
Japonezii încearcă să redreseze 
mineritul din l/alea Jiului

în urmă cu un an la Tokio, în 
Japonia, cu ocazia unor discuții 
purtate între reprezentanți ai MIC, 
CONEL și ai unor concerne din 
Japonia, firma ITOCHU și-a 
exprimat interesul de a participa 
la realizarea Proiectului integrat 
"PAROȘENI". Astfel s-a născut 
ideea reabilitării Termocentralei 
de la Paroșeni de către firma 
niponă ITOCHU, ai cărei 
reprezentanți au vizitat Valea 
Jiului exact în ianuarie '99, în 
vederea efectuării unui studiu 
de cunoaștere a perimetrului 

minier Petroșani - Vulcan și a CET 
Paroșeni.

în timpul evenimentelor ce au 
avut loc în ianuarie '99, în Valea 
Jiului, Guvernul României, în 
încercarea de a redresa situația 
creată atunci, a pus în discuție 
cu partenerii niponi necesitatea 
de a investi în sectorul minier din 
Valea Jiului deoarece acolo unde 
se fac investiții există posibilitatea 
creșterii salariilor și diminuarea 
cheltuielilor.

Investiția firmei ITOCHU în 
Valea Jiului rezolvă 3 probleme 

ale mineritului din zonă și anume: 
reabilitarea grupului IV al CET - 
Paroșeni; reabilitarea rețelei de 
distribuție a energiei termice (este 
vorba de rețeaua primară de 
termoficare și de punctele 
termice) și creșterea eficienței 
exploatărilor miniere Paroșeni și 
Vulcan care furnizează cărbune 
CET - Paroșeni.

în februarie '99, când cu 
acordul MIC s-a semnat primul 
Memorandum “CONEL- 
CONSORȚIUL ITOCHU”-s-au 
stabilit și condițiile de colaborare 

elaborându-se și un studiu de 
fezabilitate și termenele de 
realizare a proiectului. La 
sfârșitul lunii iulie, la București 
s-a semnat cel de-al doilea 
Memorandum prin care s-a 
convenit ca problemele tehnice 
și financiare ale compar
timentului minier să fie separate 
prin CNH Petroșani.

Valeriu Butulescu - consilier 
CNH, apreciază că realizarea 
acestui proiect are mai multe 
avantaje pentru Valea Jiului și 
anume: “Va soluționa problema 

energiei termice în Valea Jiului 
la producerea căreia se va 
utiliza huila extrasă din zonă, 
apoi va rezolva și o problemă 
spinoasă - crearea de locuri de 
muncă deoarece valoarea 
investiției este mare și pe 
termen lung”. “Consorțiul 
japonez a înaintat, în urma 
negocierilor din această 
săptămână, o propunere

Mihaela FĂGAȘ
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ACORDA dobânzi atractive 
LA DEPOZITELE lN LEI

- PEBSOANELOB FIZICE
x la 30 de zile - 

50% /an 
prin capitalizare - 

63,21%/an
x la 90 de zile - 

53% /an 
prin capitalizare - 

64,49%/an

Separați de granițe, 
dar apropiați 
prin muzică

In cursul săptămânii 
trecute, la Liceul de 

Muzică și Arte Plastice 
“Sigismund Toduță” din 
Deva s-a desfășurat un prim 
schimb de experiență în 
domeniul învățământului 

Două instituții de învățământ 
din Deva și Pancevo (Iugoslavia)
muzical. Alături de 
instituția deveană a fost 
părtașă la acest schimb, prin 
reprezentanții săi (șase elevi 
și cinci profesori), Școala de 
muzică “lovan Bandur” din 
Pancevo (Iugoslavia).

Acțiunea a fost posibilă în 
urma participării celor două 
școli, în perioada 29 iulie - 9 
august, la Tabăra muzicală 
internațională “Jocuri fără 
frontiere” de la Poieni- 
Strâmbu (jud.Timiș), 
prezența liceului devean 
datorându-se recomandării 
inspectorului de specialitate 
Elena Viorica Mihăieș, din 
cadrul Inspectoratului 
Școlar al județului Timiș, 
după cum preciza dna Ana 
Fodor, directorul Liceului 
“Sigismund Toduță”. Astfel, 
în răstimpul acelor zile, s-au 
statornicit frumoase relații 

>■ n

Deși și-au montat contoare 
individuale de apă caldă 
unii cetățeni sunt tratati 

tot la grămadă
Ca să se știe aranjați dintr-un punct de vedere, mai mulți 

cetățeni din municipiul Deva au recurs la montarea de contoare 
individuale de apă caldă. în acest fel, credeau ei, nu se mai punea 
problema să plătească la grămadă, cu toți ceilalți consumatori. 
Dar, cum socoteala de acasă nu se potrivește întotdeauna cu cea 
din târg, nu a fost să fie astfel. Tocmai din acest motiv cei care 
au făcut efortul să-și achiziționeze și să-și monteze aceste 
contoare au ajuns să reclame acum modul în care sunt tratați 
atunci când se face citirea consumului de apă caldă. Vinovatul, 
spun ei, SC Apaterm SA Deva, care refuză cu toate insistențele 
să nu-i mai bage în aceeași oală cu^fonsumatori care nu au 
contor individual. Acești cetățeni, care e lesne de înțeles de ce 
nu vor să-și dezvăluie identitatea, spun că au trecut la 
contoarele individuale de apă caldă pe motiv că s-au săturat să 
tot plătească și pierderile de pe rețea. E clar deci că nu a fost 
vorba despre un moft de-al dumnealor și oamenii au vrut să se 
pună la adăpost de eventuale umflări ale notei de plată. Să 
vedem însă de ce nu s-a întâmplat așa și cine e de vină.

Pentru aceasta am contactat conducerea Apaterm SA Deva 
ca să ne lămurească pe unii dar mai ales pe consumatorii Devei 
de ce nu le poate fi satisfăcută dorința.

Sorina POPA

(Continuare în pag. 2)

de prietenie între delegația 
școlii din Banatul sârbesc 
și cea din Deva, condusă de 
profesorii Mariana și Gelu 
Onțanu-Crăciun. Urmarea 
a fost că, pe la mijlocul 
lunii septembrie, condu

cerea Școlii “lovan 
Bandur” a invitat un grup 
de elevi și profesori pentru 
susținerea unui schimb de 
experiență, însă, din cauza 
solicitărilor de început de 
an școlar, invitația n-a putut 
fi onorată, fiind făcută una 
similară în sens invers; așa 
încât între 25 și 30 
septembrie schimbul de 
experiență s-a realizat la 
Deva.

Oaspeții iugoslavi au 
avut întâlniri cu cadrele 
didactice ale liceului, au 
asistat la ore deschise și au 
susținut concerte instru
mentale la Deva și Orăștie. 
Pe scena Casei de cultură 
din Deva, Izabela Matievici

A consemnat 
Georgeta BIRLA

(Continuare în pag. 2)
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Sâmbătă, 2 octombrie, la 
Vața de Jos, a avut loc 
Adunarea Generală a 
Membrilor Fondatori ai 
Asociației Oamenilor de 
Afaceri din județul 
Hunedoara. Ședința a fost 
prezidată de domnul 
Vargas Marius Vaier - 
președintele AOAH, 
avându-i ca invitați pe dl 
Gheorghe Barbu 
președinte al Consiliului 
Județean Hunedoara și pe

r ■"1 >

întâlnire a 
Asociației > 

Oamenilor 
de Afaceri 
Hunedoara 

«._________________________ /

dna Marinela Moldoveânu 
- director la Agenția Națio
nală pentru Dezvoltarea și 
Implementarea Progra
melor de Reconstrucție a 
Zonelor Miniere.

S-au pus în discuție 
modalități de implicare a 
AOAH în echilibrarea 
situației economico-sociale 
la nivel de județ, cu 
posibilități de asimilare a 
forței de muncă prin 
crearea de oportunități de 
afaceri, creșterea cifrei de 
afaceri în sectorul privat 
fiind condiția creșterii 
numărului de persoane 
ocupate în acest sector. De 
asemenea s-a subliniat 
importanța accesării 
creditelor nerambursabile, 
singura posibilitate fiind 
prezentarea de proiecte 
viabile.

A fost propusă 
realizarea unui centru de 
consultanță, asistență și 
informare financiar- 
economică pentru membrii 
AOAH.

Facilități există, dar nu se văd si nu se dau

IMM-urile - copiii vitregi
ai tranziției

Ș/' înainte și după 1996 
s-a bătut și se bate multă 
monedă pe întreprinderile 
mici și mijlocii, care 
constituie motorul dezvoltării 
societății noastre în noua 
conjunctură a economiei de 
piață. O mărturie în acest 
sens o reprezintă și Legea 
privind stimularea întreprin
zătorilor privați pentru 
înființarea și dezvoltarea 
întreprinderilor mici și 
mijlocii, care a fost aprobată 
de către Parlament în luna 
iulie a.c.

Fosta putere, care acum 
reprezintă opoziția, afirmă 
că îi revine meritul pentru 
crearea acestor IMM-uri, în 
1996 firmele respective

(f -----------------
Consiliul de conducere al 

Sindicatului “SIDERURGISTUL"
Hunedoara, întrunit recent într- 
o ședință de analiză, și-a 
exprimat nemulțumirea privind 
politica de export al fierului 
vechi, export scăpat complet 
de sub controlul Ministerului 
Industriei și Comerțului.

Exportul în orice condiții al 
fierului vechi, coroborat cu 
efectele crizei mondiale de pe 
piața metalului, cu lipsa oricărei 
strategii naționale de 
restructurare, modernizare și 
privatizare, pune în pericol nu 
numai programele de 
restructurare și investițiile 
realizate în principal prin 
eforturi proprii, ci și mai ales 
viitorul siderurgiei și metalurgiei 
din România.

în majoritatea țărilor, fierul 
vechi este considerat o sursă 
strategică de materii prime 
vitale, în timp ce în România 
este considerat deșeu, fiind 
lăsat la îndemâna unor anumite 
grupuri de interese care îl 
exportă masiv în beneficiu 
propriu.

r
ajungând să realizeze mai 
mult de 50 fa sută din PIB. 
Evoluția firmelor respective n- 
a fost însă cea așteptată în 
continuare, fiscalitatea 
ridicată omorând rapid 
câteva mii dintre ele. O altă 
cauză a dispariției unor firme 
o reprezintă și faptul că ele 
s-au axat în special pe 
activități comerciale, profil 
care în condițiile scăderii 
drastice a puterii de 
cumpărare a populației n-au 
putut rezista. De altfel practica 
a demonstrat că acolo unde 
e mult comerț și puțină 
marfă, structurile sunt 
șubrede, iar sărăcia pune 
stăpânire pe sistemul 
respectiv.

“Faptul că fierul vechi este 
considerat material strategic 
datorită valorii metalurgice pe 
care o înglobează - este de 
părere conducerea sindicatului 
- este ilustrat prin practica unor 
țări ca SUA, Japonia, Franța,

EXPORTUL
DE FIER 

VECHI PUNE 
ÎN PERICOL 
SIDERURGIA 

ROMÂNEASCĂ
... ...............

care mențin stocuri minime 
intangibile de fier vechi de peste 
3 ori mai mari decât producția 
de oțel pe care o realizează.

Deși sindicatele din 
metalurgie au solicitat 
renegocierea Acordului cu UE, 
până în prezent au fost 
refuzate sistematic, în timp ce 
țări ca Cehia și Polonia, după 
ce au constatat efectul

După avântul ce-l 
luaseră o parte dintre IMM- 
uri a urmat o perioadă de 
cădere accentuată, fapt 
demonstrat cu argumentul 
că numai jumătate dintre 
cele rămase mai produc 
profit prin activitatea ce o 
desfășoară. Dar cu toate că 
aceste IMM, evident care și- 
au dovedit viabilitatea, dețin 
abia 20 la sută din capitalul 
social al economiei 
românești, cele profitabile 
continuă să participe cu o 
pondere apreciabilă din 
veniturile realizate la 
bugetul statului.

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

catastrofal al exportului de 
fier vechi, au reușit să 
renegocieze și să obțină 
modificările dorite.

în opinia Consiliului de 
conducere al Sindicatului 
“SIDERURGISTUL", lipsa 
oricăror măsuri concrete, 
menite să stăvilească acest 
adevărat jaf în detrimentul 
interesului național, face ca 
în principal reprezentanții 
Ministerului Industriei și 
Comerțului să poarte vina 
pentru actuala stare de fapt”.

într-un comunicat de 
presă semnat de dl Petru 
Vaidoș, președintele 
Consiliului de conducere al 
Sindicatului "Siderurgistul”, 
se solicită celor în drept, 
forțelor politice și sociale 
care se simt responsabile să 
se implice în stoparea 
exportului de fier vechi, 
pentru a evita falimentarea 
industriei metalurgice 
românești și aruncarea în 
șomaj a zeci de mii de 
salariați.

