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- Păi vezi, iar s-a confirmat că prostul are

noroc...
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în cadrul Programului 
privind relansarea eco- 
nomico-socială a zonelor 
miniere, ieri la prânz, la 
sediul Ligii Sindicatelor 
Miniere „Solidaritatea 92" 
Deva a avut loc o primă 
întâlnire având ca temă 
relansarea economico- 
socială a zonei Hațeg.

La dezbateri au par
ticipat reprezentanți ai 
Prefecturii, Consiliului 
Județean, FPS, Direcției 
Agricole, RAC Deva pre

cum și alți specialiști din 
sectorul minier.

S-au făcut referiri la 
restructurarea promovată 
în acest sector, care până 
în prezent nu a vizat altceva 
decât disponibilizarea de 
personal.

Spre regretul organi
zatorilor, reprezentanții 
zonei Hațeg nu au 
participat la întâlnire, deși 
tema pusă în discuție a 
vizat special această zonă. 

Corne! POENAR

CINE SE SACRIFICA... DISCUȚIE DESPRE âJUTOBUIi BĂBESC PEITRU SEEOTCIi BECE
S-a făcut multă vâlvă în 

ultima vreme privind salariile 
parlamentarilor. în Senat s-a 
și pus în dezbatere un pro
iect de lege pe această te
mă. După ce ziarul,,Ade
vărul" a publicat un grafic 
comparativ al salariilor par
lamentarilor din câteva țări 
foste comuniste, având ca 
bază salariul mediu pe eco
nomie, și în care România 
ocupă primul loc din acest 
punct de vedere (mai sun
tem și noi în frunte în unele 
domenii!), nemulțumirea 
celor mulți și nevoiași s-a 
amplificat și mai mult. Și pe 
bună dreptate. Cum adică 
un senator sau un deputat 
să aibă salariul lunar de 10- 
16 milioane de lei, iar majo
ritatea celorlalți angajați din 
țară - la unități de stat sau 
private - să nu depășească 
milionul sau jumătatea de 
milion, ba chiar și mai puțin. 
Este o sfidare crasă a ale
șilor neamului la adresa ce
lor care i-au împuternicit să 
le apere interesele.

Acest proiect de lege se 
numără printre puținele care 
a trecut repede, nu a 
întâmpinat opreliști, pentru 
că el se referea la privilegii 
pentru ei. După birouri în

UNEORI, CEASUL LA 
PREFECTURĂ „STĂ”!

Sala de ședințe a Pre
fecturii județului Hunedoara a 
găzduit ieri o întâlnire între 
reprezentanți ai Președinției 
României, Parlamentului și 
conducători de instituții din 
județ.

Din partea Președinției a 
fost prezent dl Adrian Șerbu, 
consilier pe probleme de 
administrație locală și relații cu 
Parlamentul.

Cu toate că întâlnirea a 

teritorii și mașini luxoase, 
după faxuri și telemobile, du
pă diurne grase și repre
zentări în aga și c.a., acum 
au nevoie și de salarii mai 
mari decât oricine, inclusiv 
decât primul ministru și 
președintele țării. Este curată 
nerușinare. Cum îl poate privi 
în ochi deputatul x ori

senatorul y pe umilul alegător 
din instituția z, de la nivelul 
atâtor milioane la cel al 
câtorva sute de mii de lei?

Președintele țării însuși, 
dl Emil Constantinescu, pro
mitea națiunii, după 
învestirea sa în funcție, că de 
acum nu vor mai fi sacrificați 
cetățenii țării, ci demnitarii, 
parlamentarii, care vor face și 
vor drege, lată însă că nu-i 
așa. Cei care dau țării legi, 
decrete, ordonanțe cred că 
trebuie să primească pentru 
asta salarii exorbitante. Așa 
și motiva senatorul Frunda 
Gyorgy, într-o emisiune te
levizată, necesitatea salariilor 

fost programată pentru ora 
10, discuțiile au început cu 
45 de minute mai târziu. 
După alte câteva minute, 
prefectul și subprefectul 
județului s-au scuzat în fața 
celor prezenți că au pro
bleme „mult mai importante” 
și că trebuie să se deplaseze 
la Szeged, respectiv la 
Budapesta. Cu alte cuvinte, 
veniți la noi, că noi plecăm 
de acasă... (C.P.).

mari pentru parlamentari, 
iar președintele Senatului și 
al PD, Petre Roman, a 
ocolit răspunsul la întreba
rea pusă pe această temă, 
în cadrul aceleiași emisiuni.

Spre meritul lor, sena
torii Teodor Meleșcanu, Ion 
Iliescu și Doru Gaița - un 
hunedorean de-al nostru - 
și-au exprimat dezacordul 
față de această doleanță a 
parlamentarilor, de mărire 
exagerată a salariilor pentru 
ei.

Iar faptul că directorii de 
regii autonome sau de 
bănci au salarii fabuloase 
vine tot din ambiguitățile 
unor legi, din ,,cumse- 
cădenia" unor sus-puși care 
gândesc de maniera...să 
aibă și ei, că vom putea 
motiva și noi veniturile 
noastre. Poporul are însă 
încredere în Președintele 
țării și speră că nu va pro
mulga o asemenea lege - 
ofensă la adresa celor mulți 
și săraci. Altfel, promisiunile 
sacrificării conducătorilor 
rămân o vorbă în vânt. Și 
parcă, până acum, au 
rămas în vânt cam multe 
promisiuni ale actualei 
puteri.

Dumitru GHEONEA

Distribuirea 
cupoanelor pentru 

agricultori
Dna Cărplnlșan Llnlca, 

Inspector șef al Inspec
toratului de control al acti
vității poștale din județul 
Hunedoara, ne-a Informat că 
până ieri în județul nostru au 
fost distribuite celor îndrep
tățiți 161384 cupoane, repre
zentând mai mult de 95 de 
procente. întrucât înmânarea 
acestora se mai poate face 
până la data de 28 noiembrie 
a.c., este de așteptat ca în 
săptămâna viitoare acțiunea 
respectivă să fie încheiată în 
toate localitățile județului 
nostru. (N.T.)

Conducerea Primăriei 
din Deva a convocat pe toți 
președinții Asociațiilor de 
locatari din localitate și 
reprezentanți de la RAGCL 
pentru prezentarea Ordo
nanței de urgență a 
Guvernului României nr.69/ 
1997, privind acordarea 
unui ajutor pentru plata 
cheltuielilor suplimentare , 
determinate de creșterea 
consumului de energie 
termică în lunile sezonului 
rece și de majorarea 
prețului acesteia pentru 
unele categorii ale 
populației precum și mo

PREMIILE ACUM, ÎNCASAREA LOR

Cea de-a V-a ediție a con
cursului „Miss și Mister Boboc 
Deva ’97", „pusă la cale de 
aceeași Organizație pentru tine
ret ,,Phoenix", a avut loc cu o 
săptămână în urmă, la Sala 
Sporturilor din Deva. întârzierea 
cu care consemnăm desfășu
rarea acestui moment se da
torează unor aspecte sesizate 
de către o parte dintre 
participanti.

Așadar, mulți tineri sâmbătă 
(15 nov.) la Sala sporturilor, 11 
perechi concurente, rivalitate și 
în rândul galeriilor, momente 
artistice cu paradă a modei, mu
zică și mai ales dans, probe de 

^concurs mai mult sau mai puțin 

dificarea șl completarea 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.3/1997.

Prezentarea Ordonanței, 
precizările necesare au fost 
făcute de dl Iulian Avram,

LA PRIMĂRIA^
DEVA J

secretar al Primăriei, care 
s-a referit și la modalitățile 
de distribuire a formularelor 
de la RAGCL către preșe
dinții sau administratorii 
Asociațiilor de locatari, care 
le vor înmâna persoanelor

ÎN VIATA DE APOI
„clasice" (după zile de pregătiri 
intense), premii (anunțate) în 
valoare de 30 milioane de lei, 
emoții, speranțe etc. Juriul a ho
tărât ca, în final, podiumul să 
arate astfel: locul al lll-lea: Alina 
Dobre și Claudiu Usturoi (pereche 
mixtă); Diana Decebal și Flaviu 
Dan, Liceul de Artă; locul al ll-lea: 
Ramona Albescu și lonuț Cojoacă 
(Liceul Pedagogic); locul I (Miss și 
Mister Boboc Deva '97): 
Alexandra Dobrică și Ovidiu Pe- 
trovan (Liceul „Traian"). 
Președintele Juriului (și al Or
ganizației ,,Phoenix"), Răzvan 
Mareș, a înmânat apoi premiile, 
fiecare concurent de pe podium 
primind câte un formular din par
tea ASIT - Sucursala Deva (prin
cipalul sponsor al concursului), 
reprezentând polițe de asigurare 
pentru suma de 5 milioane de lei, 
și nu „cecuri", cum greșit și deru
tant s-a pomenit la un moment 
dat; nu mai rămânea decât ca 
proaspeții „asigurați" să-și pună 
semnătura pe actul respectiv, 
mulțumiți că - își închipuiau ei - 
vor putea intra în posesia celor 5 
milioane de lei.

