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Consiliul consultativ pentru protecția 
consumatorilor de pe lângă Prefectura 
județului Hunedoara, având în vedere 
numărul mare de solicitări pentru blin- 
darea caloriferelor, recomandă asociațiilor 
de locatari analizarea solicitărilor și ca 
persoană juridică să facă demersurile 
necesare ca Regiile locale de gospodărie 
comunală (societăți comerciale de 
gospodărie comunală) să efectueze 
lucrările solicitate.

Președinte, 
Nicoiae Pa vei SEGESVAR!

ȘCOALĂ OOMĂNEASCĂ LA IRĂSCOLCeI
X^ezbaterea Ordonanței
Ir guvernului nr. 32/1997 

privind modificarea Legii 
învățământului a stârnit, după 
cum se cunoaște, aprige 
discuții în Parlament dar și în 
societatea românească. Una 
dintre cele mai contestate 
modificări aduse legii a fost 
cea privitoare la posibilitatea 
predării unor materii cum sunt 
Istoria și Geografia României 
în limbile minorităților națio
nale. Fără îndoială că dis
cuțiile s-au încins doar atunci 
când reprezentanțiiminorității 
maghiare au cerut răspicat ca 
programa de studiu să fie în 
limba maternă, acolo unde 
există școli sau clase cu 
predare în limba maghiară. 
Este clar că obiectivele mi
norității maghiare în materie 
de învățământ converg spre 
ideea formării unui sistem 
educațional paralel.

Dacă facem o analiză în 
detaliu a problemei, putem 
observa că o acceptare a 
cererilor maghiarimii nu este 
benefică pentru sistemul 

ROMANIA INTR-UNA 
DINTRE CELE MAI 

PUTERNICE GRUPE
Joi seara, la Marsilia, a avut loc tragerea la sorți 

a componenței grupelor Turneului final al Cupei 
Mondiale de fotbal Franța ’98. De această dată, 
sorții n-au fost prea darnici cu tricolorii noștri, grupa 
G ,unde România este cap de serie, este una din cele 
mai puternice a viitoarei ediții a CM - Franța ’98.

Grupa G
România, Columbia, Anglia, Tunisia.
Primul meci al tricolorilor este la 14 iunie cu Co

lumbia.
întreaga componență a celor 8 grupe, precum și 

declarații ale unor fotbaliști, antrenori, în pagina 
sport de marți, 9 decembrie. (S.C.)

în cadrul întâlnirii anuale a bibliotecarilor din 
județul nostru din 2 decembrie, de la sala mică a 
Casei de Cultură Deva, a avut loc și o prezentare 
de carte. Este vorba despre volumul „Ionel Pop 
sau recuperarea timpului trecut” de Dumitru 

'Susan. (V.R.)

<

școlar românesc, fiind lipsită 
de avantaje pe termen lung și 
pentru minoritatea respectivă. 
Trebuie spus, în primul rând, 
că sistemul de învățământ din 
România nu poate fi comparat 
cu cel existent în alte țări ale 
lumii, cum ar fi Statele Unite, 
Marea Britanie sau Italia. Nu 

se poate porni de la premisa 
că tot ceea ce există în 
materie de învățământ în țări 
ca acestea trebuie și este 
posibil să fie aplicat și la noi. 
învățământul românesc a fost 
și va rămâne, chiar în 
perspectiva reformării sale, 
unul unitar. Argumentele în 
favoarea acestei opinii sunt 
multiple și pornesc de la 
structura societății românești 
actuale și viitoare, de la ceea 
ce se așteaptă din partea 
absolvenților învățământului 
de toate gradele și până la 

■X

modul în care cunoștințele 
dobândite le sunt de folos în 
practică, după absolvire. Din 
păcate, societatea româ
nească nu se poate opune 
eficient, prin intermediul 
Parlamentului, atunci când 
există unele interese de 
ordin politic ce conduc la 
adoptarea deciziilor de felul 
celei în discuție, însă 
structura ei va fi cea care va 
pune capăt unor asemenea 
inițiative. Un învățământ 
paralel celui existent deja nu 
are prea mari șanse de 
izbândă; cel puțin nu în 
România. El poate fi eficient 
într-o țară ca Statele Unite 
ale Americii, unde există o 
diversitate de culturi, cu o 
diversitate de posibilități și 
de moduri în care poți să îți 
completezi educația și să 
folosești apoi ceea ce ai 
învățat în viața de zi cu zi. 
însă chiar și acolo, 
obligativitatea de a învăța

Andrei NISTOR
(Continuare în pag. 8)

'b Concert coral
Sâmbătă (5 decembrie 

a.c., ora 16) și duminică (6 
decembrie a.c., ora 13.30) la 
Catedrala Ortodoxă „Sf. 
Mihail și Gavril” din Orăștie 
are loc Festivalul coral in- 
terjudețean de muzică 
sacră „Cu noi este 
Dumnezeu". La manifes
tare, organizată de 
Inspectoratul Județean 
pentru Cultură, Centrul Ju
dețean al Creației Populare, 
Episcopia Ortodoxă a Ara
dului și Hunedoarei, Pri
măria municipiului Orăștie, 
participă formații corale 
din județele: Alba, Arad,

Expoziție de calculatoare "AGER" 
; îMniNnntn ncnetcrn întrc 
ak- sPECTncpCși nentent “
Asaltul tot mai insis

tent pe care com
puterele îl fac asupra 

societății umane constituie 
bătaia de gong ce anunță era 
domesticirii definitive a biților. 
Sintagma “tehnică de calcul" 
a devenit de mult anacronică, 
calculatoarele devenind 
astăzi unelte polivalente, o 
preltingire din ce în ce mai 
firească a unei game infinite 
de activități.

Pierzând startul infor
matic mondial România s-a 
angrenat în manopere de 
recuperare a handicapului. 
Din fericire, ultimii ani au 
cunoscut un veritabil boom al 
pieței calculatoarelor. Pro
babil că nici o altă com
ponentă a economiei ro
mânești nu s-a dezvoltat atât 
de rapid cum a făcut-o 
tehnica de calcul. "Teama"

Bistrița-Năsăud, Brad, Ca- 
raș-Severin, Cluj, Mara
mureș, Sibiu, Hune- 
doara.(M.B.)

Fotbal la Certei
Sâmbătă, de la ora 11, se 

desfășoară ultimul meci al 
Minerului Certej din turul 
campionatului ’97 - ’98, 
Divizia C, seria a IlI-a, cu 
Minerul Lupeni (locul 10 în 
clasament). (S.C.) 

trăită în fața tastaturii și 
monitorului devine, treptat, 
amintire, tot mai mulți români 
găsind în calculator un 
partener de bază în activitățile 
desfășurate.

Am punctat aceste 
aspecte sub impresia pe care 
ne-a făcut-o vizitarea expo
ziției de calculatoare orga
nizată de firma FOTO COM
PUTER PREST, distribuitorul 
hunedorean al sistemelor 
AGER. Fenomen rarisim la 
Deva, o expoziție de calcu- 
latore este întotdeauna un 
spectacol al celor mai noi 
tehnologii turnate în sisteme 
ale design-ului de mileniu trei. 
Nici nu știi la ce să privești mai 
întâi, la laptopul ca o geantă 
diplomat, la copiatorul ce știe 
să fie și imprimantă și fax și 
scaner sau mai bine la ca
mera TV anexată unui sistem

x> Cupă de iarnă la 
gimnastică

în sala de sport “Cetate” 
a Liceului sportiv din Deva, 
sâmbătă, de la ora 10 are loc 
Cupa de iarnă la gimnastică 
sportivă și aerobică la cate
goriile “mica gimnastă”, ca
tegoriile IV, III, II și I.(S.C.)

Invitație la târguri
Azi, sâmbătă, în orașul 

Hațeg și la Mintia au loc târ
guri de mărfuri și de ani
male, ultimele organizate în 

ce permite interlocutorilor pe 
Internet să discute “față-n 
față".

Dincolo de spectacol 
însă o expoziție de cal
culatoare cu vânzare nete
zește clar calea spre afaceri. 
Este opinia dlui ing. Tudor 
Raicu, directorul tehnic al 
firmei organizatoare. “Vân- 

'zările pe care le-am făcut, în 
doar trei ore, însumează 
peste cincizeci de milioane 
de lei", precizează inter
locutorul.

Chiar dacă nu sunt bani 
pentru achiziționarea unor 
produse informatice, prețul 
lor fiind, încă, prea mare 
pentru bugetul românului de 
pe stradă, expoziția merită 
vizitată fie doar și numai 
pentru satisfacția unui tete- 
a-tete cu viitorul.

Adrian SĂLĂGEAN 
Andrei NiSTOR

JURĂMÂNT SUB 

TRICOLOR

Astăzi, la U.M. 01719 
din municipiul Deva, cel 
mai tânăr contingent de 
ostași va rosti jură
mântul de credință 
către patrie și popor. 
Acest moment deosebit 
din viața militarilor va fi 
onorat de prezența unor 
reprezentanți ai unor 
instituții județene și 
locale. (V.N.)

acest an. Pentru a risipi 
sau a confirma zvonurile 
după care s-ar fi scumpit 
cu circa 60 de procente 
carnea de porc (cum s-a 
spus la TVB.1), cei curioși 
și interesați pot lua, deci, 
la fața locului pulsul târ
gurilor. (N.T.).

< Farmacii de serviciu
în zilele de 6-7 decem

brie este de serviciu, în 
Deva, farmacia „Hygeia”, 
str. 22 Decembrie, bloc. D2.

La Hunedoara, în ace
lași interval de timp, va fi 
de gardă Farmacia 
„Artmedica”, situată pe 
bulevardul 1848.
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SÂMBĂTĂ \
6 DECEMBRIE

TVR I "
7.00 Bună dimineața... de la 

Timișoara și de la București! 8.30 
D.a. 9.05 Ba da, Ba nu! (cs pt. copii) 
10.00 Lumină din lumină 11.30 
Hanul din Spessart (co. RFG 1957) 
13.10 America sălbatică (do) 13.35 
Mapamond 14.10 Turnul Babei 
16.00 Scena politică 17.00 Start - 
Rec (mag. științific) 18.00 
Povestirile lui Donald Rățoiul (d.a.) 
18.30 Hollyoaks (s) 19.00
Teleenciclopedia 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, săptămâna sportivă 21.00 
Efecte secundare (s, ep. 4) 21.55 
întâlnirea de sâmbătă. Program 
special de Sf. Nicolae de la Cluj 
23.35 Dublă expunere (s, ep. 5) 0.30 
Rugby Meci test: Anglia - Noua 
Zeelandă (înreg.)

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Lupii aerului 

(s) 9.25 Filmele săptămânii 9.30 
Pas cu pas (em. de știință) 10.35 
Mondo-Blitz 10.55 Fotbal Divizia A: 
Univ. Craiova - FC Argeș (d) 12.50 
Finlanda - întâlnirea între Est și

Vest 13.00 TVR Timișoara 15.00 
Actualitatea culturală (d, Târgul de 
carte „Gaudeamus”) 15.35 Desene 
animate 16.00 Handbal CM feminin: 
România - Coasta de,Fildeș (d) 20.00 
Patru surori (f. Italia ’90, p. I) 21.40 
Stop-cadru 21.50 Patru surori (p. II) 
23.30 Conviețuiri. Din muzica romilor

ANTENA 1
7.00 Știri/Revista presei 7.10 

Puterea banilor (s/r) 8.00 Tele-Dimi- 
neața 10.20 Un câine cu imaginație
(r) 11.00 Călătoriile lui Gulliver (f. pt.
copii Anglia ’74) 13.00 Viața sălbatică 
(do) 13.30 Dragoste cu năbădăi (s) 
14.00 Știri 14.20 Jandarmul se 
însoară (f/r) 16.10 Poveștile
prietenilor mei 16.40 între prieteni 
(em. pt. tineri) 17.30 Club Hawaii (s) 
18.00 Tarzan, stăpânul junglei (s, ep. 
9) 19.00 Observator 19.45 Săgeata 
(f.a.Canada '96, p. I) 21.30 A treia 
planetă de la Soare (s) 22.00 Arliss 
(s, ep. 7) 22.30 Beavis & Butt-head
(s) 23.00 Hollywood Top Ten (em. 
muz.) 0.10 Proiectul Shadowchaser 
III (thriller SF SUA ’95) 1.50 Muzică

PRO TV
7.00 PRO TV Junior Special: d.a; 