Cornel POENAR
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IMM-urile - copiii 
vitregi ai tranziției 

(Urmare din pag. 1)

Teoretic și pe hârtie se 
spune că întreprinzătorii 
privați sunt stimulați să 
înființeze și să dezvolte 
întreprinderile micii și mijlocii, 
în practică însă lucrurile stau 
cu totul altfel, mai ales dacă 
se au în vedere condițiile în 
care se obțin creditele 
înrobitoare bancare, cât și 
birurile de tot felul puse pe 
capul acestor firme, care ar 
dori să investească mult mai 
mult dacă s-ar aplica 
promisiunile privind 
reducerea impozitului pe 
profitul reinvestit sau scutirea 
de unele taxe vamale.

Din Legea 133/1999 se 
desprinde limpede că se 
facilitează accesul la servicii 
publice și la active aparținând 
societăților comerciale și 
companiilor naționale la care 
statul este acționar majoritar, 
precum și regiilor autonome. 
De asemenea se așteaptă să 
fie pus în practică accesul 
prioritar la achizițiile publice 
de bunuri materiale, lucrări 

Deși și-au montat contoare 
individuale de apă caldă...

(Urmare din pag. 1)

lată ce ne-a precizat ing. Adrian Bălan, directorul tehnic al 
societății:

,,Nu putem să facem cum vor acești cetățeni pentru că pur și 
simplu nu intră în atribuțiile noastre. Contoarele individuale de apă 
caldă fiind montate în afara proprietății SC Apaterm SA, intră în 
sarcina asociațiilor de locatari sau de proprietari să facă 
diferențiere între consumatori. De altfel contractul de prestări 
servicii încheiat de Apaterm SA și asociații specifică foarte clar: 
,,punctul de delimitare a instalațiilor este armătura de separare 
montată pe conducte de racord pentru fiecare imobil în parte, iar 
în lipsa acesteia, punctul de delimitare se situează la 1 metru de 
zidul imobilului. Instalațiile din amonte de punctul de separare 
aparțin furnizorului, iar cele din aval, consumatorului. Noi 
răspundem de rețea până la punctul de delimitare a instalațiilor 
care este stabilit la ieșirea din apometru considerat locul de 
furnizare a apei. Așa că citim contoarele din centralele termice și 
aceasta este baza de calcul.”

Liviu Antal, director general la SC Apaterm SA, precizează că 
societatea pe care o conduce a încheiat contract de prestări 
servicii cu societățile de locatari sau proprietari și nu cu fiecare 
locatar în parte.” Ca urmare, mai adaugă Liviu Antal, nu putem să 
satisfacem cererea consumatorilor care și-au montat contoare 
individuale pentru apă caldă în apartamente și să facem citirea 
separată deoarece acest lucru intră în atribuțiile asociațiilor.” 
Acesta este răspunsul pe care șefii de la Apaterm SA îl transmit 
consumatorilor care au scos bani din buzunar și au trecut la 
montarea de contoare individuale pentru apa caldă. Se pare că nu 
e suficient. Mai aveți de tratat, așadar, cu reprezentanții asociațiilor 
pentru clarificarea citirii acestor contoare.

și servicii. în același timp se 
are în vedere însă greu se 
materializează 
prevederile referitoare la 
pregătirea profesională 
managerială, la finanțarea 
programelor de dezvoltare 
a IMM, la facilitățile 
economico-financiare, 
fiscale și bancare, la 
coordonarea politicilor și a 
programelor de dezvoltare 
a întreprinderilor mici și 
mijlocii.

Nu este cazul să mai 
insistăm asupra altor 
aspecte ce dovedesc că cel 
puțin până acum IMM-urile 
au fost privite ca niște copii 
vitregi ai tranziției, fiind 
lăsați fiecare să se 
descurce cum poate. însă 
dacă există într-adevăr 
facilități, acestea să fie 
reale, să-i stimuleze pe 
întreprinzători să
desfășoare o activitate 
profitabilă, ceea ce este și 
în interesul general al 
societății românești.

Aniversarea 
unui sfert 
de veac de 
învățământ

Grupul Școlar Industrial 
Material Rulant Simeria 
aniversează un sfert de 
veac de existență. 
Festivitatea dezvelirii și 
sfințirii plăcii aniversare are 
loc vineri, ora 18,00, în 
prezența invitaților:
conducerea REVA, care a 
coordonat și sprijină 
activitatea liceului, oficialitățile 
orașului, foști elevi, dascăli. 
Cu acest prilej profesorii de 
istorie prezintă fragmente din 
monografia școlii. (V.R.)

(Urmare din pag. 1)

Guvernului României și anume 
ca finanțarea acestui proiect 
să fie făcută de către un grup 
de bănci străine, iar în proporție 
de 87% banii să provină de la 
Banca Japoneză de Comerț Ex
terior” - a conchis Valeriu 
Butulescu.

Problema este că nici 
măcar primul pas în demararea 
lucrărilor la realizarea 
proiectului nu a fost făcut (totul 
este pus pe hârtie și se află în 
faza de discuție) pentru că 
înainte de începerea lucrărilor 
este necesară promovarea 
unei hotărâri de guvern. 
Valoarea totală a acestui 
proiect este de peste 100 

^milioane USD,______________

VREMEA
Vremea va fi în 

general Instabilă și se va 
răci. Cerul va fi mai mult 
noros și local vor cădea 
ploi ce pot avea caracter 
de aversă. La deal și la 
munte precipitațiile pot 
depăși 15-20 l/mp. Vântul 
va sufla moderat. Tempe
raturile maxime vor fi 
cuprinse între 12 și 20 
grade, iar minimele între 
4 și 14 grade Celsius. (Ildi 
Maier)

Separad de granițe, dar 
apropia» prin muzică

(Urmare din pag. 1)

(pian), Maria Vidici și Ielena 
Bojici (tambură - instrument 
tradițional), Ivana Ugrcici 
(flaut), Maria Giorovici 
(acordeon) și mai cu seamă 
Milivoie Ilici (saxofon) - 
majoritatea acompaniați la 
pian de prof. Maia Boscovici - 
au făcut dovada iscusinței și 
talentului lor artistic, 
recunoscute și aplaudate la 
scenă deschisă. La rândul lor, 
gazdele nu s-au lăsat mai 
prejos: corul claselor II-IV 
(dirijat de prof. Mariana 
Onțanu-Crăciun și, în 
concert, de prof. Dragana 
Tomici) a adus un plus de 
prospețime și dinamism iar 
cel al claselor V-VIII (dirijor 

prof. Gelu Onțanu- 
Crăciun) a dat glas în tonuri 
sobre unor piese religioase, 
avându-l ca solist pe 
directorul școlii din Pancevo, 
Boris Matievici. La Orăștie, 
concertul a debutat cu 
minirecitalul apreciatului 
cor de copii “Vlăstarele 
Orăștiei”.

Înainte de a se întoarce 
acasă, conducătorii delegației 
iugoslave ne-au declarat: 
“Elevii și profesorii noștri 
sunt încântați de vizita 
făcută. Am avut un program 
foarte bogat, am purtat 
discuții, am trasat colaborări 
viitoare. Ne-am dat seama că 
am ajuns într-o școală foarte 
bine organizată, cu rezultate 
evidente. Ne vom aminti cu 

plăcere de marea 
ospitalitate cu care am fost 
primiți aici și abia așteptăm 
să le “întoarcem” și noi 
această ospitalitate când îi 
vom primi la Pancevo”... 
(Todor Crețu, inspector 
școlar pentru Banatul 
Sârbesc).

“Urmând ca în luna mai 
a anului viitor elevi și 
profesori de la Liceul 
“Sigismund Toduță” să vină 
la școala noastră, ne vom 
înțelege atunci asupra 
tuturor posibilităților de a 
continua colaborarea și în 
mod special vom face ca 
liceul din Deva să fie 
afirmat la noi. Vom încerca, 
de asemenea, un mod de 
colaborare și în domeniul 
artelor plastice, precum și 
alte forme de cunoaștere 
profesională. Pe lângă 
schimbul de concerte, spre 
exemplu, pot propune 
posibilitatea participării 
elevilor din Deva la diferite 
concursuri ori în an
samblurile noastre, căci 
muzica n-are frontiere... 
Dorința noastră ar fi ca 
elevii din Deva și profesorii 
lor să pună în studiu și 
compozițiile autorilor sârbi 
iar la noi să se audă 
sunetele muzicii româ
nești. Dacă vom reuși asta, 
misiunea noastră va fi 
completă” (Boris Matie
vici).

Disponibilizații 
de la 

Siderurgica 
Hunedoara își 

vor banii
Mai multi disponibilizați 

de la Siderurgica 
Hunedoara au ieșit în 
stradă solicitând ca plățile 
compensatorii să ie fie 
înmânate într-un timp cât 
mai scurt. După ce zilele 
trecute aceștia au purtat 
discuții cu primarul Remus 
Mariș și prefectul Nicolae 
Stanca, ieri disponibilizații 
s-au postat pentru câteva 
ore în fața Prefecturii 
Hunedoara. Câțiva dintre 
aceștia au fost primiți 
pentru aceleași discuții de 
subprefectul luliu Winkler. 
Foștii angajați ai 
Siderurgicii spun că după 
ce au fost disponibilizați în 
luna iulie a.c. au primit 
doar două salarii. Conform 
legii aceștia trebuie să 
primească între 6 și 12 
salarii compensatorii, în 
funcție de anii lucrați. Unii 
dintre ei solicită ca banii să 
li se dea lunar, dar alții vor 
ca întreaga sumă să le fie 
virată în cont. Sub
prefectul luliu Winkler, 
după ce a luat cunoștință 
de problema prostesta- 
tarilor, nu a putut decât să 
le dea un răspuns de 
genul: vom face demer
surile necesare pentru a 
grăbi termenul de plată a 
sumelor compensatorii. 
Deși nu au fost prea 
mulțumiți de rezultatul 
discuțiilor de la Prefectura 
Hunedoara liderii ad-hoc au 
reușit să-și convingă foștii 
colegi de combinat să 
plece pe la casele lor. 
Totuși experiența le-a 
prins bine disponibilizaților 
de la Siderurgica 
Hunedoara pentru că, au 
declarat ei, doar sub 
presiune autoritățile mai 
dau câte un telefon și ajută 
astfel la grăbirea mersului 
lucrurilor. Astfel, disponi
bilizații de la Siderurgica 
au renunțat la protest în 
speranța că-și vor primi 
cât mai repede banii ce li 
se cuvin prin lege.

Sorina POPA

Consiliul de Administrație al 
SC „Crișbus" SA Brad 

Convoacă adunarea generală ordinară 
a acționarilor în data de 22.10.1999, ora 
IO, la Casa de Cultură a municipiului 
Brad, cu următoarea ordine de zi:

1) Analiza realizării indicatorilor 
economico-financiari pe sem. I 1999;

2) Aprobarea programului de 
restructurare;

3) Aprobarea noii organigrame.
în cazul în care la data de mai sus 

adunarea nu va fi statutară, aceasta se 
amână pentru data de 23.10.1999, la ora 
și locul menționate mai sus.

Procurile de reprezentare se depun la 
sediul societății până la data de 
21.10.1999.

Informații suplimentare Ia sediul 
societății din Brad, str. Goșa, nr. 44, sau 
la telefon 054/651242, între orele 7-10.

Muzeul Civilizațieif
Dacice și Romane Deva 

organizează 
in data de 25 octombrie 1999, ora 10

CONCURS
pentru ocuparea următoarelor 

posturi:
O 1 muzeograf arheologie epocă 

dacică
O 1 muzeograf arheologie epocă

romană
O 1 muzeograf istorie medievală
O 1 muzeograf Istoria culturii 
e 1 muzeograf relații cu publicul

Pot participa absolvenți al 
Instituțiilor superioare de 
specialitate de 4 sau 5 ani.

Relații suplimentare la sediul 
Instituției, Deva, B-dul 1 Decembrie, 

jir. 39 sau telefon 054/212200

PR!C^/VATeRHOU^(OOPERS H
Subscrisa SC PRICEWATERHOUSECOOPERS Management Consul

tants SRL, lichidator desemnat al SC Mlnag Val SA, persoană juridică 
română cu sediul in Călan, str. Furnallstulul, nr. 17/B, înregistrată la 
Oficiul Registrului Comerțului Hunedoara sub nr. J/20/205/1998, anunță 
că a fost afișat Tabloul preliminar al obligațiilor debitorului.

Tabloul preliminar al obligațiilor debitorului șl dosarele cererilor de 
creanță pot fi consultate la sediul debitorului, SC Mlnag VAL SA șl 
Tribunalul Hunedoara.

