefoane 
213030, 213031, interior 33 sau 36.

pentru scule electrice manuale și consumabile mărci de renume

T IMPORTATOR DIRECT
< Calea 13 Septembrie Nr. 55/57 BUCUREȘTI 
]] tel. 3368223 fax 3369886 teVfax 4104313

Caută DISTRIBUITOR

SKIL McCULLOCH PFERD
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In cotidianul “Cuvântul Uber" din data 

de 5 noiembrie 1997, pe prima pagină a 
apărut articolul "Când o să vadă oare titlul 
de proprietate ?", autor N. T.

Articolul se referă la faptul că domnul 
Constantin Gurgu, domiciliat în Deva, str. 
împăratul Traian, bl. 14, ap. 28, relatează 
"marea durere pe care o are în legătură cu 
acordarea titlului de proprietate pentru 
suprafața de 1 ha, teren situat peste linia 
ferată și atribuit în baza legilor în vigoare

!n urma verificărilor efectuate de către 
organele de specialitate din cadrul Pre
fecturii județului Hunedoara, s-a constatat 
că titlul de proprietate pentru care există 
“marea durere" este emis din data de 
16.06.1997, dar domnul Constantin Gurgu 
nu se prezintă ia Primăria municipiului 
Deva pentru a-i ridica.

Menționăm făptui că titlul de proprietate 
pentru' cetățenii în viață se înmânează 
titularilor, sub semnătură sau, în căzui în 
care nu se pot deplasa, unei alte persoane 
împuternicite prin procură.

fn susținerea celor menționate vă tri
mitem o xerocopie a titlului de proprietate, 
cu rugămintea ca asemenea articole să nu 
mai apară fără o verificare mai amănunțită 
și nu în urma unor apeluri telefonice sau 
simple afirmații fără nici o bază reală.

Cu considerație,
Prefect, 

Pompiiiu Budulan

Uite-o...
Scandalul provocat de refuzul 

consilierilor locali din Deva în ceea 
ce privește asocierea Primăriei 
municipiului cu firma Shell este din 
nou în actualitate. Revenim asupra 
cazului din mai multe motive. în 
primul rând pentru a consemna 
cerințele în creștere ale cetățenilor 
care se declară contrariați de 
decizia luată de consilieri, iar în al 
doilea rând o facem în speranța că 
la următoarea ședință a Consiliului 
local Deva se va rediscuta acest 
contract și, în fine, se va lua o 
decizie benefică pentru locuitorii 
Devei.

în această problemă, de 
neînțeles este și atitudinea 
benzinarilor din Deva care, la 
unison, s-au declarat nemulțumiți de 
venirea oricărei firme străine pe 
raza municipiului, deci împotriva 
concurenței. Or, economia de piață 
nu înseamnă tocmai concurență? 
Iar rezultatul ei nu este creșterea 
calității serviciilor? Dacă benzinării 
autohtoni sunt corecți în relațiile cu 
clienții lor nu au motive să se sperie 
de concurență. Dar dacă lucrurile nu 
stau așa, atunci le înțelegem 
atitudinea. Ei trebuie să țină seama 
că atitudinea pe care o manifestă 
este foarte ușor percepută și de

nu-i benzinăria!
către concetățenii lor, ceea ce, în 
final, nu va face altceva decât să le 
scadă credibilitatea și, poate, chiar 
vânzările.

Desigur, varianta inițială de 
contract prezentată spre dezbatere 
consilierilor de către firma men
ționată nu era cea mai viabilă. în ea 
existau și unele prevederi in
acceptabile, însă o negociere mai 
serioasă ar determina ajungerea la 
o soluție benefică tuturor părților. 
Din păcate, prin neîncheierea 
contractului respectiv, municipa
litatea este văduvită de niște 
fonduri de care cu siguranță că are 
nevoie.

Și cetățeanul pierde, deși ar 
putea să câștige de două ori. Mai 
întâi prin îmbunătățirea serviciilor 
în acest domeniu, apoi indirect, 
este adevărat, prin faptul că banii 
intră în buzunarele municipalității.

Așadar, cine este cel păgubit? 
Ei bine, cetățeanul, contribuabilul, 
în definitiv alegătorul, adică cel 
care are pretenția de la cei pe care 
i-a ales să-i reprezinte interesele. 
Nu de alta, dar funcția de consilier 
este eligibilă, iar alegerile sunt la 
fiecare patru ani și, uneori, chiar 
mai repede.

Andrei NISTORjj

! In Cupa României la fotbal

JIULUI 
RĂMÂNE...

(Urmare din pag. 1) 

muncă, de încadrare cu Re
gia. însă această măsură se 
va derula în timp și nu va mai 
deregla activitatea, procesele 
de producție.