Numai că ulterior mulțumirea 
s-a transformat în dezamăgire, 
când au constatat că polița cu 
pricina reprezintă asigurarea 
respectivei sume (pentru un an de 
zile) în caz de invaliditate sau 
deces (I).

Cu alte cuvinte, laureații, de 
la promisele premii de milioane, 

ce beneficiază de preve
derile Ordonanței guver
namentale nr.69, care, la 
rândul lor, le vor completa 
și apoi președinții sau 
administratorii le vor da 
Primăriei pentru verificare 
conform Ordonanței. După 
care se completează cu
poanele și se predau la 
RAGCL pentru a fi dis
tribuite celor în drept. în 
final, președinții de aso
ciații au făcut o seamă de 
referiri la modalitatea apli
cării Ordonanței, au pus o 
seamă de întrebări. (S.C.)

• • •
s-au ales cu flori și cu felicitările 
colegilor (locul I primind, în 
plus, două rucsacuri din partea 
S.C. „Favior” Orăștie), fiindcă 
în situația de a putea beneficia 
de acei' bani cu siguranță nici 
unul dintre ei nu și-ar dori să 
ajungă...

Organizatorii pretind că la 
mijloc a fost o neînțelegere, 
pentru că de fapt este vorba de 
despăgubiri în caz de „Doamne 
ferește" și nu de bani cash, 
după cum se arăta în cadrul 
conferinței de presă organizată 
joi (20 nov) de conducerea 
Organizației,,Phoenix”, la care 
au fost prezenți Răzvan Mareș, 
Lucian Stanciu precum și re
prezentantul ASIT - Atilla Tru
faș. în realitate, „cheltuielile" 
sponsorului se ridică la opt 
polițe de asigurare, în valoare 
de câte 23.000 de lei fiecare și 
nu de 30 milioane de lei, cum 
organizatorii concursului au 
lăsat, cu voie sau fără voie, să 
se înțeleagă.

Slabă consolare, nu-i așa, 
pentru tinerii care, pe lângă 
faptul că au investit sute de mii 
în îmbrăcămintea elegantă 
(nerecuperând nimic), au 
rămas cu gustul amar al unor 
premii prea puțin potrivite cu 
spiritul unei astfel de 
manifestări...

Georgeta BÎRLA 
Corne! POENAR 
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CADAVRUL DE LA 
HOTELUL BULEVARD
Ieri dimineață administratorul hotelului Bulevard din 

Deva a sesizat lucrătorilor Poliției municipiului Deva faptul 
că s-a depistat un cadavru într-una din camerele hotelului, 
în persoana numitului Crețu Gheorghe din Vulcan, în 
vârstă de 43 de ani.

Mortul a fost găsit în cameră, iar lângă pat se afla o 
sticlă de vodcă. Se presupune că decesul ar fi intervenit 
în urma unui infarct, datorită poziției decedatului.

Cadavrul a fost ridicat în cursul zilei de ieri dimineață 
și transportat la morgă pentru a se stabili cauzele 
decesului. (C.P.)

* Istorie și religie
Timp de două zile - azi și 

mâine -, la Gyula, în Un
garia, are loc un simpozion 
dedicat istoriei și culturii 
românilor din Ungaria.

între cei care vor lua 
cuvântul în cadrul lucră
rilor simpozionului se regă
sește și dl Ioan Octavian 
Rudeanu, doctor în teologie. 
Domnia sa va prezenta te
mele “Sinodul Ortodox de la 
Cliișineu-Criș” și “Lupta 
românilor pentru eman
cipare religioasă"- (C.P.).

Derby fotbalistic la Deva
Meciul Vega Deva - 

Corvinul Hunedoara, din 
etapa a 16-a a Diviziei B, 
seria a Il-a, poate fi consi
derat ca un derby fotbalis
tic al fotbalului hunedo
rean. Deci, sâmbătă, de la 
ora 11, stadionul Cetate ar 
putea fi arhiplin.

Duminică, fotbal și la

Certej: Minerul - Termo Tr. 
Severin, din Divizia C3, 
seria a III-a. (S.C.).

■* Handbal feminin și 
masculin

Sâmbătă, de la ora 15,30, 
la Deva, echipa feminină, 
Remin întâlnește pe Video
color Timișoara, din Divizia 
A, seria Vest. în aceeași zi,

la Hunedoara, la aceeași 
oră, formația de handbal 
masculin Siderurgica își 
va disputa partida cu 
Phoenix Baia Mare, din se
ria Vest, Divizia A. (S.C.).

farmacii de serviciu
în zilele de 22 și 23 no

iembrie va funcționa în 
Deva farmacia ,,Diana”, 
str. 22 Decembrie, bloc 41.

în același interval, la 
Hunedoara va fi de gardă 
farmacia „Alfa”, situată în 
bulevardul Dacia, nr. 6 bis.
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SÂMBĂTĂ
22 NOIEMBRIE

TVR I
7.00 Bună dimineața... de la 

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

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Lupii 

aerului (s, ep. 71) 9.25 Filmele 
săptămânii 10.35 Mondo-Blitz
11.30 TVR Timișoara 11.55 Fotbal 
Divizia A: Petrolul Ploiești-F.C.- 
Național (d) 14.00 Emilie (s, ep. 
16) 15.10 Tradiții 15.35 Gigi 

sSfârlează (d.a) 16.00 Micaela (s)

Z DUMINICĂ
23 NOIEMBRIE

(ț
I TVR1

7.00 Bună dimineața! 8.30 
Lumină din lumină 9.05 Legenda 
Albei ca Zăpada (d.a.) 9.35 Aven
turile lui Shirley Holmes (s) 10.00 
Ala-bala, portocala! (em pt. copii) 
11.00 Viata satului 13.00 National 
Geographic (do): „circul rusesc”
13.55 Fotbal Divizia A: Rapid - 
Univ. Craiova (d) 16.30 Dintre 
sute de catarge... (em. spectacol) 
18.00 Aladdin (d.a) 18.30 Ce vrăji 
a mai făcut nevastă-mea, 
Samantha? (s) 20.00 Jurnal, 
duminica sportjvă, 7 zile în 
România 21.00 în contratimp 
(co. SUA ’86) 22.45 Divertisment
23.45 Portrete în acvaforte

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Lupii 

aerului (s) 9.25 Filmele săp
tămânii 9.30 Ferestre deschise 
10.35 Lecția de muzică (s) 11.45 
Handbal' feminin „Trofeul 
Carpati”: România-Rusia (d) 
14.00 Emilie (s, ep. 17) 14.50 Sâ 
ne amintim de Tatiana Mihali...
15.10 De dor, de dragoste, de 
joc... 15.35 D.a. 16.00 Micaela (s)
16.55 Cristal (s, ep. 153) 18.00 

yȘerata TV (talkshow) 19.00

Z EUNI \ /
24 NOIEMBRIE

TVR!
12.05 Secretul (s/r) 13.00 

Avocatul poporului (do/r) 14.10 
Șeicul (s/r) 15.00 Meridianele 
dansului (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.35 Casă de 
piatră (s, ep. 31) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 95) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială 
21.00 Baywatch (s, ep. 125) 22.00 
Fețele schimbării (talkshow) 
23.00 Jurnalul de noapte 23.15 
Magazin sportiv 23.30 Canary 
Wharf (s, ep. 73) 23.55 Scena

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 

Ecranul (r) 14.00 Conviețuiri - 
Magazin 15.10 Limbi străine: 
engleză 15.35 Gigi Sfârlează (d.a) 
16.00 Micaela (s) 16.50 Cristal (s, 
ep. 154) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei- 
Rap! Emisiune cu liceeni 19.30 
Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! 20.00 Secretul (s, ep. 38)

16.55 Cristal (s, ep. 152) 17.45 „Bo- 
Jero” de Ravel 18.00 Handbal 
feminin „Trofeul Carpați”: 
România-Danemarca (d) 20.00 
Glasul inimii (f. It. '96, p. II) 21.40 
Stop-cadru 21.50 Glasul inimii (f. 
Italia 1996, p. III) 23.30 Conviețuiri. 
Din muzica romilor 0.00 O viață 
închinată artei

ANTENA 1
7.00 Nash Bridges (s/r) 8.00 Tele- 

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

PRO TV
7.00 Desene animate 8.30 

Povestea magică 9.00 Superboy (s)
9.30 Domnul Klein (f/rj 11.30 
Secretele bucătăriei 12.00 întâlnire