Soluționarea contestațiilor se va face in ședința din 19 octombrie 
1999.

; SC COMCCRCAl SA Deva j
Consiliul de Administrație al SC Comcereal SA Deva convoacă * 

I Adunarea Generală a acționarilor pe data de 20.10.1999, ora 10, la I 
| sediul societății, str. Gh. Barițiu, nr. 9, cu următoarea ordine de zi: 
> 1. Analiza situației economico-financiare a societății;
* 2. Discutarea posibilității adoptării unor programe de redresare 1
| economică; '
| 3. Diverse.

în caz de neîntrunire a cvorumului, adunarea se va ține în aceeași ! 
I dată la ora 12.00.
L J

Ziar editat de CASA DE PRESĂ Șl EDITURĂ CUVÂNTUL LIBER - DEVA, Telefoane: 211275,212157, 225904 (tipografie); Fax 218061, Tiparul executat la Tipografia "Cuvântul liber” Deva
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Un caz specia! adus în atenție de !a Baru Mare

Mimai vnoioi ao toicot la 
ACTIVITATE PJWATÂ

/

~V1ATA POLITICĂ

PSM acționează pentru interesele 
naționale

Dl Nistor Armean din 
Baru Mare, nr. 149, stator
nic cititor al ziarului nostru, 
aduce în atenție un caz 
special legat de practica și 
activitatea sanitar - veteri
nară din această localitate, 
în esență, petentul ne scrie 
că s-a întâmplat ca o junin- 
că de trei ani pe care o are 
în proprietate să fie muș
cată de un șarpe, provocân- 
du-i o pronunțată umflătură 
sub burtă, care nu s-a re
tras după tratamentul ce i I- 
a aplicat animalului cu an
tibiotice. Ar fi dorit să se 
adreseze unui doctor vete
rinar, dar în comună nu

Vânătorii iși vor intra în drepturi
în data de 22 septembrie 

a.c. a avut loc la Brașov o 
consfătuire pe linie de vână
toare, întâlnirea fiind convo
cată de ministrul Apelor, Pă
durilor și Protecției Mediului, 
dl Romică Tomescu. Din ju
dețul Hunedoara au parti
cipat reprezentanți ai ma
jorității asociațiilor de vână
tori și pescari.

Scopul întâlnirii a fost 
consultarea tuturor poten
țialilor beneficiari ai fondu
rilor de vânătoare, ei fiind so
licitați să vină cu propuneri 
concrete privind organizarea 
urgentă a licitațiilor pentru 
atribuirea în gestiune a fon
durilor de vânătoare. Ministrul 
Tomescu a acuzat AGVPS 
din București că a tergiversat 
adaptarea propriului statut la 
prevederile Legii nr. 103/ 
1996, fapt care a făcut ca nici 
la această dată fondurile de 
vânătoare să nu fie atribuite 
în gestiune tuturor asociațiilor 
legal constituite.

S-A CONSTITUIT 
ORGANIZAȚIA 
ORĂȘENEASCĂ 

HAȚEG A 
PARTIDULUI 

PENSIONARILOR 
DIN ROMÂNIA
Pe data de 1 octombrie 

1999, declarată oficial Ziua 
Internațională a Persoanelor 
în Vârstă, a avut loc la Hațeg 
constituirea organizației oră
șenești a Partidului Pensiona
rilor din România. La ședința 
de constituire au participat dnii 
Avram loan - vicepreședintele 
Comitetului județean și Răcoiu 
loan - membru în Comitetul 
județean Hunedoara al Parti
dului Pensionarilor din 
România.

Pensionarii prezenți la 
adunarea de constituire a or
ganizației orășenești Hațeg au 
ales un comitet compus din 5 
membri care să se ocupe de 
activitatea partidului între adu
nările generale. în comitet au 
fost aleși dnii Anca Aurel - 
președinte, Vasiu Zenu - vice
președinte, Deheleanu Teofil - 
secretar, Uroianu Cristina și 
Rișcuța loan - membri.

Le urăm pensionarilor din 
orașul Hațeg viață lungă și 
partidului nou înființat mult 
succes în activitate! 

este, în prezent, specialist pe 
acest post.

Verificând cele sesizate, 
am constatat că, într-ade- 
văr, așa se prezintă lucru
rile. Am discutat cu dl dr. 
Dimitrie loschici, directorul 
Direcției sanitar - veterinare 
a județului Hunedoara; in
terlocutorul ne-a făcut pre
cizarea că acum activitatea 
sanitar - veterinară este 
priva,tă la circumscripțiile 
sanitar - veterinare din ju
dețul nostru. La Baru Mare 
s-a întâmplat ca medicul 
veterinar să fie în prezent 
încorporat pentru satisfa
cerea stagiului militar, ur

Conform prevederilor 
constituționale referitoare la 
libera asociere, ministrul Ro
mică Tomescu a atras atenția 
unora dintre asociații că o 
persoană, membru vânător la 
o anumită asociație, nu își 
pierde această calitate prin 
plecarea la o altă asociație. 
Această neînțelegere a con
dus la unele abuzuri din par
tea conducerilor anumitor 
asociații.

în cadrul întâlnirii de la 
Brașov s-a menționat în mai 
multe rânduri că asociațiile 
județene ca deținătoare ac
tuale în gestiune a unor fon
duri de vânătoare nu au nici 
un fel de preempțiune în ra
port cu noile asociații legal 
constituite și ale căror 
membri, plătitori de zeci de 
ani la vechile asociații, nu au 
făcut altceva decât să plece la 
alte asociații. Așadar, toate 
asociațiile sunt egale în drep
turi, indiferent de anul când 
au fost înființate. De altfel,

NOTE+INFOMAȚI^OPINIIPământ nelucrat
în satul Dîncu Mare încă 

n-a început aplicarea Legii 
fondului funciar în sensul 
că n-a demarat măsurarea 
pământului. Din această 
pricină - și nu numai - an 
de an rămâne o foarte ma
re suprafață de teren arabil 
necultivat. Practic oamenii 
lucrează doar grădinile și 
pământul ce se află în lun
ca pârâului Dînc. Păcat. Cu 
ani în urmă pe dealurile 
din jurul satului se făcea 
un porumb foarte frumos.Târfiul neîmplinit

I.H din Sîntandrei, sat 
aparținător orașului Sime- 
ria, s-a înțeles cu doi oa
meni să-l tencuiască locu
ința ridicată cu mai mulți 
ani în urmă. Pentru treaba 
respectivă le-a dat celor doi 
câte un milion de lei la fie
care și câte un porc. Cu 
această problemă dl I.H. a 
venit recent la redacție și 
ne-a spus:

- Sunt complet nemul
țumit de cei doi.

- De ce?
- Au făcut o lucrare foar

mând ca până la sfârșitul 
acestui an să revină la 
post.

Dl loschici spunea că în 
comuna vecină, respectiv la 
Pui, există un bun profesio
nist - dr Voichescu, care 
răspunde la solicitările 
crescătorilor de animale. 
Este bine deci ca pentru 
orice situații speciale sur
venite să se facă apel la în
țelegerea și bunăvoința 
doctorului veterinar din Pui, 
până ce se va rezolva și 
problema revenirii la post a 
doctorului veterinar din 
Baru Mare.

Nicotae TÎRCOB 

acest aspect nu face altceva 
decât să impună domnia 
legii și a Constituției țării.

Licitațiile pentru fon
durile de vânătoare se 
vor face pe județe, având 
dreptul ,ă participe doar 
asociațiile vânătorești, 
cele ale unităților Regiei 
Naționale a Pădurilor și 
instituțiile de cercetare și 
învățământ silvic ce au 
sediul în acele județe. 
Numai în cazul rămânerii 
unor fonduri de vânătoare 
necontractate se vor pu
tea organiza noi licitații 
la care vor putea participa 
și solicitanți din alte ju
dețe. Fiecare asociație 
trebuie să comunice cât 
mai urgent ministerului 
numărul exact al mem
brilor vânători cu plata co
tizației la zi.

în funcție de aceste date 
se va putea opta pentru un 
fond sau altul de vânătoare.

Andrei NISTOR

te urâtă și nu au încheiat-o 
încă.

- Cine sunt cei doi 
domni?

- Nu știu cum îi chea
mă. Știu doar că unul este 
din satul Cristur.

Ar fi potrivit să fie comen
tată problema dlui I.H., dar n- 
o facem. Două aspecte pot fi 
însă punctate. Unu: cum faci 
înțelegeri cu oameni pe 
care nu-i cunoști? Doi: plata 
unei lucrări o faci înainte sau 
după efectuarea ei? Două 
întrebări la care răspunsurile 
pot fi limpezi.Țiganii și cupoanele

La intrarea în piața din 
centrul Devei dinspre bule
vardul Decebal te întâm
pină niște indivizi și individe 
cu îndemnul:

- Acțiuni și cupoane 
cumpărăm.

Lăsăm la o parte treaba 
că aceștia sunt țigani fiindcă 
n-are nici o importanță. Aten
ționăm însă asupra faptului 
că îndemnul lor nu trebuie 
luat în seamă. Asta deoare
ce cu etnia rromilor nimeni 
n-a făcut afaceri cinstite.

Traian BONDOR

intr-o discuție recentă pe 
care am avut-o cu dl Gheor- 
ghe Popescu, președintele 
Organizației județene a Par
tidului Socialist al Muncii Hu
nedoara, domnia sa ne-a de
clarat că ‘‘a luat cunoștință cu 
stupoare de încercările abe
rante ale unor politicieni ob
scuri și rupți de realitatea du
reroasă din România, prin ca
re se urmărește catalogarea 
ca extremiste a unor forma
țiuni politice. Acesta este și 
cazul PSM, partid aflat în plină 
ascensiune pe scena politică 
românească.

în timp ce sărăcia, foame
tea, bolile incurabile, deznă
dejdea și umilința sunt rea
lizări ale așa-ziselor partide 
democratice și ale acoliților 
de peste hotare ai acestora - 
organismele internaționale, la

în septembrie

Un număr de 244 de români au
comis infracțiuni peste granița

Un număr de 244 de 
cetățeni români au comis 
infracțiuni pe teritoriul altor 
state, în luna septembrie, 
informează Biroul Național 
Interpol.

Dintre cele 3.200 de in
fracțiuni semnalate, în luna 
septembrie, de polițiile altor 
țări sau de Secretariatul 
General Interpol, 173 au 
fost săvârșite, în străinătate, 
de către români. Ei sunt 
implicați în comiterea a 90 
de furturi și tâlhării, 62 de 
falsuri privind identitatea și 
45 de cazuri de trecere fra
uduloasă a frontierei, restul 
fiind implicați în comiterea 
a opt infracțiuni la regimul 
stupefiantelor, cinci înșe
lăciuni, patru cazuri de 
omor, trei cazuri de proxe
netism și prostituție, trei in
fracțiuni de falsificare de 
monedă, trei cazuri de viol 
etc.

Țările în care românii 
au comis mai multe infrac
țiuni sunt: Germania - 64 
de cazuri, Italia - 51, Croa

Ovidiu Ștefan și tatăl său 
Vasile Monoran sunt mun
citori forestieri. Ei exploa
tează în regim silvic pădurile 
din Masivul Retezat, l-am 
cunoscut într-o pauză, în lu
mea de basm a crestelor 
zimțate, unde cerul atinge 
pământul, la Baleea. Ovidiu 
are șaptesprezece ani și lu
crează zi lumină cu tatăl său 
în pădure, câștigându-și cu 
sudoarea frunții, cinstit și cu
rat, existența. împreună exe
cută lucrările necesare ex
ploatării lemnului (doboară, 
corhânesc, leagă și tractea
ză brazii în rampă). Muncă 
grea, dar plătită, spun ei.

Vasile și Ovidiu, spre 
deosebire de alți muncitori 
forestieri (îngrămădiți în 
vagoane), sunt cazați la ca
bana turistică Baleea, pla
sată la 1480 metri altitudi

ne, departe de luxul ora-

1
sugestia adevăraților devasta
tori, atacă zilnic în mod total 
nedemocratic opțiunile de vot 
ale cetățenilor în numele că
rora acționează și PSM, care 
prin întregul său program eco
nomic și social încearcă să 
salveze ce se mai poate salva 
de la dezastrul la care coaliția 
de dreapta a împins România.

Dacă îți iubești cu adevărat 
poporul și glia pe care te-ai 
născut, dacă încerci să-i redai 
forța necesară și demnitatea pe 
care o merită în cadrul Con
stituției și legilor'internaționale, 
dacă lupți pentru interesul na
țional, ești catalogat drept ex
tremist în unele instituții occi
dentale.