Povestea magică; Superboy (s) 9.30

X 
Desire (f/r) 11.00 PRO Motor 11.30 
Secretele bucătăriei 12.00 întâlnire cu 
presa (talkshow) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Generația PRO: Dragul de 
Raymond (s, ep. 5); Cine este șeful? 
(s); Sport și muzică 16.00 Hercule (s) 
17.00 Xena - prințesa războinică (s) 
17.45 PRO Fashion - mag. de modă, 
lifestyle și atitudine 18.15 Fete de bani 
gata (s) 18.45 Te uiți și câștigi! (cs) 
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Baby Boom 
(co. SUA 1987) 21.55 Știrile PRO TV 
22.00 Millennium (s, ep. 12) 23.00 
Știrile PRO TV 23.15 NYPD Blue (s, 
ep. 12) 0.00 Adâncurile (thriller SUA 
’77) 2.00 Nopțile albe de jazz

ANTENA 1 - DEVA
08.00-08.15 Știri locale (r)
10.10-10.20 7 zile fără comentarii (r) 
23.00-24.00 Rondul de noapte

PRO TV - DEVA
06.15-06.40 Știri+lnvitatul săp

tămânii (r)
06.40-07.00 “No comment” + 

"Vorbiți aici” (r)
21.55-22.00 Știri pe scurt 

(Retrospectiva săptămânii)

neteseep
Perioada 6—8 decembrie

(I a

DUMINICĂ 
S» 7 DECEMBRIE

7.00 Bună dimineața! 8.30 
Lumină din lumină 9.05 D.a. 9.35 
Aventurile lui Shirley Holmes (s) 
10.00 Ala-bala, Portocala! (em. pt. 
copii) 10.45 Biserica satului 11.00 
Viața satului 12.55 Fotbal Divizia 
A: Rapid - Dinamo (d) 14.50 Turnul 
Babei (div.) 17.30 Atlas 18.00 
Aladdin (d.a) 18.30 Ce vrăji a mai 
făcut nevastă-mea, Samantha? (s) 
19.40 Duminica sportivă 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, 7 zile în România 21.00 
Nunta lui Betsy (co. SUA 1990) 
22.35 Tragerile LOTO

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Lupii 

aerului (s) 9.25 Filmele săptămânii
9.30 Ferestre deschise 10.35 
Lecția de a asculta muzica (s)
11.30 TVR lași 14.00 Emilie (s, 
ultimul ep.) 14.50 Moment folcloric 
15.35 D.a. 16.00 Micaela (s) 17.00

^Cristal (s, ep. 159) 19.00 Ultimul

tren. Totul despre întreprinderile mici 
și mijlocii 20.00 Handbal CM feminin: 
România - Coreea de Sud (d); Fotbal 
Campionatul italian (21.30): 
Fiorentina - Parma (d) 0.00 Jazz Alive

ANTENA 1
7.00 Știri 7.10 Tarzan, stăpânul 

junglei (s/r) 8.00 Poveștile prietenilor 
mei (r) S.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 12.10 Vedeta în papuci 
12.50 Caleidoscop (div.) 14.00 Știri 
14.10 Extratereștri în familie (s) 14.55 
O femeie - un bărbat și jumătate 15.20 
Hollywood Top Ten (r) 16.30 Dragoste 
cu năbădăi (s) 17.00 Club Hawaii (s)
17.30 Millennium (talkshow) 17.45 
Dragoste cu năbădăi (s) 18.15 Printre 
rânduri (talkshow) 19.00 Observator 
19.45 Oglinzi înșelătoare (thriller SUA 
1986) 21.30 Burlacul (s, ep. 13) 22.00 
Cape Canaveral (s, ep. 6) 23.00 
Sirenele (s, ep. 33) 0.00 Minți ucigașe 
(f.p. SUA ’92)

PRO TV
7.00 D.a. 9.00 Lassie (s) 9.30 Super 

Abracadabra 11.00 The Borrowers (f. 
fantastic pentru copii SUA ’73) 12.20 
PRO Fashion (r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Dragul de Raymond (s, ep. 6) 
13.30 Cine este șeful? (s, ep. 185) 
14.00 Spitalul (co. SUA 1971) 16.00 
Chestiunea zilei 16.30 Lumea filmului 
17.00 Efecte speciale (s, ep. 12) 17.45 
Seventh Heaven (s, ep. 1) 18.30 
Beverly Hills (s, ep. 99) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Jucării (co. SUA 1992) 
22.10 Știrile PRO TV 22.15 Susan (s, 
ep. 11) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Procesul etapei (talkshow) 2.30 Fotbal 
II Calcio 4.20 Știrile PRO TV

ANTENA 1 - DEVA
10.00-10.10 Săptămâna pe scurt
10.10- 10.30 Plai de cânt și dor

PRO TV - DEVA
07.00-07.30 Desene animate
07.30-07.50 Oameni de milioane (r) 
07.50-09.00 „Ghici cine bate la 

ușă?” (r)
22.10- 22.15 Știri pe scurt

□BERBEC 
(21 III-20 IV)

O veste neplăcută vă tul
bură. Laudele prietenilor vă fac 
să uitați de necazuri. Deși nu 
sunteți entuziasmat de idee s- 
ar putea să. plecați la un drum, 
la capătul căruia veți constata 
că v-ațl temut degeaba. 
□TAUR
(21 IV-21 V)

Oscilați între a pleca la o 
plimbare șl a rămâne să vă 
vedeți de gospodărie. Dumi
nică bucurațl-vă mai bine de 
ziua liberă decât să vă apucați 
de afaceri. Reușite profe
sionale se ivesc dacă reușiți să 
finalizați lucrările începute.
□ GEMENI
( 22 V - 22 VI)

Sunteți avantajat în privința 
câștigurilor bănești dar șl 
divertismentul vă preocupă. 
Sfaturile primite referitor la 
afaceri nu le puteți pune încă în 
practică. Vă așteaptă multă 
alergătură și nici sănătatea nu 
e înfloritoare.
□ RAC
( 23 VI - 23 VII)

Dorința de schimbare vi se 
împlinește dacă faceți o 
excursie. Nu vă grăbiți în re
lația cu o persoană de sex 
opus, ca să nu rlscați un eșec. 
Sentimental fiți mal conciliant 
șl lucrurile se vor aranja. 
□LEU
(24 VII - 23 VIII)

Oboseala vă face certăreț 
dar cel de-acasă n-au nici o 
vină pentru problemele de la 
serviciu. Relația cu persoana 
Iubită este favorizată. Nu este 
cazul să vă necăjiți din cauza 
nereallzărllor copiilor, căci își 
vor reveni în câteva zile. 
Z FECIOARĂ 
(24 VIII - 22 IX)

Aveți o zi bună sâmbătă, 
când o femeie încearcă să vă 
ajute fără să lase să se vadă 
acest lucru. Tranzacțiile comer
ciale sunt prea riscante, așa că 
e mal bine să renunțați. La 
serviciu vi se recunosc 
meritele, niște rude vor să vă 
ajute.

OBALANȚĂ
(23 IX - 23 X)

Modestia v-ar ajuta să ob
țineți sprijinul celor din jur. E 
posibil să primiți sprijinul 
unei persoane mai vârstnice. 
Nu vă faceți probleme din 
pricina telefonului care în
târzie. Memoria vă ajută într- 
o situație ce trebuie rezol
vată.
□ SCORPION 
(24 X - 21 XI)

Ziua este propice relațiilor 
sentimentale. Și duminică vă 
preocupă problemele de su
flet, e posibil chiar să trălți o 
mică aventură. Avalanșa de 
Informații vă bulversează, așa 
că ar fi Dine să acceptați sfa
tul unei persoane mal în 
vârstă.
OSĂGETĂTOR 
(22 XI - 20 XII)

Aveți ceva de sărbătorit șl 
vă ajută rudele și prietenii. 
Lucrurile aflate la o șuetă ar fi 
bine să le rețineți, căci vă pot 
folosi mal târziu. Sunt posi
bile laude la serviciu sau 
chiar o promovare, ori un ca
dou tn familie.
Z CAPRICORN 
(21 XII - 19 I)

Vizita unor musafiri, dis
cuțiile cu el vă vor ajuta să vă 
liniștiți. Duminica vă aduce o 
întâlnire amicală, care 
încheie o săptămână agitată. 
Socotelile șl bilanțurile vă 
ocupă tot timpul, luni. 
□VĂRSĂTOR 
(20 I -18 II)

Preocupat de problemele 
oculte riscatl să uitați de cele 
Imediate. V-ar placea să 
cumpărați tot ce vă doriți; 
dacă banii nu vă ajung încă îl 
puteți câștiga, căci putere de 
muncă aveți. Luni vă 
avantajează călătoriile lungi.
□ PEȘTI
(19 11-20 III)

îndemânarea vă poate 
ajuta la mici reparații ale 
aparaturii casnice. Călătoria 
de divertisment pe care v-ațl 
propus-o va deveni una de 
afaceri. Relațiile cu superiorii 
sunt bune și ați putea obține 
mână liberă în unele proiecte.

ANUL TIGRULUI PENTRU BOU

LUNI
8 DECEMBRIE

\

TVR I
12.05 Secretul (s/r) 13.00 

Avocatul poporului (do/r) 14.10 
Cristal (s/r) 15.00 Meridianele 
dansului (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.30 Casă de 
piatră (s, ep. 39) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 104) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială, sport 21.15 
Baywatch (s, ep. 127) 22.15 Fețele 
schimbării (talkshow) 23.15 
Jurnalul de noapte 23.30 Canary 
Wharf (s, ep. 78) 23.55 Scena 0.25 
Pop Show-Nocturn

/ Cristal (s, ep. 160) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 Hei- 
Rup! Hei-Rap! Emisiune cu liceeni 
19.00 O altă putere (dezb. literară) 
19.30 Sănătate, că-i mai bună decât 
toate: „Asigurările de sănătate” 20.00 
Secretul (s, ep. 47) 20.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! (r) 22.00 Impact final 
(f. a.SUA ’92) 23.35 Ecoturism (mag.)

TVR 2
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 
Legenda vântului din Nord (d.a) 
16.00 Micaela (s, ep. 66) 16.50 

<________________________________

ANTENA I
12.20 O iubire de neuitat (s, ep. 27) 

13.10 între prieteni (talkshow/r) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Timpul amintirilor 
(dramă Italia 1993) 16.00 Dempsey și 
Makepeace (s) 17.00 Un câine cu 
imaginație (s, ep. 3) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00
Observator/Din lumea afacerilor 
19.45 Kazan (f.a. Canada/Franța 1994)
21.30 Viitorul începe azi (s, ep. 13)
22.30 Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
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) 12.10 Jucării (f/r) 14.30 Maria (s)
15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Marimar (s, ep. 1) 17.00 Știrile PRO TV
17.15 Deșteaptă-te române! (talkshow)
18.30 Știi și câștigi! (cs) 19.00 Roata 
norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Weird Science (co. SUA ’85) 
22.05 Știrile PRO TV 22.10 Chestiunea 
zilei cu F. Călinescu 22.15 Familia 
Bundy (s, ep. 242) 22.45 Seinfeld (s, 
ep. 7) 23.40 Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu 23.45 Rețeaua (co. SUA 
1976)

ANTENA I - DEVA
17.00-17.45 Sportul hunedorean 
17.45-18.00 Știri locale
19.30- 19.45 Știri locale (r)

PRO TV - DEVA
6.10 Program comercial PRO TV 

Deva
6.45 Retrospectiva săptămânii 

(Știri) (O
23.30- 23.40 Știri locale 

 y

Cum am arătat în episodul 
trecut, stau sub acest semn 
nativii în perioadele cuprinse 
între anii:

19.02.1901 -07.02.1902 
06.02.1913 -25.01.1914 
25.01.1925-12.02.1926 
11.03.1937-30.01.1938 
29.01.1949 -16.02.1950 
15.02.1961 -04.02.1962 
03.02.1973-22.01.1974 
20.02.1985-08.02.1986 
08.02.1997-28.01.1998
Sunt foarte sumare pre

viziunile pentru anul 1998 
pentru nativii de sub semnul 
zodiacal al boului.lată însă mai 
întâi prin ce se caracterizează 
- în privința trăsăturilor 
pozitive, așa cum am promis - 
cei născuți sub acest semn.

Semnul boului simbo
lizează prosperitatea prin 
muncă.O persoană născută 
sub acest semn este calmă, 
metodică, demnă de încredere.

Nu va da niciodată greș în 
ceea ce întreprinde.Trebuie 
însă să fie atentă să nu se 
abată de la linia sa și să nu se 
încarce de prea multe sarcini. 
Va merge cu capul sus tot
deauna.