Ultimul tren. Totul despre 
întreprinderile mici și mijlocii 20.00 
In plină acțiune (s, ep. 8) 20.50 
Varietăți internaționale 21.00 Fotbal 
Campionatul italian: Internazionale 
Milano-A.C. Milan (d, ora 21.30) 0.00 
Jazz Alive

ANTENA 1
7.00 Muzică 7.10 Tarzan, stă

pânul junglei (s/r) 8.00 Poveștile 
prietenilor mei (r) 8.30 A treia 
planetă de la Soare (s/r) 9.00 
Connan (d.a) 9.30 Rățoiul Huey (d.a) 
10.00 Animal Show’(s) 10.30 Oră
șelul fantastic (s) 11.10 Controverse 
istorice (do) 11.40 Spirit și credință 
14.00 Știri 14.10 Extraterestri în 
familie (s, ep. 1 și 2) 14.55 O femeie 
- un bărbat și jumătate 15.20 Holly
wood Top Ten (r) 16.30 Club Ha
waii (s) 17.00 Millennium (talkshow)
17.45 Dragoste cu năbădai (s) 18.15 
Printre rânduri (țalkshow) 19.00 
Observator 19.45 între dragoste și 
onoare (f. p. SUA 1994) 21.30 
Burlacul (s, ep. 11) 22.00 Cape 
Canaveral (s, ep. 4) 23.00 Sirenele 
(s, ep. 32) 0.00 Călăreții (f. SUA 
1993, p. II)

PRO TV
7.00 Desene animate 9.00 Lassie 

(s) 9.30 Super Abracadabra 11.00 

20.50 Telesport 20.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! (r) 22.00 Complotul 
(thriller SUA 1996) 23.35 Ecoturism 
(mag.)

ANTENA 1
6.30 Tele-Dimineața 8.00 Orășelul 

fantastic (s/r) 9.40 Sirenele (s/r)
10.30 între dragoste și onoare (f/r) 
12.20 O iubire de neuitat (s, ep. 15)
13.10 între prieteni (talkshow/r) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 Lincoln 
(dramă politică SUA 1988, p. II) 
16.00 întoarcerea Sfântului (s, ep. 
19) 17.00 Muppets Show (s) 18.00 
Cafea cu parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor
19.45 Povestiri din sălbăticie (f. a. 
SU A/Franța)21.30 Viitorul începe azi 
(s, ep. 11) 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) 12.00 Hoffa (f/r) 14.30 Maria (s)
15.30 Tânăr și neliniștit (s) 16.15 
Șoapte de iubire (s, ep. 82) 17.00 

cu presa (talkshow) 12.55 Știri 13.00 
Generația PRO: Everybody Loves 
Raymond (s, SUA '96, ep. 1); Totul e 
trecător (s) Sport și muzică; PRO 
motor 16.15 PRO Fashion 16.45 
Hercule (s) 17.30 Xena, prințesa 
războinică (s) 18.15 Fete de bani 
gata (s) 18.45 Te uiți și câștigi! (cs)
19.30 Știrile PkO TV 20.00 
Sindromul (thriller politic SUA 1979)
22.10 Știrile PRO TV 22.15 Millen
nium (s, ep. 10) 23.00 Știrile PRO TV
23.15 NYPD Blue (s, ep. 10) 0.00 Un 
ostatic în plus (thriller Italia/Franța 
’77) 1.45 Nopți albe de jazz 2.05 
Știrile PRO TV’

ANTENA I - DEVA
08.00-08.15 Știri locale (r)
10.10- 10.20 7 zile fără... (r)
14.10- 16.00 Meci de fotbal 
17.00-17.10 Săptămâna pe scurt 
23.00-24.00 Rondul de noapte

PRO TV - DEVA
06.30-07.35 Desene animate 
07.35-08.00 Știri+lnvitatul săp

tămânii (r)
08.00-08.30 “No comment” + 

"Vorbiți aici” (r)
22.10- 22.15 Retrospectiva

săptămânii

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

ANTENA 1-DEVA
10.00-10.10 Săptămâna pe scurt
10.10-10.30  Plai de cânt și dor 
11.40-12.40 Handbal: Duplex 

Deva-Hunedoara
• Remin Deva-Videocolor Ti

mișoara
• Siderurgica Hd-Phoenix Baia 

Mare

PRO TV - DEVA
07.00-07.15 Desene animate 
07.15-07.45 Oameni de milioane (r) 
07.45-08.55 Ghici cine bate la ușă? (r) 
08.55-09.00 Promo PRO TV Deva 
22.25-22.30 Retrospectivă • Știri 

_______________________________ y

Știrile PRO Tv 17.15 Deșteaptă-te,^ 
române! (talkshow) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Cine este șeful? (s)
18.55 Chestiunea zilei 19.00 Știi și 
câștigi! (s) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 True Stories (satiră SUA ’86) 
22.05 Știrile PRO TV 22.10 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu
22.15 Familia Bundy (s, ep. 234)
22.45 Sledge Hammer (s, ep. 40)
23.15 Știrile PRO TV. Prima pagină 
23.40 Chestiunea zilei cu F. 
Călinescu 23.45 Cinemateca PRO 
TV: film 2.45 Pulsul financiar 2.50 
Știrile PRO TV

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
6.15-6.45 Program comercial 

PRO TV Deva
6.45- 7.00 Retrospectiva săp

tămânii. (r)
9.45- 10.15 Program comercial 

PRO TV Deva
22.05-22.15 Știri locale

Perioada BBS4 noiembrie
OBerbec (21 III - 20 IV)

Nu vă enervați dacă șefii vă 
cheamă azi la serviciu; este un 
semn că sunteți apreciat și or
goliul dv va fi satisfăcut. Veți 
cheltui bani pentru a vă plăti 
niște datorii. Luni nu prea aveți 
chef de nimic, dar sunt probleme 
urgente pe ordinea de zi. 
□Taur (21 IV - 21 V)

Ați dori mai multă stabilitate 
în viața dv afectivă. S-ar putea să 
faceți sau să primiți o cerere în 
căsătorie. Veți avea de făcut 
drumuri, ocazie cu care veți re
vedea o mai veche cunoștință. 
Evitați schimburile de opinii pe 
tonuri înalte. La început de 
săptămână sunteți împrăștiat și 
nu vă prea puteți concentra la 
treburile de serviciu. Afacerile dv 
pot înregistra o evoluție pozitivă. 
O Gemeni ( 22 V - 22 VI)

Intervin piedici legate de 
călătorii sau chestiuni profesio
nale. Totul este să nu vă pierdeți 
cu firea. Activitățile gospodărești 
vă umplu duminică toată ziua; 
musafiri neașteptați. Inspirația și 
inventivitatea vă pot aduce 
realizări în plan profesional.
□ Rac ( 23 VI-23 VII)

Discuții în familie. Nu încer
cați să vă impuneți punctele de 
vedere. Cereți sfatul unui prieten 
în legătură cu schimbarea care vi 
s-a propus la serviciu. Sensi
bilitate la problemele legate de 
casă, de familie. Luni aveți min
tea limpede și eficientă. încercați 
să vă găsiți parteneri pentru 
afacerile în care sunteți implicat. 
□Leu (24 VII - 23 VIII)

Preocupările legate de casă 
par să se accentueze. Este po
sibil să cheltuiți bani pentru a 
cumpăra un obiect de decor. 
Capacitatea de concentrare este 
la minimum, așa că nu vă apucați 
de noi activități. Ați putea face 
investiții în terenuri imobiliare 
sau ați putea cumpăra o casă. 
O Fecioară (24 VIII - 22 IX)

Este posibil să împrumutați 
bani unei rude care are probleme 
cu sănătatea. Starea dv psihică 
este labilă; ar fi bine să evitați 
compania prietenilor care au 
probleme căci riscă să vă 
impresioneze prea tare. Evitați să 
faceți reproșuri persoanei iubite, 
pentru că nu aveți nevoie de o 
dispută cu aceasta.

I

Fiecare an, ca și fiecare ființă 
umană, se află sub un semn zo
diacal ca și sub semnul unora din 
elementele fundamentale ale 
materiei: metal, foc, apă, pământ, 
lemn.

Potrivit zodiacului chinezesc, 
până la data de 28 ianuarie, anul 
pe care-l vom începe în curând - 
1998 va sta încă sub semnul sub 
care s-a aflat, începând de la 29 
ianuarie, predecesorul său bisect 
-1997, semnul Boului, dominat de 
elementul foc.