Cu regret constatăm că 
România își pierde tot mai 
mult identitatea și demnitatea 
națională câștigate cu atâtea

ția - 27, Austria - 26, Elveția - 
19, Republica Moldova - 16, 
Turcia și Ungaria - câte 15 
cazuri, Grecia - 14, Belgia - 
13, Cehia - 9, Slovacia și 
Ucraina - câte 7 cazuri etc.

Polițiștii români au adre
sat polițiilor altor state, prin 
Biroul Național Interpol, 75 
de solicitări de cooperare 
pentru verificarea situației 
juridice a unui număr de 97 
de autoturisme importate în 
România cu documente ca
re au fost suspectate de fals. 
De asemenea, a fost verifi
cată autenticitatea și realita
tea obținerii în străinătate a 
39 de permise de conduce
re auto, prezentate de titulari 
pentru schimbarea cu do
cumente similare româ
nești. în același timp, au fost 
descoperite în alte țări 26 de 
autoturisme furate din Ro
mânia, care urmează să fie 
recuperate. Polițiștii au con
statat că cinci permise de 
conducere prezentate pen
tru preschimbare în Româ
nia erau false.

FORESTIERII

șului cu străzi luminoase, 
aproape de locul unde-și 
desfășoară activitatea. Aici 
servesc din când în când un 
prânz și o cină calde, o bere 
sau un “jnaps”. Lupta con
tinuă cu frigul și arșița,.cu 
ploile și nebulozitatea, cu 

jertfe de-a lungul istoriei. 
Cerem celor ce ne acuză să 
ne dovedească concret în ce 
documente ale partidului 
nostru sau în luări de poziție 
ale membrilor partidului 
nostru se găsesc "ideile ex
tremiste" la care se referă. 
Vă garantăm domnilor politi
cieni obscuri, cât și celor ce 
le sunteți aserviți, că vă veți 
lovi de noi în graba voastră 
de-a nega istoria și realiză
rile acestui loc mioritic nu
mit România. Partidul nostru 
va lupta cu toată forța și pri
ceperea într-un mod demo
cratic pentru afirmarea inte
reselor și valorilor poporului 
român”, a apreciat în final 
liderul Organizației județene 
Hunedoara a PSM.

Cornet POENAR

Polițiștii români au trans
mis celorlalte Birouri Cen
trale Naționale Interpol, pen
tru verificare și rezolvare, 
154 de solicitări de infor
mații referitoare la diferite 
cazuri aflate în lucru. Au fost 
date în urmărire inter
națională un număr de 15 
persoane care se sustrag 
urmăririi penale sau exe
cutării unor pedepse pro
nunțate de instanțele ro
mânești. Alte trei persoane, 
care erau date în urmărire 
internațională de către au
toritățile române, au fost ex
trădate din Germania și Tur
cia, iar o alta a fost predată 
din Ungaria, pentru execu
tarea pedepsei în România.

în cazul unui număr de 
12 infracțiuni economice, 
polițiștii români au solicitat 
birourilor Interpol din mai 
multe state europene verifi
cări privind persoane și 
firme străine sau docu
mente emise de acestea în 
relații cu persoane sau 
firme românești.

vânturile puternice și cu 
singurătatea, i-a oțelit fizic și 
psihic. Prin destin sunt feriți 
de nenorocirile societății, 
înnobilându-i puritatea 
înălțimilor, apropierea de 
cer.

V. BUTAȘ
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Luni 11 octombrie
12.00 Surprize, Surprize (r)
14.00 Jurnal
14.15 TVR Craiova
15.00 Pro Patria
16.00 Emisiune în limba maghiară
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Sunset Beach (s, ep. 546)
19.55 Amintiri din secolul XX
20.00 Jurnal: Știrea zilei; Sport; Meteo
21.00 Felicity (s, ep. 3)
21.45 FBI C-16(s, ep. 3)
22.35 Cu ochii’n 4
23.20 Jurnalul de noapte

Marți 12 octombrie
9.00 TVR lași
10.00 Gimnastică artistică
12.30 Marele Jazz (r)

13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan. Lumea PC
14.30 Gimnastică artistică
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Sunset Beach (s, ep. 

547)
19.55 Amintiri din secolul XX 
20.00 Jurnal; Sport; Meteo

21.00 Telecinemateca. Joe Kidd (w. SUA)
22.45 Jurnalul de noapte

Miercuri 13 octombrie
9.00 IVR lași
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.00 Gimnastică artistică (r)
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan
14.30 Evrica!
15.00 Muzica da capo al fine
16.00 Ecoturism
16.30 Medicina pentru toți
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră știri
19.05 Sunset Beach (s)
19.55 Amintiri din secolul XX
20.00 Jurnal; Sport; Meteo
21.00 Deșertul de foc (f.a. Italia 1997, p. I)
22.40 în flagrant
23.25 Jurnalul de noapte

Joi 14 octombrie
9.00 TVR lași
10.00 Sf Cuvioasă Paraschiva
12.00 Gimnastică artistică
17.25 Casa mea
18.05 Jumătatea ta (cs)

19.00 Avanpremieră Știri
19.05 Sunset Beach (s)
19.55 Amintiri din secolul XX 
20.00 Jurnal. Sport. Meteo 
21.00 Moștenirea (s, ep.2) 
21.50 Reflecții rutiere 
22.05 Teatru TV: ,,Doamna 

Ministru" (I)
23.05 Jurnalul de noapte

Vineri 15 octombrie
9.00 TVR lași
10.00 Art-Mania (r)
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.00 Rock la miezul nopții (r)
13.00 TVR Timișoara
14.30 Gimnastică artistică
16.25 Emisiune în limba germană
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.05 Sunset Beach (s)
19.55 Amintiri din secolul XX
20.00 Jurnal; Știrea zilei; Sport. Meteo
21.00 Doi băieți, o fată și o pizzerie (s, ep. 3)
21.30 Știrile de sâmbăta asta
22.45 Omul de nicăieri (s)
23.35 Jurnalul de noapte

Sâmbătă 16 octombrie
8.00 Povești de adormit copiii (s, ep. 51,52) 
9.00 Gimnastică artistică
11.00 Art-Mania
14.00 Arca... Marinei
16.30 Adevărul despre femei (s, ultimul ep.)
17.10 Teleenciclopedia
17.55 Farmece (s, ultimul ep.)
18.45 Sarabanda (cs)
19.30 Carol și compania (s)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.30 Surprize, Surprize (var.)
22.30 Dr. Quinn (s, ep. 3)
23.20 Jurnalul de noapte

Duminică 17 octombrie
9.00 Ursulețul Winnie (d.a)
11.00 Viața satului
13.30 De luni până duminică
14.15 Divertisment
15.40 Lumea bărbaților (s)
16.55 Blankenese (s, ep. 4)
17.40 Trupa de șoc
18.10 Spectacolul lumii
20.00 Jurnal. Meteo
20.25 Duminica sportivă
21.45 Când un bărbat iubește o femeie (dramă 

SUA ’94)
23.45 Jurnalul de noapte
23.50 Pe față (talkshow)

r

ANTENA 1 PRO TV
Luni 11 octombrie

12.55 Un cântec, o glumă...
13.10 Mistere și minuni (do)
14.00 Conviețuiri
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)
15.50 Obsesia (s, ep. 20)
16.35 Santa Barbara (s, ep. 996)
17.20 Pelerinaje
17.50 Wagner (s)
19.00 Oameni care au fost
19.30 Mapamond
20.00 Dincolo de nisipuri (dramă România 1974)
22.05 Marile meciuri

Marți 12 octombrie
8.50 Bzzz! Un super-magazin pentru copii... mai 

mari!
10.15 Limbi străine. Engleză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Familia Simpson (s)
12.00 Față în față cu autorul 
13.00 Un cântec, o glumă...
13.10 Mistere și minuni (do)
14.00 Conviețuiri
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)
15.50 Obsesia (s, ep. 21)
16.35 Santa Barbara (s, ep. 997)
17.20 Tribuna partidelor 

parlamentare
17.50 Wagner (s, ep. 8)
19.30 Universul cunoașterii
23.00 Preotul și cârciumărița (r)

Luni 11 octombrie
10.00 Știri
10.15 Colivia de aur (s)
11.00 Inspirația Carolinei (s)
11.30 O femeie puternică (dramă 

Canada 1994)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 106, 107)
17.00 Știri
17.25 Elena, viata mea (s, ep. 91,

92)
19.00 Observator
20.00 Pericol iminent (s, ep. 49)
20.50 Dublă identitate (s, ep. 6)
21.40 Prezentul simplu
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show
0.00 Scandal în cercuri înalte (f.a., SUA, 1989)

Marți 12 octombrie

Miercuri 13 octombrie
10.15 Limbi străine. Franceză
10.40 O familie ciudată (s)
11.10 Familia Simpson (s)
12.00 Ultimul tren
13.00 Un cântec, o glumă...
13.10 Mistere și minuni (do)
14.00 Em. în limba maghiară
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)
15.50 Un cântec, o glumă...
16.00 Obsesia (s, ep. 22)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tradiții
18.00 Wagner (s, ep. 9)
19.05 Tinere talente (XI)
19.35 Dreptul la adevăr
20.05 Un loc unde să fii iubit (dramă SUA 1993)
21.35 Elemente (do)
23.20 Videoteca de aur

10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Inspirația Carolinei (s)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 108, 109)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 93, 94)
19.00 Observator
20.00 Vijelia albă (f.a. SUA 1996) .
22.30 Observator
23.00 Marius Tucă Show

Miercuri 13 octombrie
10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Inspirația Carolinei (s)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 110, 111)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 95, 96)
19.00 Observator
20.00 Trecut periculos (f.a. SUA 1998)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show
0.00 O chestiune de onoare (f.a. SUA 1988)

Joi 14 octombrie
10.15 Limbi străine. Germană
10.40 O familie ciudată (s)
11.10 Familia Simpson (s)
12.00 Alfa și Omega
13.00 Un cântec, o glumă...
13.10 Mistere și minuni (do)
14.00 Em. în limba germană
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)
16.00 Obsesia (s, ep. 23)
16.45 Santa Barbara (s)
18.00 Wagner (s, ep. 10)
19.05 Vocile veacului
19.55 La mii de ani lumină (dramă Franta/Elvetia 

’81)
21.40 Călătorie în lumea cântecului popular

Vineri 15 octombrie
10.15 Limbi străine. Spaniolă
11.10 Familia Simpson (s)
13.10 Mistere și minuni (do)
14.00 TVR Craiova
14.40 TVR Cluj-Napoca
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)
16.00 Obsesia (s, ep. 24)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
18.00 Melies Vrăjitorul (III)
19.00 Galeria marilor interpreti
19.45 Videoclipuri
21.00 Concert
22.00 Lumea vitezei
22.50 Infidelități (s, ep. 3)

Sâmbătă 16 octombrie
10.35 Toate pânzele sus! (s)
12.30 TVR Timișoara
14.00 Poliția judiciară (s)
15.05 Aragon, puterea magică a cuvintelor (do)
16.00 Obsesia (do)
16.45 Santa Barbara (s)
17.35 SOS la capătul lumii! (d.a)
18.00 Monștrii mărilor (do)
19.55 Refrene fără vârstă
20.15 Teatru TV
22.05 Fotbal Meci din Camp. Spaniei, etapa a VI l-a 

(d)

Duminică 17 octombrie
9.00 Născuți printre animalele sălbatice (do)
9.30 Arca lui Noe (r)
11.20 TVR lași
13.20 Știrile... XXL pentru copii și tineret
13.50 Poliția judiciară (s)
14.45 Videoclipuri
16.00 Obsesia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
18.30 Rumba-Tumba... și copiii cântă ce vor ei!
19.05 Timpul trecut (do)
19.55 Un secol de cinema (do): Sophia Loren
22.30 Sportmania
22.45 Eliberarea copiilor (dramă SUA 1991)

Joi 14 octombrie
10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Inspirația Carolinei (s)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)

14.00 Esmeralda (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 112, 

113)
17.00 Știri
17.25 Elena, viata mea (s, ep.