Are o minte ordonată și nu- 
I veți vedea bâjbâind prin viață, 
dependent de șansă. Părerea 
altora înseamnă puțin pentru 
el. Detestă să piardă la final.

Femeia născută sub sem
nul boului e cinstită, munci
toare, capabilă a face soțului 
și familiei o viață minunată.

Și acum - anul tigrului - 
1998 - pentru bou.

Un an dificil în care va 
avea de întâmpinat opoziția 
din multe direcții. In această 
înfruntare fie va învinge, fie 
va persevera în suferința sa.

Trebuie să fie răbdător, să 
nu se descurajeze dacă re
zultatele nu sunt vizibile ime
diat.

Este timpul ca boul să-și 
reanalizeze și să-și confirme 
poziția sa .

Nu trebuie să riște inutil, 
nici să ia măsuri radicale ca 
în anul tigrului.

Poate sunteți curioși să 
știți ce personalități s-au 
născut și au trăit sau trăiesc 
sub acest semn, iată-le: Walt 
Disney, împăratul Hirohito, 
Eisaku Soto, Richard Nixon, 
Gerald Ford, Willy Brandt, 
arhiepiscopul Macarios, 
Vincent van Gogh, Richard 
Burton, Margaret Thatcher, 
Boris Spassky, Adolf Hitler, 
Javaharlal Nehru,Charlie 
Chaplin.

In episodul următor - pre
viziuni pentru cei născuți sub 
semnul zodiacal al tigrului, 
adică cei născuți în pe
rioadele cuprinse între anii:

08.02.1902-28.01.1903 
26.01.1914-13.02.1915 
13.02.1926 -01.02.1927 
31.01.1938 - 18.02.1939 
17.02.1950 -05.02.1951 
05.02.1962 -24.01.1963 
23.01.1974- 10.02.1975 
09.02.1986-28.01.1987 
29.01.1998 -16.02.1999.
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*Târă îndoială că nu
•f este de conceput să 

se obțină rezultate per
formante în agricultură 
dacă nu faci investiții se
rioase, deci să ai suficienți 
bani și, bineînțeles, să 
depui muncă de calitate. 
Această condiție funda
mentală pentru reușita în 
afacerile din agricultură a 
fost din plin reliefată de 
numeroase exemple prac
tice. în context mi se pare 
cât se poate de' edificator 
modul cum a acționat și 
rezultatele dobândite ime
diat de către o firmă de 
prim rang a chimiei ro
mânești, care n-a apucat 
să fie încă pusă pe lista 
lichidărilor, produsele 
acesteia regăsindu-se din 
plin și în agricultura ju
dețului nostru. Dar să ve
dem despre ce este vorba. 
Cu câțiva ani în urmă, 
pornind de la situația pre
cară a producătorilor agri
coli din țară, aceștia ne- 
dispunând de bani să 
plătească pe loc sub
stanțele chimice utilizate în

Piața municipiului 
Brad este bogată - în 
aceste zile de început de 
iarnă, din punct de ve
dere calendaristic - în 
produse specifice aces
tui sezon și, în generai, 
necesare oamenilor, iată 
cu cât se vând prin
cipalele produse: varza - 
2000-2500 iei kg, ceapa 
roșie - 4000 iei kg, cartofii
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C« o vrcgă beneîicA se 
apropie de noi. in fle
care an, ca și acum, cortegiul 

fastuos al sărbătorilor de 
iarnă având în fruntea lor 
marea sărbătoare a Cră
ciunului pe care o venerăm 
cum se cuvine de fiecare 
dată.

Dar aceste sărbători de 
iarnă minunate, devenite 
tradiționale, își au con
sistența potrivită în lumea 
satului, fiindcă satul româ
nesc a fost dintotdeauna, fără 
putință de tăgadă, depozi
tarul, vatra străbună, mi
lenară, a fost leagănul stră
vechi iden ti ficat metaforic cu 
evantaiul obiceiurilor, da
tinilor și tradițiilor în stil 
popular, moștenite până azi 
de la înaintași, perpetuate și 
inspirate atât de bine din 
realitatea lui.

Astfel, la sat, s-au ză
mislit, din vremi imemoriale, 
odată cu ființa umană, po
veștile și basmele copilăriei, 
ale inocenței, depănate cu 
har de bunici nepoților la 
gurasobei, în nopțile lungi de 
iarnă albă și geroasă. Și-n 
odaia simplă și caldă de la 
țară, ademenitoare la somn și 
visare, cu Feți Frumoși și 
Ilene Cosânzene, bunici și 
nepoți laolaltă adorm mereu 
fericiți în pocnetul feeric al 
lemnului, uscat arzând 
mocnit pe jarul încins cu 
pâlpâiri ce proiectează pe 
pereții albi străfulgerări de 
luminițe galbene, jucăușe.

Doamne, abia acum e 
liniște totală, și duhul sfânt 

agricultură, iată că firma 
Oltchim din Râmnicu 
Vâlcea a găsit o cale efi
cientă de a se impune pe 
piața românească cu 
produsele sale. A apelat, 
dat fiind blocajul financiar 
din economia românească, 
la un fel de barter, sau troc 
cum se spune, adică plata 
produselor chimice să fie 
făcută și în natură, la re-

coltarea cerealelor. Pentru 
a da o utilizare mai bună 
cerealelor colectate în acest 
mod, având în vedere că în 
zonă falimentaseră două 
complexe specializate, res
pectiv unul avicol și altul 
pentru creșterea păsărilor, 
a apărut ideea de a re- 
vitaliza, cu furajele adunate, 
aceste unități zootehnice. 
Cum reabilitarea nu era 
posibilă fără o fabrică de 
preparare a nutrețurilor 
combinate, iar aceasta se

- 2000 lei kg, merele - 
1000 iei kg; cununa de 
ceapă - 7000 iei kg, fa
solea - 6000 iei kg și cu 
2000 tei borcanul de 1/4 
i, usturoiul - 12.000 iei 
kg, morcovii - 1.500 iei 
kg, brânza telemea - 
18.000 lei kg, făina aibă
- 2500-2800 lei kg, por
tocalele - 10.000 lei kg, 
bananele 9.000 iei kg. 
(Tr.B.).

pogoara peste sat... Și-n ' 
liniștea nopții profunde, | 
nouă, celor care veghem, ni- i 
e dor în veșnicie de satul [ 
nostru natal unde pentru | 
prima oară în viață s-a i 
înfiripat pe buze nostalgicul • 
cuvânt dor, unic, numai în | 
limba română, intraductibil i 
în alte limbi, dor de neam și ' 
țară, de oricine drag, când la | 
umbra codrilor seculari, cu ■ 
muze inspiratoare pentru * 
poeți, s-au întruchipat în om | 
virtuțile biruinței: curajul, i 
tăria, vitejia și bărbăția. '

Dar, Doamne, cât dis- | 
cernământ și cât respect, cât > 
bun simț și sfială ai dăruit • 
satului românesc în tot și în | 
toate cele plămădite, i 
făptuite și înțelepțite pe • 
potriva sa. Era, însă, de bună | 
seamă, acel sat, colț de rai, ■ 
de odinioară, nepoluat de ' 
„modernismul” orașului. | 
Era satul acela din poveste ■ 
în care ceva apostolic, suav ' 
și purificator, precum aerul | 
curat al brazilor, plutea ■ 
domol peste întinderile sale I 
mirifice. Din fericire, el se | 
reîntoarce treptat din i 
rătăcirile credinței în care a I 
fost zăvorât în 50 de ani de | 
cornunism intrându-și pe . 
făgașul normalității. !

Marele Lucian Blaga, | 
poet și filosof ardelean, con- ■ 
chidea: „ Veșnicia s-a născut I 
la sat”, elogiind astfel | 
țăranul cu liniștea și pacea ■ 
triumfală. !

Avea perfectă dreptate. | 

Valentin BRETOTEAN I ________________ I 

găsea și ea în faliment, s-a 
convenit să fie preluată și 
fabrica de furaje, închi- 
zându-se astfel circuitul 
productiv.

. Investind câteva mi
liarde bune pentru a 
acoperi datoriile acumulate 
de către cele trei unități, 
acestea au fost readuse la 
parametri inițiali, la perfor- 
manțe de invidiat, acum 

fiecare dând profituri de 
miliarde de lei anual. 
Mergând mai departe, au 
fost făcute investiții în
semnate și la fabrica de 
conserve din fructe și le
gume de la Râureni, 
acestea reîntorcându-se 
prin profit, cu vârf și în
desat, firma respectivă 
dând producție la export și 
ceva la intern pentru a-și 
menține piața. Firește că, 
dispunând de suficiente 
resurse financiare, există

ln semn de adânc respect, elevii Școlii Generale din
Baia de Criș au depus o coroană de flori la obeliscul 

eroului și patronului lor spiritual din centrul de comună.
Foto: Eduard CHIROIU

Valorile medii și maxime 
pentru poluanții gazoși 
(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) precum și 
pentru pulberile de 
suspensie s-au încadrat în 
concentrațiile maxime 
admise prevăzute de STAS - 
ul de calitate a aerului. 
Valorile maxime pentru acești 
indicatori au fost înregistrate 
pe zona Paroșeni la data de 
26.11.97 pentru dioxidul de 
sulf și dioxidul de azot și pe 
zonele Hunedoara și Călan 
la pulberile în suspensie la 
datele de 26 și 29.11.1997.

Pulberile sedimentabile 
au înregistrat depășirea 
limitei admise de 17,0 g./mp/ 
lună în zonele Teliuc de 9.5 
ori și pe zona Chișcădaga de 
2.9 ori.

Radioactivitatea beta 
globală și valorile dozei 

^gama absorbite s-au încadrat 

posibilități ca și angajații 
să fie bine plătiți, totodată 
făcându-se o selecție 
riguroasă a personalului, 
ceea ce și explică în bună 
măsură rezultatele înre
gistrate.

Nu este vorba de nici 
un fel de secret că, atunci 
când au avut bani,' 
rezultate performante au 
obținut și agenți economici 
cu profil agricol din județul 
nostru. Când au dispărut 
resursele financiare, sau 
au fost înăsprite condițiile 
de acces la ele, au căzut, 
evident, și realizările. Am 
adus în discuție un model 
de urmat în privința revi- 
talizării unor unități agri
cole, în speranța că se vor 
găsi și în județul nostru 
oameni interesați să in
vestească cu folos pentru 
a valorifica mai bine po
tențialul și tradiția exis
tentă în special în privința 
zootehniei, care a cu
noscut un regres vizibil ca 
urmare a greutăților de 
ordin financiar cu care se 
confruntă acest sector.

Nicolae TÎRCOB

Evoluția factorilor de mediu în județul 
Hunedoara in perioada 24 - 30111997

în limitele de variație ale fon
dului natural la toți factorii de 
mediu analizați.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu, provenite de la uni
tățile de extracție și pre
lucrare a cărbunelui, au avut 
pentru această perioadă o 
valoare medie de 1816.0 mg/ 
I și o valoare maximă înre
gistrată la data de 29.11.97 
de 2345 mg/l. Față de peri
oada anterioară se constată 
o creștere cu 699.0 mg/l 
pentru valoarea medie și cu 
545.0 mg/l pentru valoarea 
maximă.

Pentru unitățile de pre
lucrare a cărbunelui care au 
evacut ape uzate necores
punzător epurate în cursurile 
superioare ale râului Jiu, 
R.A. Române - EGA Tg. Jiu 
a aplicat în cursul lunii 
octombrie penalități în 
valoare de 13,737 mii. lei.

Z
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Banii - fie că este vorba 
de sumele alocate pentru 
investiții sau reparații, pen
tru alimente sau medica
mente, fie de salariile 
personalului medical - au 
fost mereu amintiți în dis
cuțiile purtate la Spitalul de 
Psihiatrie Zam. Mai exact a 
fost mereu invocată -in
suficienta banilor. Dl Victor 
Balint, directorul economic 
al spitalului, se temea că din 
pricina banilor datorați 
constructorilor aceștia ar 
putea părăsi lucrările de 
extindere ia pavilionul I 
(vechi) înainte de finalizarea 
lor. Până la 1 noiembrie se 
acumulaseră datorii de 200 
de milioane lei, urmând ca 
acestora să li se adauge 
costurile lucrărilor efectuate 
până la sfârșitul anului. Au

SPITALUL DE PSIHIATRIE ZAM
cerut bani, au și primit câ
teva zeci de milioane prin 
rectificarea de buget, dar nu 
sunt suficienți.