□ Balanță (23 IX - 23 X)
Vă preocupă în mod deo

sebit chestiunile oculte. Aveți 
probleme cu frații care mani
festă puțină înțelegere pentru 
problemele pe care le aveți. Un 
posibil examen ar fi o reușită. 
Ați putea să vă puneți în apli
care planurile secrete. Părinții 
vă solicită părerea în chestiuni 
mai delicate.
□Scorpion (24 X - 21 XI)

Cea mai mare parte a 
atenției dv este concentrată 
către cămin, unde nu vă mai 
vedeți capul de treburi. Veți fi 
martorul unui incident cu totul 
neobișnuit, care va avea im
plicații și asupra dv. Relația cu 
partenerul de viață evoluează 
foarte bine. Ati putea stârni 
invidia celor din jur datorită 
realizărilor cu care vă lăudați; 
fiți mai modest.
□Săgetător (22 XI - 20 XII)

Nu rămâneți astăzi singur 
acasă, mai bine ieșiți la plim
bare. Un prieten va veni în vi
zită și vă va aduce un cadou 
pentru căminul dv. Aveți de luat 
bani, așa că ați putea ieși la 
cumpăraturi.
□Capricorn (21 XII - 19 I)

Vă puteți pregăti pentru o 
ieșire în afara localității. V-ați 
putea uita banii sau biletele 
acasă. Veți primi bani pe care 
nu-i așteptați. Profitați de oca
zie și plătiți-vă datoriile. Șeful 
vă va răspunde afirmativ la o 
cerere pe care ați formulat-o cu 
puțin timp în urmă. Relațiile cu 
persoanele cu funcții sunt exce
lente.
□Vărsător (20 1-18 II)

Relația cu persoana Iubită 
evoluează întocmai voinței dv., 
dar nu e cazul să faceți vreo 
schimbare și nici să deschideți 
vreo discuție lămuritoare. Nu-i 
exclus să cheltuiti bani pentru a 
face o surpriză plăcută copiilor. 
Bucuria lor vă face să uitați de 
toate relele. Sunteți solicitat la 
serviciu, ceea ce nu vă deran
jează, deși vă obosește. Șefii 
manifestă multă încredere în 
capacitățile dv, ceea ce face să 
vă crească popularitatea. 
□Pești (19 II - 20 III)

Din.nou sănătatea vă joacă 
feste. încrederea dv într-o per
soană de sex opus, mai tânără, 
nu este justificată. Procedați cu 
atenție. Inițiativele dv se vor 
bucura duminică de succes. 
Luni, zi încărcată la birou, fără 
prea mari satisfacții.

există acum o mare libertate de 
mișcare”.

S-ar putea comenta mult 
despre aceste previziuni, astăzi 
lucruri întâmplate la trecut, dar 
nu vrem să facem politică în zo
diac. Gândiți-vă numai cum a 
fost 1990, pentru români.

Câtă credibilitate acordați 
previziunii cu care debutează 
anul tigrului pe pământ - alegeți 
dv. Noi vă vom creiona în 
continuare cum va fi 1998.

în măsura în care va fi
marcat de conflicte armate va 
fi și încărcat de fapte în
drăznețe.Dacă doriți să vă în
cercați norocul, jucați în stil 
mare, pentru că în anul tigrului 
de pământ, totul se va desfășura 
la anvergură. Imparele însă nu 
vă sunt faste, anul în sine fiind 
desemnat printr-un număr par. 
Imparele - defavorabile se pot 
referi la ziua din lună, la luna 
din an sau la numărul pe care

De la data de 29 ianuarie, anul 
1998 va intra sub semnul zodiacal 
al Tigrului, dominat de elementul 
Pământ. Pe scurt 1998, va fi anul 
tigrului de pământ.

Cum va fi deci anul tigrului. Un 
an exploziv. Debutează cu o lo
vitură puternică și se încheie într- 
un ton mult atenuat. Ce credit 
putem acorda unei asemenea 
previziuni zodiacale? Să ne 
întoarcem cu ani în urmă la anul 
unu al României de astăzi -1^89r«ntlzațiJa jocurile de noroc, să 
S-a aflat sub zodia Șarpelui, sub zicem, panttii că ne aflăm la 
semnul Pământului, lată co se capătul MceEtării norocului, 
putea ști despre el foarte Ca șl tigrul, vom fi tentați să 
sumar."An bun peptru afaceri ne aventuram fără să ne gândim 
rafinate politice și'^ntru lovituri șl să terminăm prin a regreta 
de stat”. Ce alt raționament poli-, graba. • 
tic ar mai putea filnvocat alătiyt li Prieteniile, legăturile oca- 
de modul cumgr fost-corldus1 ‘rlonale al afacerile în care e
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inilor I 
nsfat;

mjp- 
căderea comunismului în Etiropa 
Ce lovituri da'fitat pot motiva... 
plus previziunea dayâ nu este iu- . 
ficientă căderșaLpe râtxT'a ti’ , 
gimurilor comuniste în toate-tările 
Europei centrale sr-da răsărit, 
roase peste o jumătate de secol 
de acest cancer. |C

1990 a stat sub semnul-zodia- 
cal al Calului, dominat de ele-j- desHițoare 
mentul metal, lată în puține cuvinte 
ce se putea ști despre el înainte 
de ultima bătaie a ceasului care 
anunța trecerea în 1990." Un an 
încântător și generos pentru toți. 
Oamenii vor descoperi că sunt 
nesăbuiți, romantici. Bucurându- 
ne și fiind frustrați în același timp, 
vom plăti liniștea acestui an cu 
rezervele noastre de energie.Un an 
excelent pentru improvizații și 
invenții de unul singur, pentru că

credere reciprocă 
sunt fragile și se

ului poate fi totuși 
ru a da impuls și 
uzelor pierdute, 
Vorbea I

___lu vă pierdeți simțul 
umc talul șl lăsați lucrurile să se 
' fsHișoare de la sine.

Cu acest episod deschidem 
serialul - speram noi, de interes 
general ‘'Zodiac 1998:Anul 
tigrului de pământ”. Săptămânal 
veți găsi in paginile ziarului 
nostru previziuni pentru fiecare 
dintre semnele zodiacale.

Alături de rubrica noastră 
săptămânal "Horoscop” spe
răm ca noua rubrica să vă 
stârnească interesul și să vă 
satisfacă curiozitatea.
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Nu este nevoie să facem 

prea mari eforturi intelectuale 
pentru a ne reaminti sem
nificația dictonului potrivit 
căruia „peștele de la cap se 
strică", cât și contra replica la 
acesta, potrivit căreia „dar se 
curăță de la coadă". Cum este 
și normal într-o societate care 
tinde spre normalitate, când 
vorbim, la figurat sau me
taforic, bineînțeles, despre 
substantivul cap, ne gândim, 
vrând-nevrând la conducere, 
la putere, adică la ceva de 
unde emană decizii și nu în 
ultimul rând înțelepciune în 
conducerea destinelor popo

rului și împingerea lui spre 
prosperitate, așa cum dealtfel 
s-au făcut, cu vârf și îndesat, 
promisiuni în campania elec
torală trecută. Să nu uităm 
însă în același timp că, spre 
deliciul electoratului, pro
blemele legate de pește și de 
undiță au fost aduse în atenție 
și într-o dispută parlamentară 
și guvernamentală, avându-i 
ca actori și adversari principali 
pe dnii Năstase și Ciorbea.

Dar, trecând peste astfel 
de episoade, să vedem de ce 
totuși în cazul de față peștele 
se strică de la cap. Cum 
afirma un distins parlamentar 
din coaliția aflată la putere, s- 
a constatat că parlamentarii 
nu lucrează nici două zile 
pline pe săptămână. Atunci 
pentru ce sunt plătiți oare cu 
salarii integrale aleșii elec
toratului? Fiindcă veni vorba 
despre salarii, apare cu totul 
surprinzătoare „motivația" 
dlui Frunda după care 
parlamentarii trebuie să aibă 
salarii mari pentru a fi scutiți 
să se gândească la nevoi, să

Discuția cu dl losif 
Mariș, director general ad
junct la Direcția Județeană 
pentru Probleme de Muncă 
și Protecție Socială, a 
relevat cazuri concrete 
legate de încălcarea Legii 
83/1995 la capitolul achi
tarea obligațiilor către 
fondul asigurărilor de stat, 
între acestea se înscriu 
CAS-ul, pensia supli
mentară și contribuția la 
fondul de șomaj. Trebuie 
precizat că abaterile de la 
prevederile legale sunt 
foarte numeroase și, fapt 
destul de grav, se înre
gistrează chiar la societăți 
care s-au consolidat și și- 
au asigurat un oarecare 
prestigiu între investitorii 
particulari - cum ar fi “Su
permarket”, “Fresch Alim” 
etc. S.C. “Zoolapto” 
Bujoreanu nu și-a achitat 
datoriile de la 1 octombrie 
1994 și până în prezent, iar 
S.C. “Salutaris” din aceeași 
lună a anului trecut.