97, 98)
19.00 Observator
20.00 VIP (s, ep. 7)
20.50 Air America (s, ep. 7)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Vineri 15 octombrie
10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Inspirația Carolinei (s)
11.30 El casnic, ea muncește (co. SUA ’84)
13.00 Știrile amiezii'
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s)
15.00 Fotbal: Divizia A Ursus: FC Brașov - FC 

National (d)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 99,100)
19.00 Observator
20.00 Regăsirea (dramă SUA 1994)
22.00 Observator
23.00 Colecția Jackie Chan

Sâmbătă 16 octombrie
9.00 Istoria muzicii reggae (do)
11.00 Orient Express (talkshow)
13.00 Cu Țopescu de la A la infinit (mag.)
14.00 Fotbal Divizia A Ursus: FC Argeș - FC 

Bacău (d)
18.00 Elena, viața mea (s)
18.50 Fashion Club
19.00 Observator
20.00 Fotbal Divizia A Ursus: Steaua - Ceahlăul (d) 
22.00 Observator
22.30 Negustorii de copii (dramă SUA 1994)

Duminică 17 octombrie
8.00 Credință și viață
9.00 Desene animate
11.00 Aventurile lui Sindbad (s, ep. 5)
12.15 Seria Stan și Bran
13.00 Duminica în familie (mag.)
15.00 Fotbal Divizia A Ursus; Dinamo - Rapid (d)
18.00 Elena, viața mea (s)
19.00 Observator
22.30 Meciul meciurilor

Luni 11 octombrie
T0.45 Amantul (r)
12.30 Royal Canadian Air Force (s, ep. 6)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon (s, ep. 41)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Aripile pasiunii (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 851)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda'(s, ep. 26)
18.30 Inimă de țigancă (s, ultimul ep.)
19.30 Știrile PRO TV
20 30 Bani murdari (thriller SUA 1988)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Marți 12 octombrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
12.30 Royal Canadian Air Force (s, ep. 7) 
13.05 Babylon 5 (s, ep. 42)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Aripile pasiunii (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 27, 28)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 147)
21.30 Mercenarii (s, ep. 34)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Miercuri 13 octombrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Doctor în Alaska (s)
12.30 Royal Canadian Air Force (s.e p. 8) 
13.05 Babylon 5 (s, ep. 43)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Aripile pasiunii (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 29, 30)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Academia de politie 4 (co. SUA 1987)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Joi 14 octombrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
12.30 Royal Canadian Air Force (s, ep. 9) 
13.05 Babylon 5 (s, ep. 44)
14.15 Miracolul tinereții (s) 
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Aripile pasiunii (s) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep.

854)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 31, 32)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dans pe apă (dramă SUA

1992)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Vineri 15 octombrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
12.30 Royal Canadian Air Force (s,e p. 10) 
13.05 Babylon 5 (s, ep. 45)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14 45 Familia Bundy (s)
15.15 Aripile pasiunii (s)

16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 
855)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 33)
18.30 Urmărire generală
19.00 Reforma la români
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dosarele X (s, ep. 125)
21.30 Profiler - psihologia crimei 

(s, ep.7)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Sâmbătă 16 octombrie
9.00 Young Hercules (s, ep. 1)
10.00 Lois și Clark (s, ep. 44)
11.00 Promotor
11.30 www.apropo.ro
12.00 Profesiunea mea, cultura
12.55 Știrile PRO TV
13.10 Generația PRO
17.45 Super Bingo
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Vacanta mare la PRO TV
21.00 48 de ore (co. SUA 1982)
22.45 Știrile PRO TV
23.00 OZ - închisoarea federală (s, ep. 7)
0.00 Columbo: Avocatul diavolului (f.p. SUA 1990)

Duminică 17 octombrie
9.30 Super Abracadabra
11.00 Destine celebre (do, p. 5)
12.00 Profeții depre trecut
12.55 Știrile'PRO TV
13.35 Ce se vede
14.20 Chestiunea zilei
15 00 Auto Marele Premiu de F1 al Malayisiei 

(înreg.)
16.45 Echipa mobilă
17.00 Beverly Hills (s, ep. 168)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Cupidon (s, ep. 7)
21.00 Abisul (f. SF SUA 1989)

http://www.apropo.ro
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Luni 11 octombrie
8.00 Dimineața cu Prima
12.00 Nadine Show (r)
13.00 Show-ul de noapte (r)
15.00 Viața în direct
16.00 Telenovelă
17.00 Nadine Show
18.00 Știri, Sport, Meteo, Clip Art
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show
20.15 Dosarele Y
21.00 Film serial
22.00 Românie, Românie...
22.15 Știri
23.00 Politica de mâine

Marți 12 octombrie
7.00 Karaoke Show (r)
8.00 Dimineața cu Prima
12.00 Nadine Show (r)
fl.00 Politica de mâine (r)
15.00 Viața în direct
16.00 Telenovelă

17.00 Nadine Show
18.00 Știri, Sport, Meteo, Clip Art 
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show
20.15 Film artistic
21.30 Bilanț
22.00 Românie, Românie...
22.15 Știri
22.45 Revista presei

Miercuri 13 octombrie
8.00 Dimineața cu Prima
12.00 Nadine Show (r)
13.00 Politica de mâine (r)
15.00 Viața în direct
16.00 Telenovelă
17.00 Nadine Show
18.00 Știri, Sport, Meteo, Clip Art
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show
20.15 Comisarul Rex (s)
21.00 Serial
22.00 Românie, Românie...
22.15 Știri
22.45 Revista presei

Joi 14 octombrie
8.00 Dimineața cu Prima
12.00 Nadine Show (r)
13.00 Politica de mâine (r)
15.00 Viața în direct
16.00 Telenovelă
17.00 Nadine Show
18.00 Știri, Sport, Meteo, Clip Art
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show
20.15 Film artistic
21.30 Apel de urgentă
22.15 Știri
22.45 Revista presei

Vineri 15 octombrie
8.00 Dimineața cu Prima
12.00 Nadine Show (r)
13.00 Politica de mâine (r)
15.00 Viața în direct
16.00 Telenovelă
17.00 Nadine Show
18.00 Știri, Sport, Meteo, Clip Art
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show
20.15 Alegeți filmul
21.30 Real TV
22.00 Românie, Românie...
22.15 Știri
22.45 Revista presei

Sâmbătă 16 octombrie
7.00 Emisiune pentru copii
12.00 Sport Magazin
13.00 Motor Plus
13.30 Apel de urgentă
14.00 Real TV
14.30 Dosarele Y (r)
15.00 Comisarul Rex (r)
16.00 Telenovelă
17.00 Nadine Show
18.00 Știri, Sport, Meteo, Clip Art
18.30 Camera ascunsă
19.00 Popular (div.)
21.00 Film artistic
22.45 Știri

Duminică 17 octombrie
7.00 Emisiune pentru copii
11.00 Duminica la prânz 
12.00 Vacanță ă la Petrișor
12.30 Românie, Românie...
13.30 Tradiții
14.00 Cinemagia

14.30 Film artistic
16.00 Celebri și bogați
17.00 Sitcom
17.30 Chic (em. de modă)
18.00 Știri, Sport, Meteo, Clip 

Art
18.30 Miniserie
20.15 Film artistic
22.15 Știri
22.45 Revista presei

Luni 11 octombrie
6.00 - 12.40 Filme și seriale (reluări)
14.15 Nimic personal (s) 
15.00 Viața noastră (s) 
16.00 Preciosa (s) 
17.00 Cartea cărților (d.a)
17.30 Dragoste și putere (s)
18.20 Acasă la bunica
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.20 Somn ușor!
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.15 Mowtown Live. Legenda
22.30 Julia (dramă SUA '77)

Marți 12 octombrie
6.00 - 12.20 Filme și seriale (reluări)
14.15 Nimic personal (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Cartea cărților (d.a)
17.30 Dragoste și putere (s)
18.20 Acasă la bunica
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.25 Vremea de acasă
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.20 Somn ușor!
20.30 înger sălbatic1 (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Reuniunea (co. Anglia ’92)

Miercuri 13 octombrie
6.00 - 12.20 Filme și seriale (reluări)
14.15 Nimic personal (s)
15.00 Viața noastră (s)

16.00 Preciosa (s)
,17.00 Cartea cărților (d.a)
17.30 Dragoste și putere (s)
18.20 Acasă la bunica
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.25 Vremea de acasă
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.20 Șomn ușor!
20.30 înger sălbatic (s)

21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Veșnic tânăr (dramă Anglia 1983)

Joi 14 octombrie
6.00 - 12.40 Filme și seriale (reluări)
14.15 Nimic personal (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Cartaa cărților (d.a)
17.30 Dragoste și putere (s)
18.20 Acasă la bunica
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.20 Somn ușor!
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Perry Mason: Un Romeo fără scrupule (f.p. 

SUA 1992)

Vineri 15 octombrie
6.00 - 12.35 Filme și seriale (reluări)
14.15 Nimic personal (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Cartea cărților (d.a)
17.30 Dragoste și putere (s)
18.20 Acasă la bunica
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.20 Șomn ușoii
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Tata e plecat în călătorie de afaceri (f. 

Iugoslavia ’85, p I)

Sâmbătă 16 octombrie
6.00 - 12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Viața noastră (s)
15.10 Cartea cărților (d.a)
16.00 Fotbal II Calcio (d)
18.00 Micuțele doamne (s)
19.00 Floare de aur (s, ep. 11)
19.50 Fotbal Anglia - Premier League
21.30 Fotbal II Calcio (d)
23.30 Poirot: Alfabetul crimei (f. p. Anglia 1992)

Duminică 17 octombrie
6.00 - 10.05 Filme și seriale (reluări)
11.30 Doctorul casei
12.10 Jackie Collins: Hollywood
14.15 Viața noastră (s)
15.10 Cartea cărților (d.a)
16.00 Fotbal II Calcio (d)
17.00 Cartea cărților (d.a)
18.00 Micuțele doamne (s)
19.00 Floare de aur (s, ep. 11)
19 50 Fotbal Anglia: Middlesbrough - Westham 

(d)
22.30 Iubire și iertare (dramă Italia ’92)

Luni 11 octombrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Forța destinuiui (r)
10.00 Știri
11.30 Rendez-vous la Tele 7 (r)
12.30 Documentar (r)
13.00 Ora unu a venit (r)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.05 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea Tele 7
20.30 Documentar
22.00 Dincolo de stadion

Marți 12 octombrie
7.10 Bună dimineața, România 
10.00 Știri
11.15 Studioul Tudor Vornicu (r)

14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.15 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea Tele 7
22.00 Cutia Pandorei

Miercuri 13 octombrie
7.10 Bună dimineața, România
10.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei (r)
12.00 Dincolo de stadion (r)
13.30 Documentar
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea Tele 7
22.30 Antistatic

Joi 14 octombrie
7.10 Bună dimineața, România
11.10 Derrick (r)
12.30 24 din 24 (r)
13.00 Drumuri printre amintiri
13.00 Medici la datorie (s)
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea Tele 7
20.30 Documentar
22.00 Linia întâi

Vineri 15 octombrie
7.10 Bună dimineața, România
10.00 Știri
11.10 Secția de poliție (r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 Cântecul și casa lui (r)
13.30 Documentar
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea Tele 7
20.30 Documentar
22.00 Lumea în „Clipa 2000"

Sâmbătă 16 octombrie
9.00 Țara spiridușilor
10.10 Tentații (r)
11.00 Aventuri în aer liber
11.40 Lumea în „Clipa 2000" (r)
13.00 Studioul Tudor Vornicu
17.00 Celebritate (s)
19.00 Globetrotter
20.00 Actualitatea Tele 7
20.45 Camera stelelor (thriller SUA 1983)
22.30 Club ABC ,

Duminică 17 octombrie
8.20 Țara spiridușilor (r)
9.25 Camera stelelor (r)
11.10 Globetrotter (r)
12.00 îți mai aduci aminte, Doamnă?
13.00 Ora unu a venit
15.00 Drumuri printre amintiri
15.30 Cutia muzicală
16.00 Celebritate (s)
17.00 Forța destinului
18.00 Portretul unui artist
19.00 Dincolo de anul 2000 (do)
20.00 Actualitatea Tele 7
21.45 O dovadă de iubire (dramă SUA 1980)

Luni 11 octombrie
10.00 Umbra și întunericul (f.a. SUA 1996)
11.45 Pe urmele criminalului (thriller SUA 1995)
13.15 Suspecții (thriller SUA 1999)
14.45 Un alt început (dramă SUA 1996)
16.45 Al șaselea jucător (co. SUA 1997)
18.30 Răscumpărarea (thriller SUA 1996)
20.30 Guvernanta (dramă SUA 1998)
22.30 Totul despre sex (s)
23.00 La pândă (co. SUA 1993)

Marți 12 octombrie
10.00 Colegi de cameră (dramă SUA 1995)
11.45 Robbersonii și poliția (co. SUA 1994)
13.15 Franklin (d.a)
13.45 Sanctuarul (f.a SUA 1997)
15.30 Inimi furate (co. SUA ’96)
17.15 Dreptul la viață (dramă SUA 1995)
19.00 Joc murdar (dramă SUA ’97)
20.30 Cei trei mușchetari (f.a. SUA 1993)
22.15 Speed: Cursă infernală (f.a. SUA 1994)
0.15 Destăinuiri (dramă SUA 1997)

Miercuri 13 octombrie
10.00 Shame (co. SUA 1994)
11.45 Abuz de încredere 

(thriller SUA 1995)
13.30 Zonă de impact (f.a.