Lucrările amintite se fac 
la secția de bărbați. O 
extindere similară de spațiu, 
cu realizarea de noi grupuri 
sanitare, se intenționează să 
se facă anul viitor și la secția 
de femei. Dar “marele 
proiect de anul viitor”, după 
aprecierea dlui Dan Grecu, 
directorul Spitalului de 
Psihiatrie Zam, va fi mo
dificarea centralei termice, 
care va trece de pe cărbune 
pe combustibil lichid. 
Schimbarea va însemna un 
randament sporit pentru 
centrală, eliminarea poluării 
și a munților de cărbune din 
curtea spitalului.

Și dacă banii vor fi su
ficienți se vor face și 
reparații la grupurile sani
tare din pavilionul II.

Acestor cheltuieli, dat 
fiind specificul spitalului, se 
adaugă cele de întreținere 
a grupurilor sociale, de 
înlocuire a geamurilor și 
lenjeriei, în special la secția 
de furioși. Iar de când 
spitalul nu mai are repartizat 
teren agricol gospodăria sa 
anexă s-a redus, parti
ciparea sa la asigurarea 
hranei bolnavilor fiind mică. 
Aprovizionarea pentru 
anotimpul rece s-a făcut 
chiar dacă spitalul are 
datorii la capitolul alimente 
încă din luna octombrie.

Firește că principala 
preocupare este aceea de 

^a-i trata pe bolnavii internați

Pentru zona Baru Mare 
principala sursă de poluare 
a aerului o reprezintă 
S.C.Refractara Baru Mare, 
impactul asupra mediului 
înconjurător resimțindu-se 
pe o suprafață de 1,9 kmp. 
Indicatorii specifici de po
luare îi reprezintă pulberile 
în suspensie și îndeosebi 
pulberile sedimentabile. De 
remarcat este faptul că 
dacă pe 1996 media 
anuală a fost de 33,81 gr/ 
mp/lună, pentru perioada 
1 ianuarie - 30 sept. 1997 
această valoare se reduce 
la 25,60 gr/mp/lună, iar 
dacă ne referim doar la 
perioada 1 iulie 97 - 30 
sept. 1997 valoarea medie 
se reduce la doar 14,92 gr/ 
mp/lună, încadrându-se în 
limita maximă admisă.

Agenția de Protecție a 
Mediului Deva .7

aici. Pentru cele 405 paturi 
există 5 medici plus un 
rezident (aflat la spe
cializare într-un centru 
universitar) și 67 de cadre 
medii. Numai dlui director 
□ an Grecu, întrucât su
plinește absența rezi
dentului, îi revin 105 
paturi. Dar este solicitat și 
de către ceilalți bolnavi și 
le acordă atenția cuvenită. 
De altfel personalul, pe 
care-l conduce dl Grecu 
de câteva luni, apreciază 
dăruirea sa în muncă și 
deosebita pregătire pro
fesională. Dumnealui 
mărturisește că bolnavii 
reacționează pozitiv la 
tratament imediat după 
internare. Dificile sunt 
cazurile de demență, cele 
ale bolnavilor care întorși

acasă nu-și urmează 
tratamentul (din lipsa unei 
supravegheri medicale) și 
recad, reîntorcându-se la 
spital. Creează probleme 
și numeroasele cazuri de 
boli somatice, cum sunt 
cele ale cardiacilor, greu 
de tratat, specificul spi
talului fiind de boli 
psihice. Aici nu s-au primit 
ajutoare în medicamente 
și aparatură, spitalul are 
un serviciu de radiologie, 
“cam vechi dar încă 
merge”, un cabinet de 
fizioterapie și un la
borator.

Având atât de mulți 
bolnavi în grijă, vizita de 
dimineață s-a încheiat, la 
data documentării, destul 
de târziu. Discuția purtată 
între timp cu câteva 
asistente medicale s-a 
axat în principal tot pe 
bani. Căci nici specificul 
muncii, nici naveta de la 
Hunedoara sau Deva nu le 
afectează atât de mult cât 
salariile mici.

Realitatea e că în să
nătate mici sunt și bu
getele personale și cel al 
sistemului. Iar o analiză 
recentă apreciază că din 
cele 4177 miliarde alocate 
sănătății la începutul anu
lui, practic 1400 miliarde 
s-au pierdut prin calculul 
eronat al inflației și prin 
deprecierea leului.Sau 
altfel spus sănătatea din 
săracă a rămas și mai 
săracă.

Viorica ROMAN

■ “PATRIA” - DEVA-, Air 
Force One(5 -11);
■ “FLACĂRA "HUNEDOARA: 

Omul zilei(5 - 8);* Fortăreața 
(9-11);
■ “PARÂNG” PETROȘANI: 

Bărbați în negru (5 - 8); 
-Batman Forever (9 -11);
■ “CULTURAL” LUPENI:

Față în față (5 - 8);« Polițist la 
San Francisco(9 - 11);
■ “ZARAND” BRAD:
Destinație mortală (5 - 8);

• Mafie și biliard(9 -11);
■ “PATRIA” ORĂȘTIE: Poli

țist la San Francisco(5 - 8);
• Sechestrați în tren (9 -11);
■ “DACIA” HAȚEGMafie și 

billard(5 - 8);- Vulcanul (9 -11);
■ “MUREȘUL" SI MERIA: 

Panică în tunel (7 - 9);
■ “LUMINA" ILIA: Ana

conda^ - 9);
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Apel adresat prefectului
mai mulți cetățeni ai acestui 
bulevard ne-au adresat apeluri 
telefonice pentru a se revedea 
această decizie, care, în opinia 
lor, le creează numeroase difi
cultăți. între apelurile primite se 
numără și o scrisoare adresată 
prefectului județului Hunedoara, 
domnului Pompiliu Budulan, 
scrisoare purtând semnătura 
domnului Viorel Crăciun.

în textul acesteia se spune:

Schimbarea recentă a nu
melui Bulevardului Libertății în 
Bulevardul luliu Maniu a creat 
din nou mari nemulțumiri în 
rândul locatarilor acestei impor
tante artere a municipiului Deva, 
încă de la. primele ore ale zilei 
de joi, 4 decembrie, după 
apariția unui articol prin care 
ziarul a luat poziție împotriva 
hotărârii Consiliului local adop
tată în ședința de luna trecută,

“Zn ședința din 27.11.1997 Consiliul Municipal Deva a hotărât să 
înlocuiască numele Bulevardului Libertății cu cel al liderului țărănist 
luliu Maniu.

In afara faptului că a fost suprimată ideea de libertate (așa cum 
era să se intâmple cu Poetul Național Mihai Eminescu dacă nu se 
intervenea la timp), vă informez că această stradă a purtat până 
acum 5-6 ani numele V. I. Lenin. Pentru acest fapt, cele câteva mii de 
locuitori de pe această stradă au fost nevoiți să-și facă mutații în 
buletinele de identitate, în actele de proprietate și notariale, să-și 
corecteze conturile bancare și CEC, adrese de firme și societăți co
merciale, cupoane de pensii, formulare de taxe și impozite, 
corespondența internă și internațională etc.

Dacă lucrurile merg în acest ritm, peste 10-15 ani nu vom mai 
putea fi găsiți prin arhive. Am sugerat, printr-un apel adresat 
consilierilor pe care am reușit să-i contactez, să se găsească un alt 
obiectiv căruia să i se dea numele liderului țărănist, respectiv o stradă 
nouă, eventual un segment al liniei de centură pe care ar încăpea toți 
oamenii politici importanți, un parc, o școală, o grădină sau o piață 
publică, un sediu de partid, o casă de cultură, un club etc., obiective 
absolut noi, care nu ar afecta situația a mii de cetățeni.

Ne îngrijorează lipsa de responsabilitate civică și ușurința cu care 
aleșii noștri tratează problemele cetățeanului precum și posibilitatea 
ca acest precedent să devină o practică electorală, cu consecințele 
pe care le-am formulat mai sus.

Cunoscând deschiderea intelectuală și afectivă a dvs pentru 
interesul public, vă rog să analizați dacă hotărârea Primăriei n-ar 
putea Fi amendată și rediscutată, găsindu-se obiectivul, locul adecvat 
pentru acest botez.

Vă mulțumesc,
Crăciun Vlorel

In numele unui grup de locatari de pe strada... fost Ferdinand, fost 
Lenin, fost Libertății, fost..."

Deși unor consilieri locali 
le-a fost înmânată o scrisoare 
din partea mai multor locatari ai 
Bulevardului Libertății, votul 
acestora a fost împotriva dorin-

/Peișa[ t ățor
De multă vreme n-am mai 

avut prilejul să văd un peisaj 
atât de dezgustător cum arată 
cel din apropierea centrului 
municipiului Petroșani, mai e- 
xact spus de-a lungul pârâului 
Maleia, care străbate această 
localitate. în văzul autorităților 
locale, cu transparență totală, 
oricine constată cum perma
nent albia pârâului amintit este 
plină cu deșeuri de tot felul, de 
la anvelope de mașini, mate
riale din plastic, din carton sau 
tablă, diverse articole uzate din 
fier sau din alte metale arun
cate din gospodării. Este greu 
de făcut un inventar complet al 
deșeurilor care poluează cursul 
pârâului, lucru care poate nici 
nu ar prezenta interes prea 
mare. Pentru orice eventua
litate un asemenea lucru l-ar

putea face gospodarii muni
cipiului, dacă într-adevăr le-ar 
folosi la ceva.

Intenția noastră este doar 
aceea de a aduce în atenție 
această situație dezagreabilă 
nu numai pentru oamenii locu
lui, care poate, rutlnațl peste 
măsură, s-au obișnuit cu pre
zența permanentă a unui astfel 
de peisaj și nu-l mai iau în sea
mă, dar și pentru orice trecător 
ocazional prin aceste locuri, cu 
gândul că poate se vor sesiza 
din oficiu autoritățile locale, să 
folosim un termen la modă, în 
același timp intervenind și cu 
măsurile necesare pentru a 
aduce o schimbare în bine a 
lucrurilor. Sper că nu se va 
aștepta venirea iernii pentru ca 
zăpada să acopere asemenea 
urme ale neglijenței și nepăsării

Marfă multă, client! puțini
Din lanțul magazinelor ce 

alcătuiesc S.C. CORA S.A. Hu
nedoara, având ca director pe dl 
Mihăiță Ion, cele situate în Piața 
Libertății, cât și unele din apro
pierea sediului societății, au 
reprezentat țelul raidului efectuat 
recent de ziarul nostru. Cei aflați 
la vremea respectivă în tranzit, la 
cumpărături sau pur și simplu la 
plimbare în municipiul Hune
doara au putut remarca, cu sigu
ranță, strălucirea vitrinelor proas
păt spălate ce așteaptă decora
torii pentru sărbătorile de iarnă, 
în Piața Libertății am intrat în 
Magazinul nr. 2 de confecții. în 
general, marfă este, însă cum
părătorii nu se prea înghesuie 
poate și pentru că, o știe toată 
lumea, a scăzut puterea de cum
părare, cum afirma și dna lu
crător gestionar Sinica Popescu. 
Țesăturile și tricotajele din rafturi 
sunt de calitate, dar și destul de 
scumpe, motiv pentru care nu se 
prea vând. în spatele maga-

zinului funcționează un atelier de 
retuș unde se poate modifica 
(scurta sau strâmta) costumul 
dorit de client și care nu are 
tocmai măsura potrivită. Deși 
croitoria a fost deschisă în sco
pul creșterii vânzărilor, se pare

de la furnizori, existând o strân
să legătură între cei de la con
ducere și magazine". Aici am 
mai aflat că s-a primit deja mar
fa solicitată de cumpărători în 
așteptarea sărbătorilor de iarnă. 
Pe lângă îmbunătățirea aprovi-

In magazinele S.C. CORA SJL 
Hunedoara

că, deocamdată, singura spe
ranță a lucrătoarelor de aici stă 
în decorarea frumoasă a vitri
nelor pentru a atrage astfel mai 
mulți cumpărători.

Alături, funcționează Maga
zinul nr. 10, care desface pe 
piață diferite produse de uz 
casnic, articole din porțelan și 
sticlă, dar și produse chimice și 
cosmetice. Dna gestionar Du
mitra Negrea ne spunea că "de 
când este noua conducere s-a 
trecut la o aprovizionare directă

zionării, este absolut necesară 
o mai mare atenție și preocu
pare pentru creșterea calității 
servirii, pentru a putea face față 
concurenței din jur.