De la 1 mai a.c., în cadrul 
Camerei de Muncă funcțio
nează un corp de control, 
iar de atunci și până acum 
numărul societăților în
scrise a crescut, dar încă 

<mai sunt circa 750 care 

se poată concentra pe 
problemele legislative, iar 
când merg în Parlamentul 
european să nu se simtă mai 
prejos decât ceilalți 
parlamentari de aici. Așa s- 
a încercat să se justifice de 
ce s-a preconizat ca un 
parlamentar român să aibă 
de peste 7 ori salariul mediu 
pe economie, pe când în 
țările vecine acest salariu nu 
depășește decât de două- 
cinci ori salariul mediu din 
aceste țări, cu excepția Polo
niei. împingând lucrurile mai 
departe, unii parlamentari 
consideră ca anormală 

situația ca ei să aibă salarii 
mai mici decât unii directori 
de regii sau de bănci care iau 
câte 10-20 milioane lei pe 
lună.

Ce concluzii poate trage 
oare omul de rând din aceste 
situații, care reflectă un total 
dispreț față de nivelul de trai 
al poporului aflat într-o 
vizibilă degradare? Intere
santă mi se pare și opinia 
unui alt parlamentar care nu 
se sfiește să compare le
gislativul cu o ladă de gunoi, 
unde guvernanții aruncă 
ordonanțele de urgență. O 
asemenea imagine, se în
țelege cu ușurință, aruncă o 
lumină nu tocmai favorabilă 
asupra Parlamentului și 
parlamentarilor, care la 
alegeri au promis că vor fi 
servitorii poporului și vor 
apăra interesele alegătorilor, 
lată însă că în realitate 
lucrurile se petrec în cu totul 
alt mod. Să fi uitat oare 
parlamentarii cine i-a trimis 
acolo și pe cine reprezintă?

Nicolae TÎRCOB

n-au realizat această 
operație. S-a recuperat și o 
bună parte din restanțele 
ce s-au adunat, dar acestea 
sunt încă foarte mari. 
Eficiența controlului ar 
putea fi mai mare dacă 
abaterile s-ar sancționa 
mai drastic. O societate 
găsită vinovată pentru 
neplata obligațiilor de 
asigurări sociale este 
sancționată - conform legii 
menționate - cu 500.000 lei 
-2 milioane lei. Sume sim
bolice față de miliardele 
multe ce le învârte lunar, ba 
chiar în fiecare zi. Dacă 
amenda este achitată în 48 
de ore de la aplicare, ea se 
reduce la jumătate din 
minimum, adică la 250.000 
lei. Dl losif Mariș ne spunea 
că s-au făcut și se fac 
demersuri la Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale 
pentru sporirea amenzilor 
și completarea lor cu alte 
măsuri, mergându-se, în 
cazul abaterilor repetate, 
până la retragerea au
torizației de funcționare, 
cum se petrec lucrurile în 
țările dezvoltate ale 
Europei și ale lumii.

_________ Traian BONDORj

Răspunsul acesta l-am 
primit, aproape invariabil, în 
fiecare dintre magazinele situ
ate pe strada General Milea 
din Brad, cu ocazia raidului ce 
l-am efectuat marți, 18 
noiembrie. Primul magazin în 
care am intrat a fost cel al S.C. 
"Tricorn" SRL (administrator 
unic Ana Pop). Se aflau aici 
și câțiva cumpărători. “Vân
zarea ar mai merge căci se 
apropie sărbătorile și lumea 
mai cumpără câte ceva - 
spunea dna Pop. Probleme 
avem cu valoarea mare a chi
riilor de când spațiile aparțin 
consiliului local. Or, noi 
încheiasem contractul cu 
IGCL până la 31 decembrie 
’99".

Alături funcționează ma
gazinul S.C. "f’rodconfex”, 
profilat mai cu seamă pe 
metraje. Asociatele Elena 
Borda și Dorina Goia apreciau 
că “aici vadul este slab. Ne 
caută cei care știu magazinul 
pentru că aici întotdeauna s- 
au vândut metraje”. Există și 
în acest magazin produse 
industriale similare celor de la 
"Tricorn", cât și raion de 
consignație.

Nu exagerăm afirmând că 
următorul magazin, tot al unei 
societăți cu răspundere limi
tată - “Exim Dori Prodcom” - 
prezintă spre vânzare o bo
găție de articole de sezon in
digene (aduse de la pro
ducători din Oradea și Arad), 
dar și de import. "Vânzările 
scad însă de la o zi la alta - 
afirma dna Minodora Apostol. 
De regulă, înainte de salarii

Pe albiile râurilor gerul a croit adevărate dantelării. 
Foto: Anton SOCACi

' PROGRES PERMANENT Șl CONSTANT
“Consumcoop” Orăștie 

ame în raza sa de activitate 
municipiul unde își are 
sediul precum și corn unele 
Turdaș și Mărtinești, dis
punând de o rețea de 43 
magazine de desfacere. 
Așa cum ziarul nostru a 
mai consemnat, ea este 
una dintre unitățile cele 
mai mari de acest fel din 
România, în timp cuce
ri ndu-și un prestigiu 
recunoscut nu numai în 
Județ, ci și chiar în afara 
acestuia.

Prestigiul la care fa
cem referire are la bază, în 
principal, două elemente. 
Primul dintre acestea este 
strădania permanentă de
pusă pe linia aprovizio
nării unităților de desfa
cere. în acest domeniu 
cucerește tot mai mult 
teren preocuparea pentru 
procurarea de marfă di
rect de la producători. în 
prezent circa 85 la sută 
din marfa aflată în 

traversăm perioade "moarte”. 
Azi a mai fost puțină mișcare 
pentru că ieri s-au luat banii”. 
Personalul magazinului - ca 
și al primelor două amintite - 
se confrunta cu aceeași pro
blemă a chiriilor prea mari. 
"Am prefera să cumpărăm 
spațiul, luând credit de la 
bancă, decât să plătim 
asemenea chirii" - spunea 
dna M.A.

Ca și în cele trei magazine 
în care ne documentasem, și 
la “Electrice" (al S.C. “Avram 
lancu” S.A.) se găseau de

RAID PRIN 
MAGAZINE 
DIN BRAD

vânzare cosmetice. Dar măr
furile din care se realizează 
venituri frumoase sunt, firesc, 
televizoarele color, frigiderele, 
lăzile frigorifice - solicitate de 
populație. “Avem marfă da
torită conducerii societății 
care pune pe prim plan apro
vizionarea” - afirma ges
tionara Ana Maria Mihăiescu. 
Mai reținem că, în ciuda 
faptului că magazinul este 
situat la periferie, clienții săi 
obișnuiți au rămas fideli aces
tuia, că lucrătoarele au 
experiență în comerț și știu 
să-și atragă clientela.

Cofetăria - următorul spa
țiu comercial de pe același 
traseu - este de fapt un ... 
magazin mixt. Cum n-a prea 

vânzare este procurată pe 
această cale.

- Menirea cooperației de 
consum pe care ne-am 
asumat-o cu cea mai mare 
răspundere - ne spunea dl 
Nicu Trepteș, vicepre
ședintele unității - este 
aceea de a pune la dispoziția 

oamenilor tot ceea ce au ei 
nevoie. Noi, de pildă, adu
cem în rețea și produse cu 
valoare mică - apă minerală, 
sare, oțet, materiale de 
construcții ș.a.- de care 
omul are nevoie perma
nent.

Cel de-al doilea element 
este buna servire a 
populației. Comerțul coo
peratist din Orăștie și-a 
făcut o emblemă de a se 
pune total la dispoziția 
cumpărătorilor și clienților. 
Magazinele sale sunt’per

mers numai cu prăjituri și 
alte 2-3 produse, “am 
încercat să văd cu ce pot să 
mă descurc" - spunea dna 
Letiția Costa. Așa că se 
vând aici băuturi, dulciuri, 
fructe, pastă de tomate, con
serve de pește etc. "Merge 
însă încet” - mai spunea 
C.L.

Pe aceeași arteră 
funcționează un magazin cu 
articole pentru copii. Cum 
prețurile sunt, ca peste tot, 
cam umflate, slabă nădejde 
să se vândă prea repede - 
costumașele sau puloverele 
din rafturi. “Depinde cum au 
oamenii bani” - afirma 
vânzătoarea Maria Tripa.

Se poate vorbi în 
comerțul din Brad de o 
abundență de confecții, 
tricotaje și încălțăminte. încă 
de la intrare, vitrinele 
aranjate cu gust “invită” 
potențialul cumpărător. Cum 
am văzut însă și cum ni s-a 
spus, sunt zile și...zile. Totul 
se învârte în jurul banilor. 
Există însă interes să se 
aducă mărfuri și mai 
costisitoare și mai ieftine, pe 
măsura portofelului fiecă
ruia. în rest, concurență cât 
încape. O întrebare stăruie 
totuși: cum pot oare su
praviețui atâtea magazine 
care vând, în general, 
aceleași sortimente de 
mărfuri și sunt situate unul 
lângă altul?