SUA 1993)
15.15 Copacul (co. SUA 1999), 
17.00 O iubire mai puțin 

obișnuită (dramă SUA ’84)
18.45 Diabolique (thriller SUA

1996)
20.30 Oxigen (thriller SUA ’99) 
22.00 Lexx (s)
22.45 Radiorockada (co. SUA 1994)

Joi 14 octombrie
10.00 Așa e viața (co. SUA 1998)
11.45 Beverly Hills Ninja (co. SUA 1997)
13.15 Bărbatul perfect (co. SUA 1996)
15.00 Puiul de urs (dramă SUA 1997)
16.30 Fără apărare (thriller SUA 1996)
18.30 Regele popicelor (co. SUA 1996)
20.30 Ador încurcăturile (co. SUA 1994)
22.30 Ape ostile (dramă SUA 1997)
0.00 Urmărirea (thriller SUA 1996)

Vineri 15 octombrie
10.00 Scrisori de la un ucigaș (thriller SUA 1997)
11.45 Evadare din Los Angeles (f.a. SUA 1996)
13.30 între dragoste și ură (co. SUA 1996)
15.15 Ochiul divin (dramă SUA 1997)
16.45 Hot Boyz (f.a. SUA ’99)
18.30 Guvernanta (dramă SUA 1998)
20.30 Două zile în Los Angeles (f.p. SUA 1996)
22.15 Un bărbat multiplicat (co. SUA 1996)
0.15 Jurnalul Pantofului Roșu (s, er.)

Sâmbătă 16 octombrie
10.00 Franklin (d.a)
10.30 Războinicii stelari (s)
11.00 Dragă, am micșorat copiii! (s)
11.45 Uite cine vorbește ăcum (co. SUA ’93)
13.30 La pândă (f.a. SUA 1993)
15.30 Nemesis 2: Nebula (f. SF

SUA 1995)
17.00 Rol principal (dramă SUA

1997)
18.45 Risc maxim (f.a SUA ’96)
20.30 Atât de aproape de cer

(dramă SUA 1995)
22.15 Misiune: imposibilă (thriller,

SUA 1996)
0.00 Arme de...distrugere în masă (co. neagră 

SUA 1997)

Duminică 17 octombrie
10.00 Dragă, am micșorat copiii! (s)
10.45 Jucătorii de baseball (co. SUA 1993)
12.30 Războinicii stelari (s)
13.00 în vizită la tata (dramă 1997)
14.45 Don King: Numai în America (dramă SUA 

’97)
16.45 Concert Cher (1999)
18.15 Totul despre sex (s)
18.45 Umbra și întunericul (f.a. SUA 1996)
20.30 Turbulențe (thriller SUA 1996)
22.15 Robbersonii și poliția (co. SUA 1994)
23.45 Teren primejdios (thriller SUA 1996)
1.15 Julian Po (dramă SUA 1997)
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Nu-i vorba despre scri
sori nesemnate, ci despre per
soane care din prea multă 
modestie sau poate din alte 
pricini n-au vrut să-fi dez
văluie identitatea în dialogul 
cu reporterul, preferând să 
rămână anonime. N-aveau 
nimic împotrivă să scriem 
despre îndeletnicirile lor, dar 
cu condiția să nu le apară 
numele în presă.

Despre câteva dintre a- 
ceste femei încercăm acum 
să depănăm amintiri, nu îna
inte de a le mulțumi din su
flet interlocutoarelor care de- 
a lungul anilor ne-au vorbit 
cu deschidere fi sinceritate 
despre viața lor la locul de

vârsta aceasta, căci ani și ani 
de zile a trăit cu nesiguranță, 
cu îngrijorare și spaimă, 
după o operație de neoplasm. 
Pensia - mai întâi de boală și 
apoi de limită de vârstă - 
este de numai câteva sute de 
mii de lei. Nu-i ajunge pe 
medicamente, singura ei spe
ranță fiind copiii, atunci când 
își amintesc c-ar trebui s-o 
ajute.

Lucrează Ia o mașină 
de cusut, în mijlocul 
unui colectiv de confecționere. 

Zilnic, aceeași muncă migă
loasă, pretențioasă. Am asistat 
câteva minute la truda lor, am 
realizat de câtă răbdare și 
concentrare este trebuință. 
Iar când aceste calități sunt

muncă fi în afara acestuia, 
despre familii, despre bucurii 
sau neîmplinirL

u trecut anii, dar ea 
nu s-a mai măritat .

O decepție? Este dăscăliță la 
o școală din mediul rural. Nu 
și-a împlinit rostul cu o fami
lie, copiii ei fiind micuții pe 
care-i învață și care o așteaptă 
cuminți în bănci, în fiecare zi, 
iar familia - cei doi părinți 
vârstnici pe care-i ajută în 
toate muncile din gospodărie 
și chiar din câmp. îmi 
povestește crâmpeie din viața 
ei și cu ochii minții o văd cu 
câteva decenii în urmă: fața ca 
de marmură și ochii de un 
albastru intens, cu bucle 
șatene revărsate în valuri 
peste bluza primenită, 
asortată cu pietricelele fine 
ale cerceilor. Acum fire ar
gintii încep să-i apară la tâm
ple, iar la colțul pleoapelor 
câteva riduri... Câtor gene
rații de școlari nu ie-a trans
mis încredere și curaj, senti
mentul de siguranță în fața 
necunoscutului, câți foști e- 
levi, azi maturi, nu-și amintesc 
cu drag ori cu nostalgie de 
învățătoarea lor cu suflet no
bil, de “lumina” care le-a lu
minat primii ani de școală...

oamna X este azi 
bunică. Cei doi

nepoței sunt acum pentru ea 
bucurie și mângâiere, raza ei 
de speranță, rostul 
existenței. E mulțumită că D- 
zeu i-a dat putere să ajungă la

dublate de măiestrie, produsul 
ce iese pe ușa atelierului are 
destinația precisă, căci este 
așteptat de beneficiari. 
“Mulțumirea noastră - spunea 
dna care-și tăinuise numele - 
este că, deși traversăm o 
perioadă grea pentru țară, am 
reușit să ne menținem locurile 
de muncă, să facem articole 
utile, căutate. Reclama ne-o 
facem prin ceea ce creăm cu 
mâinile noastre, ajutate de 
mașinile de cusut”.

In anonimat rămân și 
acele ființe care se 
ocupă de plantatul și îngrijirea 

(lorilor care împânzesc zonele 
centrale ale orașelor, aducând 
aproape de noi frumusețe și 
culoare, ori femeile care, cu 
sensibilitate și fantezie, cre
ează aranjamente ilorale ori 
buchete și jerbe.

m lăsat la urmă pe 
cele care transpun pe

pânza întinsă pe gherghef, cu 
acul și ața colorată, imagini 
impresionante din natură ori 
după picturi celebre. Oste
neala lor meticuloasă merită 
respectul semenilor. în cusă
turile lor desăvârșite se gă
sesc, înmănuncheate, frumu
sețe și noblețe sufletească, 
iubire de cămin și urmași. Ele 
rămân pentru admiratori niște 
anonime dar, asemenea crea
torilor de artă, cusătoresele 
de goblen lasă peste vreme 
mărturii ale existenței lor, fă
când parte din viață genera
țiilor ce se succed.

Estera SÎNA

♦ Adu-ți aminte de binefacerile ce-ai primit. (Calo ce! 
Bătrân)

♦ Cel ce face bine se cade să-l uite, cel care-l primește 
să-și amintească de el. (Demostene)

♦ Cine uită nu merită. (N. Iorga)

♦ Omul cel mai fericit este acela care face fericiți pe cât 
mai mulți oameni. (Diderot)

♦ Nimic nu se poate realiza în viață fără spirit de dăruire, 
dragoste și pasiune. (Maria Arsene)

♦ Bun nu e acela care suferă răul, ci acela care face 
binele. (N. iorga)

♦Vorba bună, zâmbetul și fapta binefăcătoare sunt raze 
ale soarelui răsfirate în sufletul omului..(N. iorga)

♦Să fim drepți fără a ne gândi la vreo răsplată. (Seneca)

♦ Iubește adevărul, dar iartă celui ce greșește. (Voitaire)

♦ Dragostea înnobilează pe oameni. (Kant)

Fustele. Pentru sezonul 
următor,_caracteristica esen
țială a fustelor constă în lun
gimea lor...maximă (practic 
vor mătura podeaua). Din lâ
nă ori satin matlasat, ele 
vor fi volumetrice, cât se 
poate de feminine, cu 
geometrii surprinzătoare. 
Majoritatea designerilor 
reactualizează fusta tiroleză 
a anilor '50 și pliseurile pio
nierești, late sau înguste. 
Marile case de modă își im
pun propriul stil: cute și as
pect cazon la Max Mara; vo-

lum și relief (matlasat sau cu 
nervuri) la Chanel, amploare 
obținută prin tehnici inedite, 
pliseuri, fronseuri pe orizon
tală și pe verticală.

Între Socrate și Xantipa
“Se spune că iubirea este oarbă. Eu cred că iubirea vede 

ca un adevărat linx. Nu inventează, nu imaginează virtuți care 
nu există. Numai că, odată cu trecerea timpului, Jie că virtuțile 
dispar, fie că încetează să-l mai miște pe cel îndrăgostit. Nu 
se înșală deci ochii iubirii. Intervine timpul fi strică uneori 
grația iubitei, alteori ardoarea îndrăgostitului".

Constantin TSATSOS

se cunosc prea bine între ei, 
și sunt căsnicii din care a 
pierit iubirea pentru că soții nu 
se cunosc destul de bine".

Mihai Codreanu

3 -Vecino, cum îi mer
ge fiicei dumneavoastră în 
căsnicie?

- Splendid! E foarte mul
țumită, doar soțul și-l su
portă greu!
“Montaj” de Hie LEAHU

3 - Mioara, ce mai face 
soțul tău? își mai pierde 
timpul prin baruri?

- O, nu! Am vorbit foarte 
serios cu el și acum nu mai 
bea și nici nu mai umblă prin 
baruri.

- O, dar ce face?
- Stă foarte liniștit la rea

nimare...

3 “Sunt căsnicii din care 
a pierit iubirea pentru că soții

Tricotajele. Se vor purta 
în sezonul ce urmează pulo
vere de pescari săraci ori 
jachete cardigan încheiate cu 
copci, asemeni corsetelor. 
Gulere mulate adolescentin

ori cu aspect de cablu tri
cotat. Tendința e spre mono
cromie sau puzzle din croșet.

Gentile. Ultima generație 
de genți: anatomice, fistichii și 

ultracomode. Atașate de 
haine și realizate chiar din 
același material, lasă 
mâinile libere, îmbrăți
șând corpul. Poșete 

utilitare; buzunare pe bicepși; 
portofele pe coapse.

Acestea sunt câteva dintre 
tendințele sezonului următor, 
așa cum sunt ele prezentate în 
revista “Cosmopolitan”.
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•f> Durerile de măsele | 
sau dinți cedează dacă punem | 
pe locul cu pricina un tifon . 
înmuiat in spirt, în care punem • 
piper pisat. I

Ceara căzută pe | 
mobila lăcuită se scoate ușor cu ■ 
o cârpă moale, înmuiată în ulei' 
comestibil. I

$ Semințele uscate de | 
măr, măcinate prin râșnița de ■ 
cafea, dau o mirodenie ex-! 
celentăpentruciorbe. I

-Eji Frunzele de morcov | 
au o aromă deosebită. Se pun | 
în supe și ciorbe, la fel ca. 
frunzele de pătrunjel. I

IB Pătrunjelul, mărarul și | 
| leușteanul se toacă mărunt, se | 

amestecă cu puțină apă și se ■ 
pun în tăvița pentru cuburi de • 
gheață la congelator. Introduse I 
în supe sau ciorbe, au același | 
gust aromat ca și vara |

$ Ghivecele cu mentă,! 
lavandă și roșii, puse printre I 

| celelalte flori de balcon, alungă | 
| muștele și țânțarii. Nu mai e |
■ nevoie de sprayuri. j
' 41 Fierul de călcat cu '
I talpa murdară se curăță ex-1 
| celent, dacă e lăsat o noapte |
■ întreagă pe un prosop îmbibat i 
jjn oțet.

CARACTERUL DUPĂ 
CUM MERGEM

Cercetătorii au ajuns 
la concluzia, de-a 
lungul timpului, că 
omul poate fi clasificat cu 

suficientă precizie după cum 
merge.

Astfel, mersul calm, si
gur indică un om cu caracter 
puternic, care-și cunoaște 
posibilitățile și limitele; el este 
echilibrat și înțelept.

Mersul nervos și apă
sat indică dezechilibru (de 
pildă o personalitate nega
tivă sau un timid care bra
vează pentru a-și da curaj).