Dna Vali Răbușanu, lucrător 
gestionar la Magazinul nr. 12 - 
mercerie - ne relata că cele mai 
căutate fire de tricotat sunt cele 
marca "Alpin” însă nu există o 
varietate de culori. Dintre marfa 
etalată aici am remarcat articole 
de galanterie - mercerie, pla- 
pume, lenjerii de pat, articole

pentru copii și diverse tricotaje 
(ciorapi, pulovere).

în periplul nostru am intrat 
și în Magazinul nr. 29 de consig
nație care, la ora când ne-am 
aflat acolo, era foarte aglome
rat. Dna Aurora Horobciuc ne-a 
mărturisit că se vând mai mult 
jucăriile și tot ceea ce ține pen
tru copii: hatne, încălțăminte, 
mai ales cele de sezon.

Am mai notat că la Maga
zinul nr. 81 s-a păstrat profilul 
timp de peste 20 de ani, deoa
rece alt artizanat nu se mai 
găsește în zonă, că la Maga
zinul nr. 12 lipsesc firele de 
tricotat groase, foarte solicitate 
în această perioadă.

lată, deci, că la Hunedoara 
multitudinea de mărfuri de sezon, 
aranjate pe rafturi sau în vitrină, 
te ademenesc de pe acum să-ți 
faci cumpărăturile sau să pregă
tești cadourile pentru cei dragi, în 
pragul sărbătorilor de iarnă.

Cristina ClNDA
...... . .......-

ței lor. Probabil, până la noile 
alegeri, unde fiecare dintre con
silieri va primi votul în raport de 
faptele sale.

Corne! POENAR

ue ce nu s-a știut despre

PRECUPEAȚA DIN ORAȘ
Desigur, n-a trecut nici un 

sfert de oră până când neaoșa 
țărancă și-a deșertat coșurile în 
piață etalându-și cu grijă marfa 
de vânzare pe-o masă de beton.

Am admirat-o îndelung în 
preocupările ei mărunte, esen
țiale pentru ea, cu atenția bino- 
clistului dornic de detalii și am 
observat că-i norocoasă deoa
rece, într-un timp relativ scurt, a 
reușit să-și vândă produsele 
lactate, merele și perele.

Apoi, satisfăcută de bra
vură, și-a investit o parte din 
banii câștigați într-o altă marfă 
de care avea nevoie, a altora, 
dornici și ei, la rândul lor, de 
câștig.

îmi spunea: "La noi la țară e 
foarte greu. Fără trudă n-ai ni
mic. Noroc că am trei copii as
cultători care ne ajută la treabă 
muncind alături de mine și de 
soțul meu în agricultură din zl șl 
până în noapte târziu. Dar, mul
țumim Iul Dumnezeu, avem 
cam tot ce ne trebuie, mal șl 
vindem ce ne prisosește. Sănă
toși să fim."

Dar, puțin sau mult, câștigul 
prin munca ta cinstită este cel 
mai curat dar de pe Pământ.

Toată lauda celor aseme
nea lori

Valentin BRETOTEAN

O precupeață solidă (Z.P.), 
venită în oraș, numai pentru o 
zi, ca să vândă și să cumpere, 
o țărancă așa cum numai în 
basmele noastre românești mai 
poți întâlni, înțolită în straie de 
sărbătoare, se lăbărța pe 
trotuarul înțesat de oameni ce 
duce de la gară la piață. Pe față 
i se putea citi bucuria revederii, 
rare, a orașului.

Era într-o dimineață de 
miercuri, splendidă, când piața 
centrală a Devei vuiește de lu
me care, la fel, vinde și cumpă
ră, iar ea, țăranca, împovărată 
până peste cap, cu trei coșuri 
măricele, pline doldora cu pro
duse de la țară, atârnând unul 
pe-o mână, altul pe cealaltă și 
al treilea pe cap, privea insis
tent, făcând pași mici, fără nici 
o grabă, în vitrinele magazinelor 
din stânga, admirându-le "po
doabele" precum admiri pe-un 
copil nou-născut în fașă.

Bulversați de probleme, mai 
mari sau mal mărunte, cel din 
jur n-o băgau în seamă, cu toa
te că țăranca vorbea tare cu cel 
cunoscuțl întâlniți în cale, încât 
se auzeau vorbele până dincolo 
de stradă, deslușit, directe, 
pline de înțeles, rostite într-o 
românească pocită din Ardealul 
nostru tradițional.

față de aspectul unei localități 
cu pretenții și rang de muni
cipiu. Dacă se va întâmpla așa, 
nu va fi de mirare ca respon
sabilii cu mediul să-și facă și ei 
datoria, așa cum prevăd legile 
în vigoare pentru astfel de ca
zuri. (N. T.)

Sensibili la suferințer
Deși trăim într-o lume tot 

mai rece șl mai indiferentă la 
necazurile și problemele altora, 
mai există oameni care au sen
timente de compasiune față de 
aproapele lor, chiar dacă acesta 
este necunoscut. Așa a fost 
cazul unei bătrâne aduse la 
Urgența Spitalului Municipal 
Hunedoara săptămâna trecută. 
Nu avea acte de identitate asu
pra ei și era într-o stare deplo
rabilă, murdară (în ultimul timp 
fusese văzută scotocind prin 
containerele de gunoi). în ciuda 
acestei situații, a fost spălată, 
deparazitată șl consultată, iar 
medicul internist de gardă - dr. 
Lazăr Mircea, a internat-o în 
secția pe care o conduce - Me

dicală I. Chiar dacă nu a mai

putut fi salvată, fiind într-o stare 
gravă, i s-a dat cel puțin șansa 
de a muri, cum se spune, creș
tinește.

Numeroși cetățeni hune- 
doreni apreciază eforturile co
lectivului secției urgență, con
dus de dr. Marian Munteanu și 
asistenta șefă Ina Onofrei, dar

unii pur și simplu au transformat 
urgența într-un dispensar sau 
în policlinică, venind aici chiar 
și pentru o indispoziție. Alții nu 
vorbesc politicos cu personalul 
medical și nu respectă progra
mul de vizitare a bolnavilor.

Se cuvine, totuși, mai mult 
respect pentru cei ce acordă 
primul ajutor, primele îngrijiri 
accidentaților și altor bolnavi 
grav, transportați aici cu Sal
varea - la orice oră din zi sau din 
noapte. Și dacă nu le putem 
oferi flori, s-avem un pic de 
politețe și de recdnoștință pen
tru acești oameni care au dove
dit de mii și mii de ori sensi
bilitate la suferința altora.

Luda Amarandei, 
str. Pădurii, nr. 1, Hunedoara

adeverința de gratuitate?
L-aș întreba pe dl mi

nistru al Transporturilor dacă 
| a avut în vedere când a sta- 
| bilit taxa de drumuri că în 
I România sunt oameni sufe- 
I rinzi, handicapați, și trebuie 
| ajutați nu să-i omorâm. Vor
■ muri ei când va vrea 
! Dumnezeu. 
I Dacă pe timpul lui Ceau- 
| șescu am avut posibilitatea
■ să ne cumpărăm autoturis- 
! me și ni s-a acordat un plus 
I de benzină și ne-a redus 
| impozitul cu 50 la sută, a-
■ cum plătim benzina cu ada- 
J osul de preț pentru taxa dru- 
I murilor ca și cei care sunt 
| sănătoși, fără nici o deo- 
• sebire.
■ La 4 nov. '97, am plătit
| 21000 de lei (cu chitanță) la

\ ——______ ______

i o agenție CEC din Hațeg. 
Am întrebat în mai multe 
locuri - în calitate de handi
capat, cu o singură mașină, 
adaptată special - dacă be
neficiez de reducere. Mi s-a 
răspuns că nu au nici ordin 
de reducere.

Ulterior am citit în presă 
că suntem exceptați de la 
această taxă. Foarte bine, 
dar banii i-am dat și acum o 
plimbare la Județ? De ce nu 
s-au făcut cunoscute de la 
început aceste facilități?

Solicit să primim noi, 
handicapații, o cotă lunară 
de 60 litri la un preț fără nici 
un adaos. Vă rugăm să ne 
ajutați!

Batea Ladislau, 
comuna Unirea

Poșta rubricii j
El Stimate die loan Radu, din | 

Ghețari, nr. 27, Compania Boehringer | 
Ingelheim este o companie multinațio-. 
nală. Adresa reprezentanței acesteia ■ 
din România este: București, strada | 
Sfinții Voievozi, nr. 49-51, etaj 4, ap. ■ 
16, sector I. Cod 78109. ’

E Stimate die Andraș Dorel, din | 
Baru Mare, 62, am parcurs cu atenție I 
rândurile dv. și v-am înțeles suferința. ! 
Rugăciunea și credința în Dumnezeu, I 
spre care vă îndemnăm să vă-ndrep-1 
tați, ar constitui un scut împotriva celor ■ 
care vă fac atâtea necazuri și v-arj 
aduce liniștea spre care tânjiți. I

I
E Ne rugați să vă semnăm cu | 

pseudonimul Petrikă în cazul în care vi * 
se va publica poezia. Versurile dv., cu I 
toate că sunt străbătute de acel senti-1 
ment trist de aducere aminte de satul ■ 
bunicii, nu sunt nici pe departe publi- J 
cabile. »

■ ■■■ »
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Reflecția săptămânii
"Cea mai bună metodă ca să scapi 

de un dușman e să-l vorbești de bine, 
peste tot. Se va găsi cineva să i-o 
spună, iar el n-o să mai aibă forța de a- 
ți face rău: îi vei fi sfărâmat resortul... O să-ș/ 
continue războiul contra ta, dar fără vlagă și fără 
consecvență, căci va fi încetat, inconștient, să te 
urască, lată-l înfrânt, fără măcar să-și bănuiască 
înfrângerea".

“Nu durerile violente lasă urme în noi, ci 
durerile înăbușite, stăruitoare, suportabile, 
care fac parte din rutina noastră cotidiană și 
care ne macină la fel de conștiincios ca și 
Timpul".

"Natura, căutând o soluție susceptibilă de 
a mulțumi pe toată lumea, s-a oprit asupra 
morții, care, era de așteptat, n-avea să mulțu
mească pe nimeni".

“Ne zbuciumăm atâta - pentru ce? Ca să 
ajungem iarăși ce am fost înainte de-a fi..."

“Metehnele noastre nefiind accidente de 
suprafață, ci însuși fondul naturii noastre, nu 
ni le putem corecta fără s-o deformăm, fără 
s-o stricăm și mai mult”.

“Cum se face că faptul de a nu fi existat, 
că absența colosală ce precede nașterea nu 
pare să deranjeze pe nimeni, și chiar dacă îl 
tulbură pe careva, nu-l tulbură peste mă
sură?".

“Când întâlnești un om adevărat, surpriza 
e atât de mare, că te întrebi de nu cumva ești 
victima unei orbiri".

Selecție de Hie LEAHU

O 
O

FOAIE VERDE DE 
DUDĂU

Gata, dragă, cu Infernul -
Am ajuns să știm un rost: 
S-a remaniat Guvernul, 
Și va fi tot cum a fost...

De-acum bagă bine-n seamă: 
Nu cumva să te îneci, 
Fiindcă fi-va-n loc de zeamă 
Lapte. Chiar și pe poteci.

Să avem doar mămăligă! 
Și, degeaba vreun debil, 
Mâine-poimâine mai strigă: 
Jos cu Victor și Emil!

Rezultatul va fi nula. 
...Iliescu-n vremea sa 
Nu băga în coaste sula, 
Și nimic nu se schimba?

Deci, după remaniere, 
Cum să fie, dragă, rău?
Va fi totul roz și miere - 
"Foaie verde de dudău!...”

Dumitru HURUBĂ
< ________/

încep o nouă săptămână 
și-mi programez o mulțime 
de treburi. în fiecare zi, însă, 
rămâne ceva nefăcut și re- 
programat. Alerg, mă gră
besc, încerc să 
mă încadrez, 
dar totul e za
darnic... Ștre-
sul meu crește, neliniștea 
îmi inundă până și nopțile de 
nesomn.

Oare riu e vina mea că 
sunt mereu stresată? Oare 
nu mă supraapreciez? Cred 
că pot face mai mult decât 
fac în realitate și-mi încarc 
programul zilnic cu munci 
care - până la urmă - rămân 
nefăcute.

Și asta mă enervează tot 
mai mult. Mă simt neputin
cioasă.