Est era SÎNA 
Cristina CÎNDA

manent curate, cochete, iar 
amabilitatea, servirea cu 
cea mai mare grijă a oame
nilor caracterizează activi
tatea fiecărui lucrător.

La cele două elemente 
de bază se mai adaugă și un 
al treilea, cu foarte mare 
importanță. Este vorba de

Oraistile
wo ■*

adaosul comercial care este 
menținut în medie la 15-17 
la sută, iar la mărfurile de 
mare căutare este chiar mai 
mic.

Dna Maria Ștef, conta
bila șefă a cooperativei, 
opina:

- Urmărim în mod per
manent o creștere con
stantă în timp, progres 
continuu de la un anla altul. 
Am să mă explic. Față de 
anul trecut, în acest an 
realizăm o creștere cu 501a 
sută a volumului de mărfuri

I------
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De obicei există unitate de . 
vederi intre locatarii din imobile în | 
rezolvarea problemelor comune ■ 
privind conviețuirea la bloc. I 
Aceste probleme sunt puse preg- i 
nant în discuție cu prilejul adu- I 
nărilor ținute cu un scop bine 1 
precizat. Așa că, în astfel de cazuri, 1 
adunările cu pricina, repetabile la I 
anumite intervale de timp, îșl au 1 
eficiența scontată și cam tot ce se I 
discuta în cadru! lor, se încearcă ’ 
pe cât posibil să se pună și în | 
practică, bineînțeles, în Urnita . 
fondurilor bănești când este vorba | 
de acțiuni ce necesită bani prea . 
mulți. Desigur, ca oriunde, sunt și | 
excepții ce încurcă bunul mers a! ■ 
unei activități generale, la nivel de I 
oraș, de municipiu etc.

Un exemplu elocvent a! I 
consecvenței în acțiuni în acest I 
sens îl reprezintă și scara B, din ■ 
blocul 40, de pe strada Minerului, I 
din Deva, unde locatarii se achită ■ 
onorabil, încontinuu conștiincioși, I 
de obligațiile ce le revin pe linie de J 
bloc, cu ceva mai bine decât I 
semenii lor, locatari ai scărilor A 
și C din același imobil. Motivul? Se | 
invocă des starea materială mai . 
bună a celor din scara B, în raport |

... FAPTE
I cu celelalte cțpuă scări menționate I 
’ mai sus, în care locuiesc mulți ’ 
I pensionari cu pensii mai mici.

“ Așa cum remarcam, fiind 1 
| oameni de acțiune, locatarii scării | 
. B sunt întotdeauna "la zi” cu plata . 
| taxelor comune, dar totodată sunt | 
■ omniprezenți în același mod și la . 
| alte munci cerute în jurul blocului | 
i lor. i
I Ei îșipun în plan și lucrări mat I
I îndrăznețe, absolut necesare, așa i

cum ar /i înlocuirea acoperișului I 
I șubrezit cu un altul din tablă pe I

schelet de lemn. Legat de această 1 
I chestiune, dl CsakanyAlexandru, I 
1 sef al scării B, preciza: “E greu 1 
I totuși de realizat o lucrare de o I 
1 asemenea anvergură numai prin 
I mijloace proprii. M-am interesat la | 
* executantul unei astfel de lucrări 
| și am rămas dezamăgit de preț | 
■ (1.000.000 de tei pe familiei). Ce va . 
I trebuie să facem până la urmă | 
. fiindcă apa pluvială se infiltrează . 
I tot mai mult prin acoperiș făcând I 
I ravagii deocamdată la etajele i

superioare.” I
| fntr-adevăr, dl Csakany are i 
I perfectă dreptate când afirmă I 
I necesitatea unui sprijin de undeva, I 
■ fiind vorba și de alte reparații cum • 
Iar fi înlocuirea conductelor de apă I

din interiorul apartamentelor și de 1 
Ila subsol, aceste instalații având I

o vechime de peste 25 de ani, deci, ■ 
I practic, după lege, ar fi ieșite din I 
1 uz. Or, pentru o reparație capitală, 1 
I în condițiile actuale de inflație, I 
• chiar dacă fiecare locatar con- 
I tribute cu 100.000 de lei lunar, în I 
J timp acești bani se de valorizează * 
I și "totul rămâne nimica”. De | 
' aceeași părere sunt toți locatarii, 
| remarcându-se nume ca: Dumitru | 
. ȚHea, Lukacs Sigismund, Romeo . 
| Bateț, Vas He Ciocan ș.a. Deci, cum | 
. s-ar zice, strădanii zadarnice . 
| uneori din partea unora, nepăsare | 
. crasă din partea altora, chiar . 
| slăbiciune în rezolvarea unor | 
I probleme mai mari, ca o meteahnă ■

moștenită din vremi nu prea | 
I îndepărtate cînd eram obișnuiți să ■

facem totul la comandă, mereu să I 
Ini se spună ce și cum să facem. i 

Sigur, bune și necesare ar fi I 
Iacum și niște legi dare date de i 

Guvern, de Parlament, care să vină I 
Im întâmpinarea acestor deziderate i 

ale cetățenilor locuitori în blocuri, ■

Ila ni vel național.
Să așteptăm. Răbdare! Cu 1 

| siguranță ele vor veni.

| Valentin BRETOTEAN |
I___________________________I

desfăcute și cu 10 la sută 
a profitului.

- Ce rezultate pre
conizați pe 1997?

- Un volum de des
facere de circa. 8,5 
miliarde lei și un profit de 
150 milioane lei.

în discuția cu cei doi 
interlocutori am abordat 
și problema concurenței 
cooperației cu sectorul 
privat din comerț care, la 
Orăștie, a luat mult avânt. 
Da - ni s-a spus - există 
concurență între cele 
două, dar aceasta este, în 
același timp, stimulativă 
și în folosul cetățeanului. 
Concurența îndeamnă și 
presupune strădania per
manentă pentru a fi mai 
bun - care la “Consum
coop" Orăștie este mereu 
prezentă în eforturile 
depuse pentru satisfa
cerea cerințelor oa- 
menilor.(P)

Traian BONDOR---------- ■>
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Așa cum bine se știe, Gru
pul parlamentar al PUNR din 
Camera Deputaților, susținut 
de întreaga opoziție parlamen
tară, a înaintat Camerei Depu
taților Moțiunea Covasna-Har- 
ghita. Această moțiune a adus 
pentru prima dată în dezba
terea Camerei Deputaților si
tuația dramatică a românilor 
din județele Covasna și Har
ghita, solicitând Guvernului 
României acordarea sprijinului 
material, financiar și uman 
necesar pentru afirmarea i- 
dentității și ființei noastre na
ționale și în această parte de 
țară.

Din păcate, coaliția parla
mentară majoritară formată 
din CDR-IJSD și UDMR nu a 
înțeles strigătul de durere al 
românilor din Covasna și Har
ghita și a votat, în mod cinic și 
iresponsabil, împotriva aces
tora. Gestul incalificabil al 
CDR și USD confirmă încă o 
dată aservirea totală a aces
tora la politica antiromâneas- 
că și antinațională promovată 
de UDMR. Ceea ce s-a petre
cut în Camera Deputaților re
prezintă o adevărată rușine 
națională. Pentru a-și păstra 
puterea, CDR și USD sfidează 
pur și simplu românii în pro
pria lor țară. Votând împotriva 
Moțiunii Covasna-Harghita, 
CDR și USD au votat, în fapt, 
împotriva românilor.

Grupul parlamentar al 
PUNR a introdus în Camera 
Deputaților, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului, 
un Proiect de Hotărâre prin 
care solicită acordarea spriji
nului material și financiar ne
cesar românilor din Covasna

/-----------------------------------------------

SciisoiiiT
Consiliul de conducere al 

Subfilialei Deva a PUNR a ho
tărât, cu 71 la sută pentru, 14 ia 
sută împotrivă și 14 abțineri, să 
susțină inițiativa filialelor parti
dului din județele Alba și Cluj de 
a se întruni Consiliul Național al 
PUNR în municipiul Cluj-Napo- 
ca pentru a analiza situația cre
ată ca urmare a excluderii din 
partid a unuia dintre fondatorii 
săi, dl Gheorghe Funar.

Conducerile Filialei jude
țene Hunedoara și municipale 
Deva ale PUNR recunosc orga- 

și Harghita pentru păstrarea 
identității noastre naționale și 
în această parte de țară. în
cercarea PD de a îndrepta 
greșeala fatală a actualei coa
liții guvernamentale nu repre
zintă altceva decât un simplu 
artificiu menit să inducă în 
eroare opinia publică româ
nească. Votul PD de respin
gere a Moțiunii Covasna-Har
ghita exprimă, în realitate, 
politica antinațională a acestui 
partid.