Mersul cu pași scurți, 
inegali - fire nervoasă și 
imprevizibilă, iar mersul vioi 
și agitat este al celor nervoși 
și dezordonați.

Oamenii absorbiți de preo
cupări elevate au mersul ușor 
și regulat, iar cei leneși au 
mersul încet, cu vârfurile pi
cioarelor orientate spre interior. 
Același mers au și cei cu firi 
slabe, lipsiți de perseverență.

Mersul cu pași măsurați 
indică conștiinciozitate, iar 
mersul cu pieptul aplecat 
în față trădează pe cei me
lancolici ori pe cei modești (el 
mai poate fi expresia celor 
care pozează într-o atitudine 
de blazare).

Mersul pe vârful pi
cioarelor, ușor aplecat în 
față - finețe în gândire; ade
sea îi trădează pe intriganți, 
bârfitori.

Mersul cu pași mici, ne
siguri și silențioși este cel 
al intriganților, iar cel cu pași 
rari și lenți este al omului 
satisfăcut.

Omul nemulțumit are 
mersul cu pași des- 
crescând în lungime, cres
când apoi și din nou des- 
crescând; mersul nesigur 
este al unui om vesel sau al 
unuia bolnav.

Timizii și nehotărâții au 
mersul pe vârful picioa
relor (aplecat sau nu în fa

ță), iar oamenii vicleni și 
nesinceri au mersul cu 
pasul oblic.

Mersul cu vârfurile 
spre exterior este propriu 
îngâmfaților, celor mulțumiți 
de ei.

Când talpa este tocită 
uniform, omul este onest și 
fidel; femeile din această ca
tegorie sunt credincioase.

Superficiali, dar foarte 
dinamici sunt cei care to
cesc talpa în partea ex
terioară; talpa tocită în 
partea interioară dove
dește slăbiciune, ezitare la 
bărbat și blândețe la femei.

Când talpa este tocită 
la călcâi, dovedește că per
soana este îngâmfată, orgo
lioasă.

Este de la sine înțeles 
că toate aceste observații 
despre mers nu se aplică 
unor categorii deosebite de 
oameni, ca invalizi, vârstnici 
neputincioși, soldați.

MERSUL PE JOS. Practicat zilnic 
timp de o oră, mersul pe jos contribuie 
la reglarea energiei în toate procesele 
fiziologice ale corpului omenesc. 
Pentru a fi un mers igienic, el pre
supune și un anume exercițiu cu care 
să înceapă ora de mers:

- Să fie efectuat într-un ritm susținut 
și egal; acest ritm ni-l stabilim noi în
șine în așa 
fel încât să 
nu ne obo
sim.

- Se fac
4 pași în 
timpul unei 
inspirații, 
urmează o 
pauză pe timpul a 2 pași, după care are 
loc expirația timp de 4 pași, urmată de 
reținerea aerului încă 2 pași. (Exercițiul 
nu trebuie să depășească o durată mai 
mare de 4-5 minute).

- Ora de mers se poate face în 
orice moment al zilei, nu însă dimi
neața pe nemâncate sau după o masă 
abundentă.

IU ALERGAREA este mult mai obo
sitoare decât mersul, de aceea pentru 

*

începători este ideal un mers ceva mai * 
rapid decât cel obișnuit. Circulația 
sanguină este îmbunătățită, corpul 
este alimentat cu oxigen, iar 
picioarele și fesele vor arăta mult mai 
bine. în afară de aceasta, veți arde și 
caloriile în plus.

►Jt MERSUL PE BICICLETĂ îmbu
nătățește circulația sângelui și întărește 

mușchii fe
sieri și pe 
cei ai picioa
relor. Pentru 
început, e 
bine să nu 
vă folosiți 
toată 
energia și 

forța. Pentru ca mușchii spatelui să 
rămână relaxați, trebuie să ridicați șaua 
bicicletei mai sus decât ghidonul.

MERSUL PE ROLE. Acest sport 
nu numai că este distractiv, ci vă 
îmbunătățește și condiția fizică, având 
efecte benefice asupra sistemului cir
culator și mușchilor fesieri, ai 
șoldurilor și ai spatelui. Vârsta nu este 
un impediment pentru practicarea 
acestui sport. »

( ÎKVIH Țli: FIZICĂ 
I'IIIXTIEIDIH 
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OFERTE DE
SERVICII COMEMORĂRI

tractor L 445

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând 0.92 ha teren arabil 
în Leșnic. Tel. 666598. (7611)

• Vând teren pentru con
strucție de casă, cabană. 
Deva,tel. 094/524131. (7623)

• Vând spațiu comercial 
(rulotă bar și terasă închisă) 
funcționabil în gara Șibot, 
preț 30.000.000 lei, nego
ciabil. Tel. 058/804917, int. 
120. (7627)

• Vând teren pentru con
strucție, suprafață 2534 mp, 
3 DM/mp, Deva. Informații tel. 
092/648055, 054/720558 
(7158)

• Vând apartament 2 ca
mere decomandate, ocupa- 
bil imediat. Relații tel. 094/ 
524131.(7623)

• Vând apartament două 
camere, Deva, Cernei, bl. E 
7. Tel. 232214, 211443. 
(7626)

Vând tractor U 445. 
Orăștie, Progresului, 63. 
zilnic după ora 15. (7122)

• Vând Lada 1200, stare 
foarte bună, carte identitate, 
motor rezervă. Informații 
Sarmizegetusa, nr. 1, tel.
762252(6919)

• Vând celulare noi. 
Decodez și repar pe loc, 
foarte ieftin. Tel. 094/ 
859958. (7603)

• Vând piese alternator,
electromotor (rotor, bobină, 
bendix, cărbuni, bucșe) 
pentru mașini import. Tel. 
221391.(7498)___________

• Vând convenabil 4 ma
șini cusut industriale. 
Deva, tel. 213476,626698. 
(7614)

• Vând fitinguri și țeavă
Henko pentru instalații ter- 
moficare. Preț avantajos. 
Tel. 218488, 092/227151. 
(7681)___________________

• Vând pavaj beton (dale). 
Tel. 216338. (7638)

• Vând apartament 4 ca
mere sau schimb cu aparta
ment 2 camere plus diferență. 
Primesc fete în gazdă. Tel.

• Vând mașină spălat 
automată, mobilă bucătărie, 
masă televizor, masă rotundă 
cu 2 fotolii. Tel. 214214,

620878. (7630)

• Vând ACUM aparta
ment 2 camere, semide
comandat, et. 1, zonă centru, 
130.000.000 lei, negociabil. 
Tel. 214517. (7632)

• Vând urgent garsonieră 
în Deva, str. M. Eminescu, Bl. 
105, Sc. B, ap. 2. (8117)

• Vând apartament 3 ca
mere, etaj 1, Brad. Informații 
tel. 626964. (8116)

• Vând casă tip vilă, plus 
grădină, preț avantajos. Tel. 
720516,712329. (7167)

• Vând Dacia break, an 
fabricație 1998. Tel. 631197. 
(7398) ’

• Vând Lada 1200 reparată 
capital și multe piese. Tel. 
232083. (7631)

• Vând ARO 10, stare 
perfectă de funcționare, 
Orăștie, tel. 247833(7124)

• Vând ARO 244 Diesel,

220443.(7531)

• Vând și montez par
brize, Deva, Dragoș Vodă, 
nr. 12 A. Tel. 233246 (2917)

• Societate româno-
italiană vinde vitrine, lăzi, 
dulap frigorific, cuptor 
pizza, reducere 20 la sută 
și în rate. Tel. 058/ 
733796, 094/558716, 
Breaz(7108)___________

• Vând antenă parabol că, 
preț negociabil, tel. 650742, 
Brad. (8311)

• Vând convenabil re
morcă 1,5 tone, car, căruț, 
pluguri, pătuț copil, fân, paie, 
porumb, SC SRL. Informații 
Bozeș, 114, comuna 
Geoagiu. (7123)

• Vând mașină de cusut 
electrică “Nicoleta", stare 
excepțională, tel. 716387 
(7166) ’

• Angajăm brutari pentru 
brutăria Șoimuș. Tel. 668285, 
după ora 18. (7482)

• Angajăm colaboratori 
pentru un domeniu de acti
vitate dinamic și diversificat, 
care vă oferă posibilitatea de 
promovare. Salariul, 300 
dolari/lună. Tel. 621446,092/ 
565828. (7495)

• S.C. Interbrands M&D 
S.R.L., distribuitor al produ
selor Wrigley, angajează 
agent vânzări pe județul 
Hunedoara. Condiții: expe
riență în vânzări; permis de 
conducere; mașină perso
nală. Se acordă salariu 
atractiv. Tel. 232901,233740 
între orele 11-17. (7528)

• Agenție selecționează 
și înscrie personal calificat 
în construcții civile. Ofertă 
locuri de muncă în străi
nătate. Tel. 094/316346, 
094/360321. (MP)

• S.C. ELVILA PRODUCT 
SRL DEVA organizează selec
ție pentru băieți în vederea califi
cării în meseria de brutar. Con
diții: vârsta maximă 25 ani, sta
giul militar satisfăcut, domiciliul 
în Deva, studii minimum 10 
dase. înscrierile se fac la sediul 
firmei, Deva, str. Depozitelor, nr. 
2, până în data de 15 octombrie 
1999. Informații tel. 230491, 
092/301942.(7513).

• Cu aceeași durere 
Ghiță soț, Dan fiu, Lili noră 
și Răzvan nepot anunță că 
au trecut 3 ani dureroși și 
triști de când moartea 
fulgerătoare ne-a despărțit 
de minunata noastră soție, 
mamă și bunică, 

dr.FLOREA ELENA (UȚI) 
care trăiește doar în 
sufletele celor care au iubit- 
o. Dispariția ei a lăsat un gol 
imens pe care nu-l pot 
umple amintirile. Ne este 
cumplit de dor de zâmbetul 
și bunătatea ei nemărginită. 
Dumnezeu să odihnească 
în pace acest suflet bun și 
drag. Parastasul va avea loc 
în 9 octombrie, ora 12, în 
cimitirul ortodox din Deva, 
str. Eminescu. (7612)

• Lacrimi, durere, tristețe 
de la trecerea în eternitate, 
în urmă cu 6 săptămâni, a 
celui care a fost un bun soț 
și tată

DIVERSE

• Lucas Tiberiu cu ultimul 
domiciliu în Deva, str Zam- 
firescu, bl. A 6 prim, este 
citat la Judecătoria Deva 
pentru data de 19.10.1999, 
în dosarul nr. 4451/1999, 
pentru divorț. (7633)

• Pentru toate relațiile 
despre loteria vizelor SUA 
trimiteți plic autoadresat la 
CP 4, OP Orăștie. (7125)

POPA VICTOR
din Zam. Durerea pierderii tale 
ne va copleși mereu, iar 
dragostea noastră este din
colo de timp și hotarele vieții. 
Parastasul de pomenire 
duminică, 10 octombrie, la 
Biserica din localitatea Zam. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace. Familia. (7625)

.I.. DECESE

PIERDERI

• Profund afectați de dis
pariția prematură a doamnei

RODICA GABRIELA 
PASCU

înmatriculat, 2200 DM, nego
ciabil, tel. 241539, 241247 
(7120)

-Vând Nokia 6110,5110, 
Siemens C 10, C 25, 
Motorola d 920, d 368, 
Bosch 608, Ericsson 768, 
noi. Decodez GSM. Tel. 
092/258121 .(7372)

• Vând Pontiac 93, mini- 
buz 8 locuri, 2,3 litri full op
tion, 15 000 mărci,, nego
ciabil, Brad, 054/655021, 
după 20. (8313)

•Vând autoturism Dacia, 
în garanție, preț avantajos, 
tel. 092/772974 (7121)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat gar
sonieră ultracentral. Tel. 
219422.(7615)

• Ofer spre închiriere 
apartament mobilat, central. 
Tel. 216399. (7628)

• închiriez sau vând în 
zonă defavorizată laborator 
cofetărie, magazin des
facere, spațiu de producție 
220 mp, apartament cu 
proiect pentru spațiu 
comercial, tel. 651644 
(8312)

SN Romann SA București -
Sucursala Orăștie

angajează prin CONCURS:
- 2 ingineri - specialitatea Mașini Hidraulice 

Relații suplimentare la Serviciul RURS - 
telefon 054/241040, Int. 233; 257.