E din nou sâmbătă, a 
mai trecut încă o săptămână 
și au rămas atâtea nefăcute. 
Mi-aș dori ca între două zile 
să fie nu o noapte, ci încă o 
zi - în care aș face tot ce nu

© O pereche la micul 
dejun în camera unui hotel.

Tânăra e îngândurată și n- 
are poftă de mâncare.

- Draga mea, ce s-a întâm
plat? - o întreabă el.

- Ah, Iubitule, trebuie să-ți 
mărturisesc ceva: nu sunt 
actriță, cl dactilografă...

- Nu-l nimic, nici eu nu sunt 
celibatari

n

am făcut sau poate m-aș 
odihni?

între Important și Urgent 
încerc mereu să aleg întâi 
importantul dar simt cum 

timpul fuge 
peste mine și 
urgențele de
vin tot mai im

portante, mărindu-mi, lun- 
gindu-mi lista muncilor zil
nice (sau silnice?)

O vecină care lasă me
reu lumina aprinsă în curte, 
noapte de noapte, spune că 
oricum după moarte va face 
economie totală de lumină. 
Prin analogie cred că și eu 
îmi voi găsi odihna abia în 
viața de după moarte, "în loc 
cu lumină și cu verdeață". 
Atunci voi avea timp la 
discreție, voi avea în fața 
mea o veșnicie!

Și, totuși, cine e vino
vatul, cine îmi fură timpul și 
de ce fuge așa?...

Ina DELEANU

"MISS ITALIA "

m... TUNIS!

© Secretara intră val- 
vârtej în biroul directorului, 
însoțită de logodnic:

- Domnule director, vă rog să 
mă iertați, dar logodnicul meu e 
foarte gelos și nu vrea să creadă 
că dumneavoastră sunteți bătrân, 
chel și că aveți burtăl

© - Acum doi ani am lovit 
ușor cu mașina o femeie care 
tocmai trecea strada.

- Șl ce pedeapsă ai primit?
- M-am căsătorit cu eal

© După o excursie de câ
teva luni, Pândele se întoarce 
din America. Prietenii, curioși, îl 
întreabă:

- El, Pândele, cum e în 
America?

- Cum să fie? Ca la noii 
Cine are dolari o duce bine!...

© - Ați zburat vreodată cu 
avionul?

- Nu, e prima datăl
- Și nu vă e frică?
- Mie? Am călătorit eu cu 

automobilul condus de nevastă- 
mea de nenumărate ori...

© - Știi, deja am luat trei 
lecții de englezăl

- Și cum merge?
- Excelent! Pot deja să 

conversez cu un englez care a 
luat trei lecții de română!

Culese și prelucrate de 
Iile LEAHU
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Os
® Ca să faceți cu ochiul în dreapta intr-un fel, iar 
în stânga în alt fel.

® Ca să puteți purta ochelari.

® Ca să vedeți pe ce cracă stați.

® Ca să vă priviți dușmanii drept în față.

® Ca să citiți sufletele soțiilor voastre și inimile 
Iubitelor.

® Ca să vedeți greșelile altora.

® Ca să pliviți neghina din rândurile voastre.

® Ca să vedeți palul din ochii altora.

® Ca să plângeți de bucurie sau de necaz.

® Ca să aveți ce închide și deschide când vă 
culcați și vă sculați.

® Ca să vedeți în rotocoale de fum viitorul 
vostru.

® Ca să vă holbați.
(V.N.)
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A turnat aproape 80 de 
pelicule, fiind partenera unor 
nume sonore și "dirijată" de 
regizori de marcă. Din lunga 
sa filmografie menționăm: 
filmul de aventuri "Car
touche” - 1961, regia Phi
lippe de Broca, alături de 
Jean Paul Belmondo, "The 
Circus World" (Lumea circu

----------------------------- *-------------------

£ PULBERE DEȘTELE 
★ * * *

Născută la 15 aprilie 
1939 în Tunis, într-o familie 
de emigranți sicilieni, 
CLAUDIA CARDINALE câș
tigă un concurs de frumu
sețe și devine foarte repede 
"numărul 3 feminin" în Italia 
strămoșilor săi. Debutează 
cu "I soleti ignoti" (Veșnicii 
întârziați) -1958, regia Mario 
Monicelli, și se re
marcă într-un șir 
de comedii cu ac
cente neorealiste 
la modă, precum
"II magistrata" (Magistratul) -
1959, în regia lui Luigi 
Zampa.

Schimbă registrul inter
pretativ și apare alături de 
Alain Delon și Renato Sal
vatori în "Rocco e i suoi fra- 
telli" (Rocco și frații săi) -
1960, regia Luchino Viscon
ti, film cu o puternică încăr
cătură dramatică. într-o peri
oadă relativ scurtă, Claudia 
Cardinale devine dintr-o ve
detă italiană, una europeană 
iar cu western-ul "The Pro- 
fessionels" (Profesioniștii) - 
1966, regia Richard Brooks, 
un star internațional.

J
lui) - 1964, regia Henry 
Hathaway, sau "The 
Salamander" (Salamandra) - 
1981, regia Frank Zinner, 
alături de Anthony Quinn.

în sfârșit, unul din ulti
mele sale filme "Un homme 
amoureux" (Un bărbat îndră
gostit) - 1987, regia Diana 
Kurys. în urma unui sondaj 
efectuat în 1989 de săptă
mânalul "Epoca", Claudia 
Cardinale a fost plasată pe 
poziția 3, după Ornella Muți 
și Isabela Rossellini în pri
vința simpatiei publicului 
spectator.

Adrian CRUPENSCH!

VALENJE
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ORIZONTAL: 1) Restaurator autorizat 
al unor splendori smălțuite; 2) Exemplar 
anonim al trudniciilor agreste - Afrodite 
vremelnice într-un olimp profan; 3) Venit 
incognoscibil pe căi suburbane - Evantai cu 
șoapte lângă obrajii grădinii; 4) Manifestare 
a zgârceniei în numele scoțienilor - Lipsite 
de tact într-o ipostază...nemuzicală; 5) 
Unde trecătoare pe marșa eternității - 
Parolă de recunoaștere în masa anonimă; 
6) Procedeu sui-generis de a da din aripi - 
Atracție irezistibilă în brațele fatalității; 7) 
Implicată indubitabil într-un proces de 
unificare - Apaș indigen cu girul nostimadei 
de familie; 8) Tratament de întărire prin 
acupunctură - Piatră de granit la margine 
de țară; 9) Licurici împietrit cu scântei 
colorate - Febră galopantă cu stări de delir; 
10) Expresie definitorie a câștigului din 
pierdere.

------------------------------------------------- —
VERTICAL: 1) Impuls relativ în competiția succesului; 2) | 

Clenci oracular trecut prin filtrul interpretării - Restricție . 
infinitivală a magnetismului irezistibil; 3) Pragul dilematic al ■ 
incertitudinii - Venit insolit de strămoși îndepărtați; 4) Probă I 
peremptorie într-un proces de fărâmițare - Monedă coreeană | 
cu paritatea zece la unu!; 5) Siluete profilate în oglinzi de | 
cleștar - Mijloc activ cu reacție acută; 6) Invocația ■ 
colindătorilor cu destinație zoo - Termen de referință în ! 
menținerea statu-quo-ului; 7) Timpul amintirilor într-o succintă ■ 
evocare - Manual vetust al intențiilor punitive; 8) Pagini | 
fierbinți înscrise în cartea inimii - Pelerină albastră pe umerii | 
unui colos de lut; 9) Domoale unduiri amintind umerii unui j 
nud - Refren cazon la un cântec de arme; 10) Proba . 
peremptorie a dezvoltării paralele. 1

Vas He MOLODEȚ I
Dezlegarea careului "NĂZĂRELI" apărut în ziarul | 

nostru de sâmbăta trecută:
1) MARAFETURI; 2) AVAT-MOCAN; 3) CAZAN-PISC; 4) ! 

AROMAT-SOL; 5) D-RATAT-LI; 6) AT-NISIP-N; 7) MIT- J 
VAMALA; 8) URAT-TOCAT; 9) RARIT-NAȘI; 10) INSPIRAȚIE. I l numărul trecut

‘ 1: Na5! ~; 2: Cd2 /
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VANZAR1 
kvMPĂRÂIU

• Vând teren arabil în Deva. 
Informații Pârva loan. Tel. 
217978 (9501)

• Vând casă, Peștișu Mare, 
grădină cu pomi fructiferi, garaj, 
anexe gospodărești. Posibilități 
imediate de racordare gaz 
metan și apă. Informații, tel. 
227536, 714982.

• Vând autoturism Dacia 
1410, an fabricație 1997. Tel. 
215331 (9456)

• Vând casă cu etaj, Deva, 
Vladimirescu, 6. Telefon 
624119, după ora 16.

• Vând casă, curte, oraș 
Brad, suprafață 250 mp, preț 
discutabil. Tel. 01/6731178* 
01/7787973, 01/092254529 
(9501)

• Vând camion Mercedes 3,5 
tone, 26 mc, sau schimb cu 
Microbus sau turism. 092288105 
sau 054/233688. (9652).

• Vând urgent Mercedes 240 
Diesel, 123 A.F. 1981,170.000 
km, stare foarte bună, preț 
avantajos. Tel. 231234 (9474)

• Vând autocamion SRD, cu 
motor de Saviem. Informații tel. 
218773. (9666)

• Vând Opel Commodore,

• Vând ARO 320 Diesel, 
camionetă cu motor Cîmpu- 
lung, 16. 000.000 km, stare 
excepțională. Tel. 227582, după 
ora 18. (9658)

• Cumpăr autoturism Nissan 
Cherry, neînmatriculat. Infor
mații tel.228893. (2419)

• Vând motor în stare per
fectă, VW Turbo Diesel 1,6, 
dormitor "Luxor". Tel. 224117 și 
233354. Angajăm agenți pu
blicitari cu salarii stimulatorii. 
Tel. 233354 (3674)

• Compania de distribuție 
Adept Deva vinde la preț de 
importator făină Ungaria: BL 
80 - 2200 plus TVA, BL 55 2400 
plus TVA. Asigurăm transport 
gratuit la beneficiar.Bdul 22 
Decembrie 182. Tel. 221059, 
233278.(3941)

• Vând calculator Pentium/ 
100 16 Mb RAM, 1,1 Gb HD, 2 
Mb video, CD-ROM, sunet, boxe 
SVGA, neutilizat. Tel. 211512.

PIERDERI
• Pierdut carte de identitate 

și talon cu SL nr.268423, apar
ținând autovehiculului Opel 
Kadett - 4 HD 9740. Se declară 
nule. (9498)

stare excepțională, neînma
triculat, eventual dezmembrez. 
Tel. 221711 (9496)

• Vând tractor chinezesc, 15 
CP, remorcă, plug. Tel. 720760 
(9191)

t

• Acum în RATE! Centrale 
termice și încălzitoare, instan
tanee, HERMANN, SICO, Ita
lia, Germania, total automa
tizate, orice capacitate, gaz, 
motorină, lemn, cărbune. Dis
tribuitor autorizat, IMPERIAL 
Orăștie. Tel/fax: 054/642580. 
(9253)

• Vând porumb, 450 lei/kg, 
pământ, 1,3 ha, Lăpușnic. Moi
se Adrian, tel. 633295. (9466)

• Vând calorifere fontă. Infor-
mâții Orăștie, tel. 641048, după 
ora 18. (9267)

• Vând piese și elemente 
caroserie (uși, parbrize, stopuri, 
scaune etc.), Renault 18, motor 
1400 cmc, cutie patru viteze.Tel. 
712827 (9190)

OFFRTE DE 
SERVICII

• Efectuăm transport, preț 
1700 lei/km. Relații la tel: 054/ 
233266 (9794)

• SC EFY STYLE SRL Deva, 
cu sediul în str. Gh. Barițiu, nr.1A, 
angajează agenți (agente) 
comerciali în următoarele con
diții: cel puțin studii medii, 
recomandare de la ultimul loc 
de muncă, autoturism propriu, 
vârsta între 18-35 ani. Expe
riența în domeniu constituie un 
avantaj. Salarizare deosebită. 
Interviul va avea loc luni, 
08.12.1997, ora 18, la sediul 
firmei. Informații la tel. 230957 
(9470)

• S.C. angajează în regim 
de urgență sudori electrici cu 
experiență. Informații zilnic la 
tel. 233266.