- Dar Ordonanța 22 a 
dereglat-o?

- Destul de mult. Mai ales 
că au plecat și destui oameni 
foarte buni, cu înaltă pre
gătire teoretică și profe
sională. Lipsa unora se va 
resimți, însă tocmai aici 
trebuie să se remarce capa
citatea managerială, în 
redirijarea personalului 
corespunzător spre zonele 
care-l reclamă. Deja lucrurile 
se lămuresc. Producția de 
cărbune a început să 
crească. în mod sigur, în 
1998, activitatea viitoarei 
Companii Naționale a Huilei 
Valea Jiului va fi alta, mult 
îmbunătățită față de prezent.

pSEKMCILL pfetSTÂT II I I L1I I1Â11I
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| foarte mici, cum ar fi familia
i Luciei Picioiu și altele. în cea
* de a doua intră familiile ce au
I venituri - cum ar fi Nistor,
i Biriș, Furdui și altele, din 

aceeași asociație, nr.12, care
I întârzie foarte mult cu achi-
| tarea cheltuielilor comune. La
. cele două am adăuga și o a
I treia și anume aceea a oa-
| menilor ce realizează lunar
■ venituri de milioane de lei,
' dar nu se sinchisesc să plă-
| tească la timp serviciile de
i care beneficiază judecând
1 cam așa: “lasă să se adune
| datorii mai mari, că le plătesc
i o dată". Or, facturile
1 “Simprest” pentru consumul
I de combustibil, energie

(Urmare din pag. 1)

• Milionarii
Nu este vorba de cei de la 

miezul nopții ai dlui Tucă de 
la Antena i, ci de cei cu da
torii foarte mari față de aso
ciațiile de locatari. Datornicii 
se împart în două categorii, 
în principal. în prima se 
înscriu familiile cu venituri

electrică etc. trebuie achitate 
la timp.

_• Convenția
în interesuî oamenilor ora

șului între Primărie și 
‘'Simprest" s-a încheiat o 
convenție care stabilește că 
se va livra căldură și apă cal
dă tuturor locatarilor din 
blocuri, indiferent de datoriile 
ce le are fiecare, până la 24 
noiembrie a.c., iar până la 
data respectivă să se depună 
toate eforturile pentru recu
perarea datoriilor sau a celei 
mai mari părți din ele. în acest 
scop administratorii aso
ciațiilor umblă din casă în 
casă pentru a-i determina pe 
locatari să-și achite obligațiile. 
S-a cerut și ajutorul presei în 
acest sens - și iată că, prin 
rândurile de față, îl acordăm - 
în a-i determina pe oameni 
să-și plătească serviciile de 
care se bucură.

•Avertisment
Dl loan Rovinar, primarul 

orașului, ne-a spus:
- Mi-am început mandatul

recent încredințat de 
cetățeni cu rezolvarea încăl
zirii și asigurarea cu apă 
caldă a celor ce locuiesc în 
blocuri, problemă ce a fost 
destul de dificilă în anii tre- 
cuți. Pentru aceasta trebuie 
să adunăm, întâi de toate, 
datoriile de la cetățeni. Prin 
convenția încheiată între 
primărie și ''Simprest" și afi
șată la toate blocurile, îi 
avertizăm pe cei ce nu-și 
achită datoriile până la 24 
noiembrie că, din 25 ale 
lunii, vom trece la oprirea 
căldurii și apei calde.

- Practic, cum se va 
proceda?

- Dacă într-o scară sunt 
mulți rău-platnici, oprim fur
nizarea pe toată scara. Dacă 
numai o familie nu plătește, 
acesteia îi blocăm calori
ferele și îi sigilăm robinetele. 
Sunt măsuri impopulare, 
este drept, dar toți trebuie să 
înțelegem că și în demo
crație ceea ce se consumă 
trebuie plătit. La timp și 
neapărat.
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TVR1
6.00 România: ora 6 flxl 8.30 

Sailor Moon (d.a/r) 9.00 TVR 
CluJ-N. 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Secretul (s/r) 
13.00 Conviețuiri 13.30 
Sănătate, că-i mal bună decât 
toatei (r) 14.10 Șeicul (s/r) 15.00 
De la lume adunate... 15.30 Em. 
în limba germană 17.10 Ma
pamond 17.35 Casă de piatră (s) 
18.00 Batman; Looney Tunes 
(d.a) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
89) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spunl 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială 21.00 Trahir (f. 
Rom./Franța ’92) 23.00 Jurnalul 
de noapte 23.15 Magazin 
sportiv 23.30 Canary Wharf (s, 
ep. 68) 0.25 Luna amară (dramă 
Franța/Anglla ’92)