• Pierdut tichet asigurare aducem un ultim omagiu 
obligatorie de răspundere familiei îndoliate. Familia 
civilă auto anul 1999, HD 02 prietenă Lămâița și Mihai 
SEV.ÎI declar nul. (7636) Staicu. (7635)

ANUNȚ PUBLICITAR»
Comisia de selecție a administratorului, constituită in baza Hotărârii nr.77/ 

14.09.1999 a Consiliului local al munucipiului Brad, acționar unic al SC 
| ACVACALOR SA Brad și in conformitate cu dispozițiile art.4 (1) I 
; din Normele Metodologice privind încheierea contractelor de administrare 
* aprobate prin HGR nr. 364/1999, aduce la cunoștință celor interesați că in data 
j de 19.11.1999, ora 10, se organizează Io sediul SC ACVACALOR SA BRAD, 
/ strada Vânătorilor, nr.49, concursul de selecție a administratorului (inclusiv 

interviul), in conformitate cu dispozițiile art.3 (1) din Normele Metodologice 
privind incheierea contractelor de administrare aprobate prin HG nr.364/1999.

Ca anexe la prezenta cerere de ofertă, pe lângă condițiile obligatorii de 
participare stabilite prin art.9 sau 10 din Normele Metodologice menționate mai 
sus, comisia de selecție a stabilit următoarele criterii de selecție 1. Pregătirea 

profesionali ■ studii superioare. 2. Cursuri de perfecționare. 3. Vârsta 
candidaților 30-60 ani, 4. Experiență in funcții de conducere. 5. Propuneri de 
restructurare, relansare economică, ocuparea forței de muncă, precum și de 
privatizare a societății comerciale aplicabile imediat - soluții concrete. 6. Propuneri 
concrete de strategii pe termen mediu de dezvoltare a societății comerciale. 7. 
Aptitudini legate de procesul decizional și cunoștințe în domeniul relațiilor 
economice internaționale probate prin teste adecvate (testările pentru SC 
ACVACALOR SA BRAD se fac de Centrul Național de Formare Continuă pentru 
Administrația Publică Locală București, str. Occidentului, nr.l 4, sector 1, în fiecare 
joi, oral 0). 8. Cunoștințele legate de societate și de poziția acesteia pe piață în 
domeniul său de activitate. 9. Calitatea referințelor.

Ofertele se depun in plic sigilat la secretariatul municipiului Brad, str. 
Republicii, nr.8, până la data de 08.11.1999, ora 13.

Cererea de ofertă, anexele acesteia, grila de selecție și evoluare a 
candidaților, precum și celelalte documente prevăzute la art.8, lit.a-h, din Normele 
Metodologice menționate mai sus, se pot procura contra cost de la sediul 
societății SC ACVACALOR SA BRAD, str. Vânătorilor, nr.49, județul Hunedoara, 
începând cu data de 08.10.1999, ora 10.

Ericsson A1018s
doarCu abonamentul Dialog Inedit plătești 

9* cenți pentru convorbirile în rețea, 
în timpul săptămânii, și pentru toate convorbirile 

din weekend!
I în plus, Dialog Tji aduce 2 luni de abonament 

gratuit pentru oricare tip de abonament.

Oferta volchilo până ia data dtf 1 3 Noicmbr;?.

Oricum te uW, 
e cel mai ieftin abonament GSM!

Romcom Deva ■ «jm FLAMINGO,
lei. 154/211111, 094/51 0849, De<i

I

NOU LA

S.C. CLASS PROIECT SRL DEVA
De astăzi și de la noi vă puteți aproviziona cu: gips 

carton, vată minerală, bitubit (materiale hidroizolații), 
tablă zincată, ciment, var, ipsos, faianță, cărămidă de 
sticlă, materiale tencuieli și multe alte materiale de 
construcții,

DAR LA UN PREȚ MAI BUN !
DEPOZIT: Deva, str. M. Eminescu, nr. 48, tel: 054/ 

232715.

S.C. CONTINENTAL 
TURIMEX SRL DEVA 
Angajăm achizitori lemn pentru 

deplasări în țară.

Informații Deva, str. Liliacului, bl. 24, ap. 13.
Telefoane: 092/659791,054/226149.

Organizația municipală
PNTCD Deva

1

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară 
pentru alegerea delegărilor pentru Conferința 
județeană, vineri, 8 octombrie 1999, ora 18, 

la sala de ședințe a Primăriei Deva.

B SC FARES SA ORĂȘTIE
ANGAJEAZĂ DESIGNER PE CALCULATOR

Condiții: - sex feminin
- vârsta maximă 30 ani
- studii superioare
- cunoscător de WINDOWS 95 

Curricullum vitae se depune la sediul Fares din
Orăștie, str. Plantelor, nr.50 sau fax 241942 

Informații suplimentare la telefon 094-553013.

CINEMA
V “PATRIA” - DEVA: Matrix (8-14);
•J "FLACĂRA” HUNEDOARA: Marele Lebowski (8-11);
Gattaca (12-14);
■rf "PARÂNG” PETROȘANI: Negociatorul (8-11); Marele 
Lebowski (12-14);

“CULTURAL” LUPENI: Gattaca (8-10);
■J “DACIA” HAȚEG: Dansează cu mine (8-11); O iubire ca-n 
povești (12-14);
U “ZARAND” BRAD: Mumia (8-11); Tentația seducției (12-14); 

“PATRIA” ORĂȘTIE: Actorul și sălbaticii (8-10); La cină cu 
un gogoman (12-14);
U "LUCEAFĂRUL” VULCAN: De la apusul la răsăritul 
soarelui (8-10); Dansează cu mine (12-14);

Jtf “LUMINA” - ILIA: îngerul păzitor (8-10).



Banca Națională a României
Sucursala Județeană Hunedoara-Deva

Ccimuiiriiicait
Retragerea și încetarea puterii circulatorii a 

bancnotei cu valoarea nominală de
500 lei - emisiunea 1992

Banca Națională a României, în conformitate cu prevederile art.19 din 
Legea nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României, va retrage 
din circulație, începând cu data de 1 octombrie 1999, bancnota cu 
valoare nominală de 500 lei - emisiunea 1992.

După data de 15 decembrie 1999 încetează puterea circulatorie a 
acestei bancnote, nemaiputând fi utilizată ca mijloc legal de plată.

Retragerea din circulație a bancnotelor de 500 lei - emisiunea 1992 - se 
va face astfel:

în perioada 1 octombrie - 30 noiembrie 1999, inclusiv, aceste 
bancnote vor fi primite de la populație în mod obișnuit de către toate 
casieriile agenților economici, precum și de către casieriile celorlalte 
instituții. Acestea sunt obligate să primească bancnotele de 500 lei - 
emisiunea 1992, să nu le mai repună în circulație, urmând a le depune 
zilnic, la unitățile bancare unde au contul deschis, odată cu depunerile de 
numerar.

în intervalul 1-15 decembrie 1999, inclusiv, bancnotele aflate în 
perioada de retragere vor fi primite de la populație, agenți economici și 
celelalte instituții, în plăți și pentru preschimbare, numai de către casieriile 
unităților bancare.

După data de 15 decembrie 1999 unitățile bancare nu vor mai primi 
de la populație în plăți și nu vor mai preschimba bancnotele de 500 lei - 
emisiunea 1992.

ROMANIA

Alcătuit din fabricile de bere MIERCUREA CIUC, GRIVIȚA 
BUCUREȘTI, HABER HAȚEG. în topul producătorilor de bere din 
România, este un nou grup, creat cu management britanic, în plină 

dezvoltare a echipei de vânzări.

Angajează

AREA SALES SUPERVISOR pentru SC HABER COMERCIAL SRL HAȚEG.
9

CONDIȚII:
- experiență în vânzare;
- posibilitate de program flexibil;
- posesor al permisului de conducere;
- stagiu militar satisfăcut.

Scrisoarea de intenție însoțită de CV se depun la CP nr. 7, 
Oficiul Poștal Hațeg, cod 2650, până la data de luni, 11 octombrie 
1999.

LUBRIFIN
A cieat fwttw dMMcauMtta! Vfector
Pentru motoare * Asigură consum minim de ulei * pornire ușoară la

temperaturi scăzute • reduce uzura pieselor în mișcare • 
conservă motorul pe timpul staționării • mărește durata

primul ulei parțial sintetic românesc

Comisia de selecție a administratorilor, constituită în baza Hotărârii ACEA de la SC
ILVOTRANS SA ILIA și în conformitate cu dispozițiile art.4 (1) din Normele meto
dologice privind încheierea contractelor de administrare aprobate prin HG 364/1999, 
aduce Ia cunoștința celor interesați că în data de 09.11.1999, ora 11, se organizează la 
SC ILVOTRANS SA, cu sediul în Ilia, Șoseaua Națională, nr.168, județul Hunedoara, 
concursul de selecție a administratorilor, în conformitate cu dispozițiile art.3 (1) din 
Normele metodologice privind încheierea contractelor de administrare aprobate prin HG 
364/1999.

Ofertele se depun în plic sigilat la sediul societății până la data de 08.11.1999, ora 12.
Cererea de ofertă și celelalte documente prevăzute la art.8, lit. a-g din Normele 

Metodologice se pot procura de la sediul societății. începând cu data de 08.10.1999, în zilele 
lucrătoare, între orele 10-14.

Relații suplimentare la telefon 054-204933-201 sau la sediul societății, între orele 10-14.

wwwjonaX.ro
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SC Marmosim SA
Simeria

Hotărârea nr.1-02.10.1999
Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale 

MARMOSIM SA Simeria, întrunită în conferință la data de 
02.10.1999, luând în dezbatere problemele menționate pe 

ordinea de zi, 
HOTĂRĂȘTE:

1. Se înlocuiește termenul Inițial de 30 de zile pentru exercitarea drepturilor de 
preempțiune, cu termenul de 120 de zile, începând cu data de 07.07.1999, dată la care 
hotărârea AGA din 29.06.1999 a fost publicată in Monitorul Oficial, referitoare la 
emisiunea de 31.476.134 acțiuni noi ale societății. Prețul acțiunii rămâne neschimbat, 
respectiv 1200 lei/acțiune, precum șl data de referință, respectiv 18.06.1999. Acționarii 
nerezldenți vor plăti acțiunile subscrise în dolari SUA, la cursul mediu de schimb din 
perioada Inițială de subscripție, respectiv 15.964 lei pentru un dolar SUA. După încheierea 
perioadei de subscriere de 120 de zile, acțiunile nesubscrlse se vor oferi spre subscriere 
prin ofertă publică. AGA împuternicește CA pentru a pune în execuție hotărârea AGA privind 
oferta către terți a acțiunilor, inclusiv stabilirea prețului de ofertă. Consiliul de Administrație 
va decide asupra menținerii registrului acționarilor la Registrul Român al Acționarilor sau 
asupra încheierii unui contract de servicii cu o altă societate specializată.

2. Se elimină din art.7.2 sintagma “respectiv Registrul Bursei de Valori.București".
3. Se vor modifica articolele 12.2, 12.5 șl 12.9 din Actul Constitutiv, care vor avea 

următoarea formulare:
Art. 12.2 - “Consiliul de Administrație poate delega o parte din atribuțiile sale unul 

Comitet de Direcție, format din membri desemnați dintre administratori, numiți de către 
Consiliul de Administrație. Președintele Consiliului de Administrație poate avea șl calitatea 
de Director General".

Art. 12.5 - “Consiliul de Administrație se convoacă ori de câte ori este necesar, dar cel 
puțin o dată pe lună, de către Președintele CA, din proprie inițiativă sau la cererea a cel puțin 
doi dintre administratori, la sediul societății sau în alt loc, arătat în convocator. 
Convocatorul va cuprinde: data ședinței, care nu va putea fi mai devreme de 7 zile de la data 
trimiterii lui, precum și ordinea de zi. împreună cu convocatorul, administratorii vor trebui 
să primească și eventualele materiale informative legate de problemele arătate pe ordinea 
de zi din convocator. Convocatorul va fi trimis în scris și va fi semnat de către Președintele 
CA sau de oricare alt membru al Consiliului de Administrație desemnat de către acesta, 
neputându-se lua nici o decizie asupra problemelor neanunțate decât în caz de urgență, cu 
votul a minimum 4/5 din numărul administratorilor. Pentru valabilitatea deciziilor CA este 
necesară prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor CA, iar deciziile vor fi luate 
cu majoritatea celor prezenți. Fiecare membru are un vot în cadrul CA”.

Art. 12.9 ■ “Societatea este reprezentată legal, în limita competențelor acordate de 
Adunarea Generală a Acționarilor sac de Consiliul de Administrație, după caz, de către 
Președintele Consiliului de Administrație sau, în cazul în care acesta se află într-o situație 
de indisponibilitate, de un alt administrator desemnat de către Consiliul de Administrație. 
Președintele poate delega o parte din atribuțiile sale, inclusiv dreptul de reprezentare, către 
unul sau mal mulți angajați ai societății, pentru perioade limitate și pentru operațiuni 
specifice, menționate în mandatul acordat”.

4. Este ales dl Baicu Virgil, expert contabil, în funcția de cenzor extern independent. 
Președinte, ing. Adriean Vldeanu
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