• Efectuez transport marfă 
până la 1,2 tone, intern și inter-^ 
național. Tel. 054/232472 
(9502)

• Societate particulară de 
construcții angajează urgent 
zugravi. Informații la tel. 616795 
între orele 7-15. (9678)

DIVERSE
• Tureanu Cezar este rugat 

să se prezinte în data de 18 
decembrie 1997, la Judecătoria 
Deva. (9497)

• S.C. Herba SA Deva, str. A. 
Vlaicu, nr. 25, convoacă A.G.A. 
în data de 18.12.1997 pentru 
analiza cererilor de leasing 
imobiliar. Ședința va avea loc 
la sediul societății, ora 10. 
(9678)

• Asociația familială "Avram" 
din Bîrsău a fost autorizată 
(14215/97) să practice activitate 
de comerț. (9499)

• S.C. Nei Service Radio-TV.- 
SRL Hunedoara anunță că 
începând cu data de 
04.12.1997, practică un adaos 
comercial de la zero la 300 la 
sută.(9189)

COMEMORĂRI
• Astăzi se împlinesc 6 săp

tămâni de când ne-a părăsit 
scumpa noastră soție, mamă și 
bunică

PREHARI DOMNICA
Nu te vom uita niciodată. Fa

milia. (9671)
• Azi, 7 decembrie, se împli

nesc 6 luni de când ne-ai părăsit 
dragul nostru fiu,

IONEL MURAR
Te-am iubit, dar te-am pier

dut.Tu ai plecat acolo unde toți 
vom merge. Pe noi toți tu ne-ai 
lăsat, cu sufletul îndurerat. Vei 
rămâne veșnic viu în sufletele 
noastre. Mama Jenica, tata 
Petrișor, fratele Ticâ, sora Je
nica, cumnatul Valy. Dormi în 
pace dragul nostru! (9188)

• La 7 decembrie se împli
nesc 6 luni de lacrimi și durere 
de la tragica dispariție, la numai 
19 ani, a dragului meu logodnic

IONEL MURAR
din Pestiș. Pustie-mi este casa 
fără tine/ Și sufletul întunecat de 
dor/ Lacrimile-mi sunt cople- 
șitoare/De când m-ai părăsit 
iubitul meu. Lacrimi și flori pe 
tristul tău mormânt. Logodnica 
Ani. (9187)

• Se împlinesc șase săptă
mâni de când ne-a părăsit, 
pentru totdeauna, dragul nos
tru fiu și frate

• în 13 decembrie 1997, se 
împlinește un an de când ne- 
a părăsit, pentru totdeauna, 
scumpul nostru soț, tată și 
bunic,

CONCURS CU PREMII AL DIRIGINȚILOR Șl 
FACTORILOR POȘTALI

Pentru ca ziarul nostru să ajungă la cât mai mulți 
dintre cititorii săi și pentru că abonamentul este calea cea 
mal sigură și mai ușoară în acest sens, S.C. Casa de 
presă și editură “Cuvântul liber” S.A. Deva împreună cu 
Oficiile Teritoriale de Poștă Deva, Hunedoara și Petroșani 
organizează un CONCURS CU PREMII AL DIRIGINȚILOR DE 
OFICII POȘTALE Șl AL FACTORILOR POȘTALI în perioada 
lunilor ianuarie - februarie - martie 1998

Principalul criteriu al concursului este
• NUMĂRUL DE ABONAMENTE CONTRACTATE LUNAR, ÎN 

FUNCȚIE DE NUMĂRUL LOCUITORILOR DIN FIECARE ORAȘ 
SAU COMUNA Șl DE DISPERSIA LOR ÎN TERITORIU.

La încheierea concursului va fi întocmit un clasament,

acordate următoarele premii: 
I: 250.000 de lei;
al ll-lea: 150.000 de lei; 
al lll-lea: 100.000 de lei.

separat pentru diriginți și factori și 
separat pentru zonele urbană și rurală.

Vor fl
Locul
Locul
Locul
Vor mai fi acordate un număr de 5 mențiuni de câte 

50.000 de lei fiecare.
Le dorim mult succes în activitate tuturor dlriglnțllor 

de oficii poștale și factorilor poștali din județul nostru și 
cât mai multe abonamente la ziarul “Cuvântul liber”I

De la 1 Ianuarie 1998, costul abonamentului la ziarul 
nostru este de 8000 de lei/lună plus taxele poștale.

ing. POIENAR DANIEL

Mereu te plângem și nu te 
vom uita niciodată. Sufletul tău 
blând și drag să se 
odihnească în pace, loan, 
Sînziana și Marcel. (9486)

• Sunt 7 ani grei de când s- 
a stins din viață dragul nostru

IOSIF PĂDUREAN
din Ohaba-Lăpugiu. Nu te 
vom uita niciodată! Soția, fiica, 
ginerele și nepoțeii. (9478)

MIHUȚGHEORGHE

Florile și lacrimile noastre 
îți vor veghea întotdeauna 
mormântul. Nu te vom uita 
niciodată! Familia. (9260) 

^DECESE

• Soțul, fiica și nepoții a- 
nunță, cu adâncă durere, 
țrecerea în neființă a iubitei lor

DUMBRAVĂ VIORICA,
63 ani

Dumnezeu s-o odih
nească! (9503)

• Surorile și cumnații, îm
preună cu familiile, se despart || 
cu durere de draga lor

DUMBRAVĂ VIORICA
Veșnică pomenire și com

pasiune. (9503)

Vinde la licitație publică ce va avea loc în 
data de 09.12.1997, ora 12,00, la sediul Credit 
Bank Deva, b-dul Decebal, bl. 8, parter:

• DACIA PICKUP 1397, an de fabricație 1992;

• AUTOCAMION TIP GAZ, an de fabricație 1993;

• UTILAJE TÂMPLĂRIE:

III

Adlirniinistraitoinjiil SX..
< ALCIITA S.A»

cu sediul în Vața de Jos, str. Platanilor nr.2, 
județul Hunedoara, convoacă

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 
ACȚIONARILOR

pentru data de 22.12.1997, ora 9,00, în București, 
str. Gh. Moceanu nr. 8, ap. 2, sector 1, cu următoarea 
ordine de zi:

1. Modificarea și completarea conținutului preve
derilor Actului constitutiv, adoptarea unui nou Act 
constitutiv care să cuprindă toate modificările inter
venite până la data prezentă. Proiectul noului Act 
constitutiv este depiis la sediul societății-birou secreta
riat, unde poate fi consultat de către toți acționarii;

2. Majorarea capitalului social cu 2.5O.OOO USD 
pentru investiții, sumă subscrisă integral de firma 
OMYA Gmbli;

3. Diverse.
Relații suplimentare la sediul societății sau la tel. 

0.54/233448 și 01/223103.5.
■■ ■

.

S.C. „CONDOR11 S.A.
DEVA

cu sediul în Deva, str. Avram lancu, 
bloc H 3 - parter

organizează licitație pentru contractarea 
serviciilor de consultanță în domeniul evaluării 
societății comerciale în data de 22 decembrie 
1997 ora 13.00.

Caietul de sarcini se poate ridica de la 
sediul societății contra cost, începând cu data 
de 08.12.1997.

Costul caietului de sarcini este de 200.000 
lei. Informații suplimentare la telefon 216646.

Data limită de depunere a ofertelor este 
22.12.1997 ora 10,00 la sediul societății.

Garanția de participare este de 6.000.000 lei.
■■ — /

> mașină WOODY;

> mașină de șlefuit;

> mașină de frezat circulară;

> mașină de găurit verticală.

Informații suplimentare la sediul băncii sau 
la telefon 211853.

S.C. ARDEALUL SjA. 
DEjm

Convoacă în data de 20 decembrie 1997, 
ora 10, la Restaurantul Transilvania Deva

Adunarea Generală a Acționarilor.,
Ordinea de zi va fi următoarea:
1. Aprobare'a cesionării către S1F a 

acțiunilor aferente programului de priva
tizare în masă distribuite cu titlu gratuit 
către populație;

2. Aprobarea cererilor de transfor
mare a contractelor de locație/închiriere 
în contracte de leasing;

3. Diminuarea capitalului social cu 
valoarea activului pierdut „Crizantema";

4. Diverse. .



BANCA “TRANSILVANIA"
- SUCURSALA DEVA -

Str. 22 Decembrie, nr. 42 
Telefon, fax: 232280, 232258 

Voice Teller, Fax Teller: 232850

ACTUAL Șl IMPORTANT!
* Băncii Transilvania i s-a decernat marți, 2 decembrie a.c., premiul revistei „Piața 

Financiară" pentru cel mai bun produs al anului 1997: Voice Teller - Fax Teller. Având un 
deosebit succes. Voice Teller - Fax Teller este unul din numeroasele produse pe care 
Banca Transilvania le-a gândit pentru clienții săi, pentru ca aceștia să se bucure de o 
colaborare modernă și comodă cu banca pe care au ales-o. Puteți afla soldul contului 
dumneavoastră prin telefon, sau puteți primi extrasul de cont și alte informații bancare 
prin fax, fără a vă deplasa la sediul băncii. Conectare gratuităl

* începând cu data de 15 octombrie 1997, Banca Transilvania S.A. este prima 
societate bancară din România tranzacționată la Bursa de Valori București. Valoarea 
nominală a unei acțiuni este de 1.000 lei, numărul total de acțiuni fiind 26.262.200.

* Banca Transilvania vă oferă un instrument de economisire la îndemână: certificatul 
de depozit cu discount. Este o hârtie de valoare la purtător, se poate răscumpăra de la orice 
altă sucursală și nu se percep nici un fel de comisioane. Dobânda se primește în avans.

* Societățile comerciale, regiile autonome, instituțiile pot plăti salariile angsțjaților 
lor direct în conturile curente ale acestora. Acest serviciu este oferit de Banca
Transilvania pentru toți clienții săi - persoane juridice, prin încheierea unei convenții- 
cadru. Astfel, se evită manipularea unor mari cantități de numerar de către societatea 
respectivă, cu riscurile aferente. Salariul aflat în contul angajatului beneficiază de 
dobânda la vedere.

* în curând salariații vor putea achita direct din contul personal deschis la Banca 
Transilvania facturile pentru utilități (energie electrică, telefon, radio-TV etc.) evitându- 
se deplasările și așteptatul la cozi.

* Banca Transilvania oferă servicii de decontare pe piața O.T.C. și pe Bursa de Valori 
București, servicii de acces direct la SNCDD (Societatea Națională de Compensare, 
Decontare și Depozitare) pentru SVM-urile utilizatori indirecți, precum și servicii de 
plată prin cont colector pentru persoanele fizice clienți ai SVM-urilor.

* Frintfe produsele cele mai populare oferite de Banca Transilvania sunt creditele 
acordate persoanelor fizice. Destinațiile creditelor pot fi: cumpărări de locuințe, 
amenajări de imobile, achiziționare de autoturisme, bunuri de folosință îndelungată.

* Creditele se acordă pe o perioadă de 1-5 ani, cuantumul sumei putând fi de maximum 
100 milioane lei. Rambursarea se face lunar, în tranșe egale (rata+dobânda). Nivelul unei 
tranșe lunare trebuie să fie mai mic decât jumătate din venitul lunar net pe familie.

<

in I dec. 1997 
firma chineză

S.C. HEM SHEW 
COMMEXIM SRL BUCUREȘTI 

a deschis un magazin
de prezentare și desfacere 

en detail și en gros, 
str. Libertății, în incinta 
fostei cofetării Scala - 

pentru produse de îmbrăcăminte, 
încălțăminte, tricotaje etc., 

de bună calitate și 
la cele mai mici prețuri. 

Vă așteptăm cu multă plăcere 
și solicitudine să ne vizitați 

magazinul nostru chinezesc!

Doriți o sufragerie, un dormitor, o 
bibliotecă, un colțar?

Cooperativa de 
consum Rîu de Mori 

Rentabilitate și profit
Sunt riguroase, concise și rigide cifrele. Ele însă 

înglobează strădanii, eforturi, gândire, hărnicie. Dacă 
despre o cooperativă de consum, cum este aceea din Rîu 
de Mori, aflăm că după 11 luni din an are depășiri ale 
programelor la toți indicatorii - respectiv cu 29 la sută la 
comerțul cu amănuntul, cu 121a sută la producție, 5 la sută 
la alimentația publică, cu 63 la sută la achiziții (ca să 
amintim doar câțiva), ce putem spune decât că aici se 
lucrează cu responsabilitate și seriozitate? Din punctul de 
vedere al rentabilității (6,5 la sută), unitatea se situează pe 
primul loc pe județ.