TVR 2
7.00 TVM. Telematlnal 8.00 

^Euronews 8.30 Canary Wharf

(s/r) 8.55 Marguerite Volant (s/r) 
9.55 în flagrant (r) 10.25 Cultura 
în lume (r) 10.55 Ecoturism (r) 
11.30 D.a. 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 14.30 TVR Cluj-Napoca 
15.10 Limbi străine: italiană & 
engleză pentru copil 15.30 D.a 
16.00 Micaela (s) 16.50 Baschet 
masculin Finala Cupei Liceelor 
(d, rep. II) 17.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 19.00 
Contemp-Art 19.45 Jurnal 
muzical 20.00 Secretul (s) 20.55 
Doar o vorbă săț-i mal spunl (r)
22.20 Nocturnă sportivă 23.00 
Berlin Alexanderplatz (s, ep. 1)

ANTENA I
6.30Tele-Dimineața 9.00 

Muppets Show (s/r) 9.40 Cronici 
paranormale (s/r) 10.30 Portrete 
ale inocenței (f/r) 12.20 O iubire 
de neuitat (s) 13.10 Cei trei 
mușchetari (f. da) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Model Academy 
(s) 14.50 Club Hawaii (s, ep. 48)
15.20 Divergențe - convergențe 
din lumea sportului 17.00

Muppets Show (s) 18.00 Cafea 
cu parfum de femele (s) 19.00 
Observator/DIn lumea afacerilor 
19.45 A doua tinerețe (co. Italia 
1996) 21.30 Nash Bridges (s, ep. 
10) 22.30 Milionarii de la miezul 
nopții.

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineațal 

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 9.45 
Sledge Hammer (s/r) 10.15 
M.A.S.H. (s) 10.45 Sport la minut 
11.00 Beverly Hills (s/r) 12.00 
Melrose Place (s/r) 12.30 
Cinemateca PRO TV (r) 14.30 
Marla (s) 15.30 Tânăr șl neliniștit 
(s) 16.15 Șoapte de iubire (s) 
17.00 Știri 17.15 Pro și contra cu 
Octavian Paler 18.25 Știrile PRO 
TV 18.30 Cine este șeful? (s) 
19.00 Știi șl câștigil (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Dosarele X 
(s, ep. 87) 21.15 Beetlejulce (co. 
SUA 1987) 23.15 Știrile PRO TV. 
Prima pagină 23.45 La limita 
Imposibilului (s) 0.30 Zona 
Crepusculară (s, ep. 58) 1.00 Ar

senic and Old Lace (f. SUA 
1944)

ANTENA bDEVA
08.00-08.15 Știri locale (r) 
09.30-10.15 Actualitatea

(r)
10.15- 10.30 Muzică,

publicitate
17.30- 17.45 7 zile fără 

comentarii
17.45-18.00 Știri locale
19.30- 19.45 Știri locale (r)

PRO TV - DEVA
06.15-06.45 Divertisment 

șl muzică
06.45-07.00 Știri (r) 
09.45-10.15 Program 

comercial PRO TV Deva
17.15- 18.25 „Ghici cine 

bate la ușă?T -talk show cu 
Valentin Boeru

23.15- 23.30 Știri locale
23.30- 23.40 Invitatul 

săptămânii
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CORVINUL - DINAMO 
0-1 [0-0]

Pentru câteva zeci de 
minute, ne-a fost dat să retrăim 
miercuri după amiază atmosfera 
propice fotbalului de performanță 
practicat cu doar câțiva ani în 
urmă și de Corvinul Hunedoara, 
cu Mircea Lucescu la timonă. 
Publicul, spectatorii, entuziasta 
galerie hunedoreană a primit cu 
aceeași căldură combatantele de 
altădată de pe prima scenă fot
balistică a țării și au așteptat cu 
același interes desfășurarea 
partidei Corvinul - Dinamo. Sigur, 
nici Dinamo, nici Corvinul nu mai 
au în componența lor valorile de 
altădată în formații. Oricum, 
bucureștenii se află în Divizia A, 
într-o perioadă de întinerire a 
echipei, întărindu-și lotul cu 
jucători din diferite locuri din țară, 
iar Corvinul evoluează în eșa
lonul al doilea, cu posibilități mult 
mai reduse de fortificare a lotului 
său de jucători, văduvit chiar din 
această vară de 6-7 jucători 
valoroși între care N. Mitrică, M. 
Dăscălescu, Ciorea, D. 
Dăscălescu sunt o mare pierdere 
pentru hunedoreni.