Guvernul Ciorbea a de
monstrat încă o dată că este 
capabil de orice. Acest guvern 
sfidează nu numai legile statu
lui român, dar și standardele 
europene în materie de mino
rități. Reacția Guvernului Cior
bea la Moțiunea Covasna- 
Harghita a fost deosebit de 
agresivă și revoltătoare. în 
mod paradoxal și inexplicabil 
Guvernul Ciorbea susține dis
cursul maghiar-iredentist din 
interiorul României și din afara 
ei. Guvernul Ciorbea este ca
pabil să acționeze în chip mur
dar împotriva propriului său 
popor, fiind obsedat doar de 
mirajul puterii. Indiferența a- 
cestui guvern față de drama 
românilor din Covasna și Har
ghita este sinonimă cu ura 
manifestată de acest guvern 
față de poporul român.

Grupul parlamentar al 
PUNR din Camera Deputaților 
își exprimă convingerea că 
noul său demers legislativ va 
obține votul favorabil al Came
rei Deputaților.

Prof.univ.dr. 
Vaieriu TABĂRĂ, 

președinte PUNR

______________/

de inleulie
nele de conducere ale parti
dului, alese la Convenția Națio
nală Extraordinară a PUNR, din 
martie 1997, deși unii dintre 
membrii acestor organizații au 
fost surprinși de hotărârea Bi
roului Permanent privind exclu
derea din partid a lui Gheorghe 
Funar. Personal îmi exprim dez
acordul față de această decizie.

ing. COSTA Dorin Teodor, 
președinte al Subfilialei De

va, membru în Biroul Executiv 
al Filialei Hunedoara a PUNR

Dezastrul pe care Guvernul 
Ciorbea l-a produs în cele mai 
multe cazuri cu mâna “copilului 
său de suflet,"devenit acum 
copil legitim - am numit Fondul 
Proprietății de Stat - asupra 
producției zootehnice și avicole 
românești a pus bănuțul pe 
coliva acestora. Și totuși - multe 
dintre ele refuză să moară și să 
facă loc pe piața românească 
de 23 de milioane de consu
matori produselor de carne și 
ouă din țările Comunității Euro
pene sau CEFTA.

S.C."Avicola" Mintia este 
unul dintre condamnații la moar
te care a refuzat și refuză cu 
încăpățânare să moară. Refuză 
să o facă datorită tenacității unui 
investitor român local. L-am nu
mit pe Remus Borza, patronul 
S.C. Canarom S.A. care a cum
părat un pachet substanțial de 
acțiuni ale “condamnatului" care 
refuza să moară.

De ce un “pachet însemnat" 
și nu pe cel majoritar, deși a 
dorit s-o facă? Asta este altă 
poveste la care vom reveni cât 
de curând.•••

Calitatea de proprietar al 
unui pachet substanțial de 
acțiuni din patrimoniul fostei 
societăți comerciale cu capi
tal de stat “Avicola”Mintia a 
îndreptățit S.C."Canarom” 
S.A. să treacă la redresarea 
"Avicolei” Mintia, la trans
formarea ei dintr-o ruină eco
nomică încărcată de miliarde 
de lei datorii, create de un 
management anterior dezas
truos, într-o capacitate de 
producție avicolă profitabilă 
cumpărătorului, deocamdată, 
din Deva și câteva localități 
ale județului.

Așadar, “Avicola” Mintia 
produce și valorifică pe piața 
hunedoreană producție avi
colă. în ce condiții, la ce di
mensiuni, la ce preț? Vom 
afla din discuția ce urmează 
și pe care am purtat-o în 13 
noiembrie (nu suntem super
stițioși!) cu domnul ing. Ion 
Bejan, directorul S.C.’’Avicola” 
Mintia S.A. reprezentând-o în 
această calitate pe S.C. “Cana
rom” S.A., cumpărătoarea pa
chetului de 33 la sută din ac
țiunile S.C.’’Avicola”.

- Domnule director, de

Z---------
I "PATRIA” 
. - DEVA:
■ Pacificatorul
I (21-27);_
■ “FLACARA” - HUNEDOARA
' Bărbații în negru (21-27); 

I Ultima aventură (25-27);
I "PARÂNG” - PETROȘANI: Față 
! în față (21-24); Ultima aventură 

I (25-27);
I “CULTURAL”-LUPENI: Fortăreața 
y(21-24); Am dat lovitura (25-27);

când S.C. "Avicola" Mintia a 
fost preluată în proporție de 
33 la sută de capitalul privat, 
ia care se adaugă, cu aceiași 
regim de proprietate, cele 9 
ia sută cumpărate pe cupoa
ne, au trecut mai bine de 3 
luni. Ce-a realizat în aceste 3 
luni proprietarul capitalului 

Lupta de interese oculte în 
jurul său continuă, dar 

„Avicola” Mintia, 
privatizată, produce!

amintit, pentru că ta preluare 
"Avicola" era în incapacitate 
de piață și agoniza ?

- în decursul celor trei 
luni de la preluarea activității 
la “Avicola” Mintia s-au rea
lizat următoarele: am preluat 
de la vechiul proprietar un 
efectiv de 50 de mii de păsări 
de ouă. Pe parcursul lunii 
august acest efectiv a fost 
supus unui proces de recon- 
diționare, pentru că le-am 
preluat în stare de inaniție, 
cu greutăți de 800-900 de gra- 
me/pasăre vie.

Deci toată luna august cu 
o furajare adecvată și un tra
tament corespunzător le-am 
adus în starea de a produce, 
la o greutate de 1,6 kg/pasăre 
vie. începând de la 1 sep
tembrie și până azi, 13 no
iembrie, am realizat un total 
de 2,5 milioane de ouă. In 
lunile august și septembrie 
am trecut concomitent la rea
bilitarea nucleului destul de 
restrâns de găini rase mari 
de la ferma Leșnic. Am repus 
în stare de producție stația 
de incubație din care am ob
ținut 120.000 de pui de o zi, 
cu care am populat una din 
fermele de pe platforma 
Bălata.

Acum suntem în curs de 
creștere a acestor efective. 
Avem o cantitate de 50 de 
tone de carne iar până la 10

"ZARAND” - BRAD: Ce-am avut^ 
și ce-am pierdut (21-24); | 
Pedeapsa lui Arjun (25-27); •
“PATRIA” - ORĂȘTIE: Donnie 1 
Brosco (21-24); Fată în față (25-27); | 

“DACIA” - HAȚEG: Con Air (20- I 
23); Anaconda’(24-27); '
“LUCEAFĂRUL” - VULCAN: I 

Plătit pentru moarte (21-24); | 
Dante's Peak (25-27);
“LUMINA” - ILIA: Sfântul (21-23); I 
"MUREȘUL”-SIMERIA: Lumea | 
dispărută (21-23) j 

decembrie vom mai abatoriza 
spre a oferi pieței alte 100 de 
tone de carne de pasăre.

- Prin urmare reabilitarea 
activității de producție și re
producție ia parametrii de 
care ați vorbit, ați reușit-o pe 
baza puținei zestre biologice 
pe care ați primit-o la cum

părare și prin eforturile pro
prii ulterioare de a produce 
material biologic.

- Da. Poate vă veți întreba 
de ce nu am repopulat fer
mele de la Mintia, Leșnic și 
Bălata la capacitatea pentru 
care au fost construite.

- Sigur, intenționam să vă 
adresăm această întrebare.

- Toată avicultura româ
nească este într-un impas. 
Complexele au fost propuse 
spre lichidare sau privati
zare. Procesul a afectat și 
fermele de selecție specia
lizate. Acestea au rămas de 
aproape un an fără clientelă, 
adică fără piață. Sigur că în 
această situație ele sunt în 
pericol de a pieri. Comple
xele avicole care au mai ră
mas viabile - din 44 le poți 
număra pe degetele de la o 
mână - trebuie să-și asigure 
material biologic selectat, 
prin efort propriu. Un com
plex viabil de referință este 
cel de la Buzău. Experiența 
acestuia vrem să o aplicăm și 
noi.

-Aceasta pentru a nu de
pinde de nimeni în privința 
materialului biologic selec
tat?

• Nu. Din cauza că sun
tem prea mulți cei care soli
cităm acest material biologic 
selectat, iar oferta, din cau
zele arătate, e prea mică.

Avicola Buzău e cu câțiva 
pași înaintea noastră pe linia 
privatizării, are rezultate foar
te bune și de aceea vrem să-i 
folosim experiența. Prin efort 
propriu și prin cumpărare de 
material biologic selecționat 
din oferta actuală, pas cu 
pas, vom repopula fermele la 
un optim necesar care repre
zintă circa 70 la sută din ca
pacitatea construită a lor.