Unul dintre magazinele universale foarte bine apro
vizionate este cel din Rîu de Mori (gestionar Valeria 
Petricean). Se găsesc aici de cumpărat de toate - de la ață 
de cusut la îngrășăminte chimice, iar adaosul comercial s- 
a redus cu 10 la sută la toate produsele.

Magazinul și bufetul din Clopotiva, cele din Ostrov, care 
funcționează în localuri aspectuoase, prezintă de aseme
nea un sortiment bogat de mărfuri și realizează o viteză 
mare de circulație a produselor. Aceasta datorită unor 
responsabili harnici, buni cunoscători ai preferințelor 
sătenilor, dintre care amintim pe Emilia Leca, Gabriel 
Niculesc, Ana Giurgiu, Voichița Văran.

Rezultate remarcabile are brutăria din Brazi, unde se 
produce pâine de calitate, la un preț bun.

De Moș Nicolae și sărbătorile sfârșitului de an, toate 
cele șapte magazine ale cooperativei își așteaptă cumpă
rătorii cu mărfuri pentru toate gusturile, pentru toate 
vârstele și... posibilitățile financiare.

Conducerea cooperativei invită clienții să viziteze 
magazinele, având ce alege, și-i asigură de o servire 
operativă și corectă, personalul fiind calificat și cu expe
riență în activitatea de comerț. (P)

-.......-............. — - ■ ■ ■ ■ ------------ •

<----------------------------------------------------\

S.C. ROCHIM S.A. Orăstier
62rĂ4>TIE_ - 2600, 5TR. CADRULUI 25. TE.LE.F0ANE. 054/ 

647598, 642050, 642052, 641450, FAX 647599 (F05T
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62ra4>tie.. Pocnitori. mio^pe-Tă^pe, jlr&e. cuScâNtli, 

■5TE.LUȚE. PLNTRU POMUL PE. IARNĂ. CAMELE.OANE. 

LUMÂNĂRI 6CÂNTE.IE.T0ARE.. Va AȘTEPTĂM U 5E.PIUL 

FIRME.I N0A5TRE. PE.NTRU LIVRĂRI EN <JR05 $1 LA 

MAGAZINUL PIN PARCUL ORALULUI PE.NTRU VÂNZĂRI E.N 

PETAIL.

A>.C. RZ/CLlIM A> A. 6?ră$tie. Vă UREAZĂ | 

l 5ĂR.&ĂWI FLEJCITL! y

Liderul în domeniu

SC CREATIVE TEAM PRIMEA SRL DEVA
vâ oferă prin magazinul din Deva, Bd. Decebal, bl. 

5, parter aceste produse cu o reducere variind între 5- 
10 la sută în perioada 1-31 decembrie 1997.

Tentația confortului, siguranța calității numai prin

SC CREATIVE TEAM PRIMEA SRL DEVA
Informații, Deva, telefon 054/232264.

JMBtu • ..... , , „„ ,...

MULTI 
SISTEM

SRL
DEVA

Vă oferă:
3 calculatoare 

imprimante
13 consumabile 

accesorii 
rețele 
service

Bd. Decebal, BI.109 (mag. Romarta, et.1) 
©213280 (9116)

S.C/'rlAJEGAi'IA" S.A 
HAȚEG

E> Vinde borhot prune la prețul de 702 lei/ 
kg (inclusiv TVA)

E> Organizează licitație pentru vânzarea 
mijloacelor fixe în data de 22.12.1997, ora 9,00, 
și ulterior în fiecare luni, până la epuizarea listei.

Relații suplimentare la sediul societății din 
Hațeg, str. Progresului, nr, 29. Telefon - 770550.

(40271)

CRXATÎVC r£AM
«w fim

Vă oferă prin specialiștii ei de înaltă ținută
următoarea paletă de prestații:

A lucrări montaj partB electronică în 
domeniul C+M,-
A reparații electrice la utilaje și linii 
tehnologice [RC 1, RC 2, RK);
A lucrări de reparații metrologice; 
A reparații excavatoare (parte electrică); 
A cablări circuite torță și comandă;
A executarea de tablouri electrice și 
circuite de automatizare.

Informații Deva, telefoane: 054/232264,- 218676, 
_________________034507628.__________ (40259)J
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"SCRISOARE DESCHISA” 
a siderurgiștilor 

hunedoreni
La redacție ne-a parvenit o 

“scrisoare deschisă” adresată 
Consiliului Politic al județului 
Hunedoara, Grupului parlamentar 
al județului și Prefecturii, 
Consiliului județean și unor 
sindicate - prin care Consiliul de 
conducere a Sindicatului 
“Siderurgistul” Hunedoara, preo
cupat de situația foarte grea și 
lipsa de perspectivă a salariaților, 
dorește să supună atenției o 
seamă de probleme. Respectiva 
scrisoare este semnată de cei 28 
membri ai Consiliului de con
ducere a sindicatului amintit, 
reprezentanții uzinelor, serviciilor 
funcționale etc.

lată, în esență, chestiunile pe 
care siderurgiștii le supun 
atenției.

în primul rând faptul că, in
existența unui program economic 
și social al județului Hunedoara, 
care să aibă la bază resursele 
materiale și naturale, face ca pro
gramele de restructurare întoc
mite la nivel central să conțină 
date neconforme cu realitatea, 
irealizabile și antizonale. Este dat 
ca exemplu în acest sens 
programul de' restructurare a 
siderurgiei, care ignoră în 
totalitate resursele naturale ale 
județului. Deși “Siderurgica”are o 
poziție geografică strategică, 
inclusiv din punctul de vedere al 
siguranței naționale și amplasată 
în apropierea unor exploatări 
miniere - în viziunea ministerului 
de resort, fluxul primar urmează 
să fie dezafectat (cocserie, 
aglomerare, furnale, cuptoare 
SM), iar opt laminoare conser

vate. în aceste condiții, dintr-un 
combinat integrat, “Siderurgica” 
va deveni o simplă între
prindere. Pentru a se înțelege 
dimensiunea socială a acestui 
program, în documentul 
prezentat se atrage atenția că, 
în prezent, în cele două so
cietăți comerciale (“Siderurgica1' 
și “Sidermet") lucrează 19.600 
de oameni, iar la nivelul 
județului, de cele două firme 
depind alți 17.200 de salariați.

O altă problemă care preo
cupă și nemulțumește sindicatul 
este sprijinul politic aproape 
inexistent zonelor mono- 
industriale Hunedoara, Călan, 
Brad, Deva și altele, deși în 
ultima campanie electorală s-au 
promis multe. Practic, cu regret 
s-a constatat că nu s-a emis 
nici un act legislativ care să 
sprijine problemele economice 
și sociale de fond ale acestor 
zone.

într-un asemenea context, 
în “Scrisoarea deschisă” se 
solicită implicarea în rezolvarea 
acestor probleme a parla
mentarilor județului Hunedoara 
și a oamenilor politici care au 
însoțit parlamentarii la discuțiile 
cu sindicatele și electoratul, 
întrucât se consideră că și unii 
și alții au o datorie morală și de 
onoare față de alegători, 
indiferent dacă astăzi sunt la 
putere sau în opoziție. ■

Se solicită o analiză 
urgentă a celor semnalate cu o 
comisie guvernamentală în 
județul Hunedoara.

Valentin NEAGU

NGAJEA2A
pe durată determinată 

traducător de limba poloneză. 
Informații suplimentare la sediul unității 

din Simeria, str. Atelierelor, nr. 32, 
telefon 660402 int. 112.

-----------------------------------------------------------,
|J.C. FRESH ALIM CARN SRL DEVA, ' 

j str. 22 Decembrie, bl. 20, ap. 54 j 

I»— bj A-N GAJ t A
U , --------- - i
| [fochist medie presiune. ] ]
! Relații la telefoane: 231109, 230692. I
1 - 1
'-------------------------------------------------------------------- >

ȘCOALA ROMANEASCA LA RĂSCRUCE
(Urmare din pag. 1)

limba oficială a statului există 
și nu este contestată de 
nimeni.

Pe de altă parte, un 
sistem educațional în care 
începând de la grădiniță și 
până la facultate se studiază 
într-o altă limbă decât 
româna, în care se poate 
ajunge la alte programe 
decât cele existente în restul 
școlilor, uneori chiar cu 
manuale tipărite în alte țări, 
nu poate să acorde elevilor 
egalitate de șanse. Un copil

care nu cunoaște limba 
română și care urmează de la 
început până la sfârșit acest 
sistem paralel, este 
condamnat la izolare. El are, 
în fapt, două opțiuni. Fie după 
absolvire rămâne într-o zonă 
restrânsă unde există co
naționali care îl înțeleg și unde 
se poate angaja, practicându- 
și meseria pentru care s-a 
pregătit, fie este nevoit să 
plece să lucreze în Ungaria 
unde , de asemenea, din 
punct de vedere lingvistic este 
înțeles. Or, nimeni nu poate 
garanta că tuturor absol

venților învățământului de 
limba maghiară li se pot 
asigura locuri de muncă în 
viitor în câteva zone unde 
comunitățile lor sunt mai 
numeroase. Nici a doua va
riantă nu stă în picioare. Este 
bine cunoscut refuzul elegant 
al maghiarilor din Ungaria de 
a-i accepta pe maghiarii de 
aici. Sunt primiți cu răceală 
chiar și cei care merg să 
lucreze vremelnic, fără intenția 
de a rămâne definitiv. în fond, 
nimeni nu este interesat să 
accepte cu brațele deschise 
pe cineva în țara lui pentru a-i

ocupa locurile de muncă și 
a-i suprapopula orașele, 
chiar dacă sunt de același 
neam. Este adevărat, ideea 
de a studia la școală în limba 
pe care o vorbești acasă 
este tentantă și ea poate fi 
chiar încurajată în limite 
normale, însă de aici până 
la a forma un sistem paralel 
de învățământ este o cale 
lungă. Iar efectele nu se văd 
acum sau în viitorul apropiat 
ci într-un timp îndelungat, 
ducând în final chiar la auto
distrugerea unui asemenea 
sistem.

NOUTĂȚI ÎN CONDUCEREA 
INSPECTORATULUI ȘCOLAR 

AL JUDEȚULUI■

In urma concursului desfășurat recent la 
Ministerul Educației Naționale de la București, 
Inspectoratul Școlar al județului Hunedoara are în 
conducerea sa noi inspectori generali adjuncți. Este 
vorba de domnii Simion Molnar și Dorin Crișan.

X C.,,ZAHĂRUL " 5A
Luduș -Județul Mureș.

în perioada 08.12.97 la 25.12.1997 
reduce prețul de livrare a zahărului

de la 3530 lei/kg, fără TVA 
și ambalaj, 

la 3350 lei/kg, fără TVA 
și ambalaj.

^Relații la telefoanele 065/412595; 470577.

str. Mureșului nr. 4, tel/fax 054/218963 și
TRIBUNALUL JUDEȚEAN 

HUNEDOARA
Vând la licitație publică, in data de 

8 decembrie 1997, ora 11, 
în satul Chimindia, nr. 119, 

un autoturism Dacia Break, 
culoare roșie; accidentat;

 (40265)

Direcția Generală a 
Finanțelor Publice și 

Controlului Financiar de
Stat Hunedoara-Deva

cu sediul in str. 1 Decembrie, nr. 30, anunță

LICITAȚIE PUBLICA
pentru bunurile de uz îndelungat 

(electronice, uz casnic, autoturism) 
în data de 18.12.1997, ora 10.00.

Licitația va avea loc la sediul Direcției. 
Relații suplimentare la telefon 219544 - 

Compartimentul valorificare.

I 
I 
I
I

_______ mu.;1
Deva - Bekescsaba șnrfctur,' '

- Sucursala Deva efectuează curse 
regulate cu microbuz pej/pta

I 
I 
Iluni, miercuri și vineri, cu plecare la 

|Ora 2,30 din parcarea hotelului Sarmis.j
I Solicitanții se pot adresa la sediul | 
I nostru din Deva, Piața Victoriei, nr. 2 ■ 

(clădirea IPH et. 3), tel. 213731, 
213730, 212430 int. 153 sau

I092 - 223179,094 - 515465, 094 - 515478.1
I (40270) I
\______________________________________________ Z

'Societate comercială s 
Angajează

TINERI AGENȚI 
COMERCIALI.
Condiții: seriozitate, 

dinamism, experiență in 
vânzări. 

'Salarizare atractivă! 
Interviul va avea loc la 
sediul firmei pe strada 

N. Grigorescu, nr. 8, et<y 1. 
Informații la tel. 092623168 
\___________ y
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