în aceste condiții, deși 
hunedorenii au fost exemplar 
încurajați, susținuți de galerie, au 
fost nevoiți să răspundă 
atacurilor dinamoviștilor cu o 
apărare aglomerată, din primul 
minut al fluierului lui Aron Huzu 
din Sibiu. Elevii lui Romică 
Gabor s-au bazat pe o apărare în 
zonă, combinată și cu marcaj la 
unii bucureșteni și pe con

traatacuri la poarta lui Prunea. 
Lăsat în față ca vârf de lance 
doar Costăchescu ce era 
sprijinit din spate de Stoica, 
Păcurar, Dinu și Bardac, n-a 
avut sorți de izbândă în fața 
apărătorilor în frunte cu Bodea 
și L. Cotora. Așa se face că 
hunedorenii s-au mărginit la un 
joc de apărare, dinamoviștii 
atacând susținut prin FI. Petre, 
Vrăjitoarea, Rednic, Mihalcea. 
Cu toate acestea în min. 26, 
Dinu - șut puternic de la 25 de 
metri sub bară, scos în corner 
de Prunea și 34 Costăchescu - 
ratare din apropierea porții, ar 
fi putut înscrie pentru Corvinul.

După o repriză în care și 
Corvinul a fost mai prezent și 
în terenul oaspeților, imediat 
după pauză, presiunea la 
poarta lui Ceclan a crescut și 
în min. 61, după o greșeală a 
apărătorilor, FI. Petre înscrie 
unicul gol al partidei 0-1. Cu 
toate schimbările efectuate, 
atacul hunedorean n-a putut fi 
revigorat, în timp ce Dinamo s- 
a menținut în atac, irosind 
câteva ocazii de a majora 
scorul, încheind cu o victorie la 
limită, dar prețioasă pentru 
dinamoviștii deciși să câștige 
Cupa.

CORVINUL : Ceclan, 
Bordean (79 Țibichl), 
Sterean, Haidiner, Dinu, 
Procorodle, Chezan, Bardac 
(46 Nelconl), Costăchescu, 
Păcurar, Stoica.

Rezultatele meciurilor din*
“șaisprezecimi”

............... — [B2) 0-2 F.C.ARGEȘ (A)
II (B1) 0-1 RAPID BUC. (A)4ț^-J_i

F.C.BAIA MARE (B2) 
MIDIA NĂVODARI (B1) 
DUNĂREA CĂLĂRAȘI (B1) 
GAZ METAN MEDIAȘ (B2) 
CORVINUL HD. (B2) 
METROM BRAȘOV (B1) 
LAMINORUL ROMAN (C1) 
F.C. BIHOR (C4) 
"POLI” TIMIȘOARA (B2) 
DIPLOMATIC FOCȘANI (C1) 
ELECTROPUTERE (B2) 
F.C.APULLUM A.l. (B2) 
GLORIA BUZĂU (B1) 
GLORIA BISTRIȚA (A) 
FORESTA FĂLTICENI (A)

1- 3 
1-0 
0-1 
0-1
2- 5
4- 0 
1-2 
0-1
1-0 
2-1
3- 2
3-2
5- 6

STEAUA BUC. (A) 
CEAHLĂUL (A) 
DINAMO (A)
F.C.M. BACĂU (A) 
OȚELUL GALAȚI (A) 
JIUL PETROȘANI (A) 
SPORTUL STUD. (A) 
F.C. FARUL (A) 
PETROLUL PL. (A) 
C.S.M. REȘIȚA (A) 
“U” CLUJ (A) 
C.F. CHINDIA (A) 
UNIV. CRAIOVA (A)

Partida POIANA Câmpina (B1) - F.C.NAȚIONAL (A) a fost 
amânată pentru ziua de 19 noiembrie 1997.

! Divizia A, tineret
! CLASAMENTUL

1.OTELUL 15 11 1 3 40-22 34
2.PETROLUL 15 9 5 1 47-13 32
3.UNIV.CRAIOVA 15 10 0 5 34-14 30
4.SPORTUL STUD. 15 9 3 3 30-27 30
5.STEAUA 15 8 4 3 29-15 28
6.F.C.ARGEȘ 15 8 2 5 31-22 26
7.F.C.M.BACĂU 15 6 6 3 27-17 24
8. F.C. FARUL 15 7 2 6 27-26 23
9.”U” CLUJ 15 7 1 7 23-23 22
10.CSM REȘIȚA 15 7 0 8 35-36 21
11.DINAMO 15 6 3 6 25-27 21
12.RAPID 15 5 4 6 26-22 19
13.F.C.NATIONAL 15 5 3 7 25-22 18
14.FORESTA 15 4 1 10 11-32 13
15.C.F.CHINDIA 15 3 2 10 21-38 11
16.GLORIA BISTRIȚA 15 2 4 9 11-26 10
17.JIUL 15 3 1 11 15-43 10
18.CEAHLĂU 15 2 4 9 13-48 10
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