- Domnule director, pe lân

SOCIETATEA "AVRAMIANCU" LA 
HUNEDOARA

Azi, 21 noiembrie 1997, 
la Casa de Cultură din muni
cipiul Hunedoara are loc 
ședința Consiliului Național 
(175 de membri), care va 
dezbate un raport al preșe
dintelui societății despre ac
tivitatea desfășurată de la 
Conferința Națională (4-5 
aprilie) de la Cluj-Napoca și 
va adopta Programul activi
tăților pe anul 1998, avându- 
se în vedere, în primul rând, 
aniversarea a 150 de ani ai 
Revoluției de la 1848 din 
Transilvania, de sub condu
cerea lui Avram lancu. Se va 
adopta documentul “Starea 
actuală a națiunii române”, 

kce va fi dat publicității, și 

gă aceste preocupări strate
gice, ca să spunem așa, 
"Avicoia”Mintia a reapărut pe 
piață, in ce condiții ați făcut-o?

- începând cu 1 septem
brie oferim pieței hunedo- 
rene ouă din ferma de la 
Mintia, la vechimea de ma
ximum 24 de ore. Sub aspec
tul prețului, ouăle produse 
de noi erau până astăzi cele 
mai ieftine în raport cu cele 
de import din Turcia sau Un
garia și în plus au avantajul 
prospețimii. La en gros noi 
furnizăm oul la 800 de lei. La 
magazinele proprii punem un 
adaos comercial de 10 la su
tă. Cât pune angrosistul asta 
este o treabă legată de cât 
știe el comerț ca să nu stea 
cu banii imobilizați în marfă și 
să mai riște și deprecierea.

în afară de ouă noi mal 
oferim pui pentru grătar și 
rotisor, specialități de pui - 
piept, ficat, pipote, copane, 
tacâmuri. Imediat după Anul 
Nou, vom putea oferi semi- 
preparate - pastrama, ruladă 
pregătite din carne de pasăre 
în abatorul nostru.

- Ați dat publicității de 
mai multe ori oferta dv. de 
carne de pasăre în carcasă și 
specialități. Cum o apreciați 
ca prețuri concurențiaie în 
raport cu carnea de pasăre 
de import?

- Prețurile reprezintă o- 
ferta cu prețul cel mai scăzut. 
Ne “bat” la preț produsele 
avicole din Ungaria.

- Sunt mai bune decât aie 
noastre.

- Mai bune nu, dar mai 
ieftine. Și aceasta pentru că 
producătorul de produse avi
cole din Ungaria suportă 
doar 35 la sută din costurile 
de producție pentru produ
sele de export. Șl cu toate 
acestea la prețul din vamă și 
carnea de pui produsă de noi 
concurează de la egal la egal 
cu cea ungurească.

Ca o părere personală 
pot să afirm că din punct de 
vedere gustativ produsele 
noastre sunt mai bune fiind 
realizate ecologic, adică fără 
exces de chimicale și bio- 
stimulatori.

Ion CiOCLEi
P.S. Problema proprietății 

asupra capitalului S.C. "Avicola" 
Mintia a deținătorului pachetului 
majoritar de acțiuni nu este epui
zată. în jurul acestuia se învârt 
interese nu tocmai ortodoxe. O 
discuție cu domnul Remus Bor
za, Patronul și administratorul 
S.C."Canarom", unul din marii 
acționari la “Avicola" Mintia, va 
lămuri aceste lucruri ca și per
spectiva “Avicolei" Mintia. (P)

Rezoluția Consiliului Na
țional.

Pe lângă membrii Consi
liului Național, participă toți 
președinții de filiale și sub
filiale, numeroși invitați.

Din programul societă
ții, în perioada imediat ur
mătoare se are în vedere o 
nouă filială în Orăștie, cu 
nr. 35, în 12 decembrie, la 
Geoagiu Băi, dezvelirea bus
tului lui Avram lancu și o 
mare adunare populară la 
Turda, manifestarea Colind 
lancului (20-21 decembrie, 
Cluj-Napoca).

Prof.univ. loan Teodor STAN 
președintele Societății 

"Avram iancu”
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Reflecția sĂptÂrMÂMÎi |
“La noi sunt două dreptăți: dreptatea pentru cei ( 

îmbrăcați bine și dreptatea pentru cei îmbrăcați rău; ] 
una pentru cei din belșug hrăniți și alta pentru * • 
flămânzi. Este un păcat al timpului și fiecare dintre noi 
ar dori să nu fie așa, că toți suntem cetățeni ai aceluiași Stat 
și ni se cuvin aceleași drepturi care trebuie să fie respectate".

& MCOtAE/ORqA
•». “învățat e omul care se învață necontenit pe dânsul 

și învață necontenit și pe alții”

x “Cultura poporului fără cărți pentru dânsul nu se 
poate. Și fără cultura poporului, orice alcătuire economică, 
orice formă politică n-au nici o valoare".

ts. “Cartea nu e făcută numai pentru cărturari. Cartea e 
sprijinul fiecăruia în nevoi, este înțelepciunea tuturora, pusă 
la îndemâna oricui. Cartea este doctorul de casă; sfatul celui 
mai bătrân; lumina ce alungă întunericul”.

îs. “Sunt suflete care mor de foame în palatul împă
rătesc al trupului trufaș".

îs. “Egoismul înseamnă să faci din ființa ta temnița' 
sufletului tău”.

îs. "Națiunea e un suflet, iar acesta trăiește prin cultură".

îs. “Moartea. S-a sfărâmat vioara! Și se mai cântă 
cântecul? Căci la urmă, asta interesează, iar nu vechiul 
lemn de armonie care nu va mai vibra”.

Selecție de Hie LEAHUX ’ J

✓---------------------------------------

A trecut, 
iubito, 
vara...

A trecut, iubito, Vara, 
însăși Toamna e pe ducă, 
Doar ministrul M. Ciumara
A rămas. Și ne usucă.

Toate trec, iubito, toate - 
Viața e tot mai ne-bună: 
Ce-i dreptate, nu se poate, 
Ce se poate, e minciună!

Lesne bunele le numeri - 
Relele ne vin în hoarde... 
Demnitarii dau din umeri 
Cu rostiri patriotarde.

Reciprocile acuze
Nu îmbogățesc săracul, 
Nici că Ciorbea dă din Buze 
Punând tuturor capacul!

Dumitru HURUBĂ
\?

încă de la primii săi pași, 
copilul intră Intr-un sistem de 
pedepse și recompense. Dacă 
face lucruri bune, așa cum li cer 
părinții, el va fi mângâiat, lăudat, 
i se vor da cadouri. în caz con
trar va fi certat, poate chiar bătut 
și în mod sigur nu va mai primi

(CLEPSIDRA

cadoul dorit. Acest tip de recom
pensă este cât de cât echitabil 
pentru că măsoară corect acțiu
nea pentru care a fost dată. Mai 
târziu, în școală, recompensa se 
transformă în note. Cât de corect 
reflectă ele cunoștințele deținute 
de fiecare elev rămâne totuși sub 
influența norocului de moment și 
a imaginii de ansamblu despre 
un anumit elev. în facultate re
compensa majoră este bursa, și 
uneori se pune întrebarea dacă 
se dă bursă pentru note sau se 
dau note pentru a obține bur
sa?!... în final după acest lung

sistem pe care-l învață omul - încă 
de la primii pași - pentru a-și mo
dela comportamentul mereu în 
direcția unei recompense este 
finalizat în momentul când mun
ca este recompensată prin bani. 
Din păcate la noi se cam uită 
acest lucru și banii se dau uneori 
pentru orele prestate la serviciu 
- indiferent că ele sunt muncite 
sau nu! - se uită că cele 8 ore de 
serviciu trebuie “umplute” cu 
muncă și nu cu băutul cafelei, 
poveștile, cititul ziarelor, făcutul 
cumpărăturilor. Dar, nu-i așa?,, 
cine poate își permite!

Cineva întors din străinătate, 
de la muncă, îmi spunea că pa
tronul l-a atenționat când s-a 
oprit pentru a fuma o țigară, pen
tru că în cele 8 ore de lucru el 
avea 30 de minute pauză de 
masă, în care putea să-și fume
ze și țigara alături de o cafea. Și 
mi-a mai spus că într-un an de 
muncă a lucrat cât într-o viață, 
aici la noi. Desigur, recompensa 
a fost pe măsura muncii.

Ina DELEANl/y

Pulbere ie stele
♦ ’ i ♦ . * •

| credincios. El avea un băiat 
I foarte zburdalnic. După moar

tea bătrânului, băiatul citește 
| testamentul, și vede cu mirare o

A doua zi, canibalul văduv 
își incinerează soția, iar cenușa 
are de gând s-o îngroape. Celă
lalt canibal, mai speră:

- Măcar un ness...

Șlili |ii‘iiliîi it ateii pil inare?
Ca să căleați în străchini.
Ca să umblați în dorul lelii.
Ca să bateți pasul pe loc sau să jucați hora mare.
Ca să mergeți acolo unde nu vă duce capul.
Ca să scrieți, pictați și să compuneți capodopere.
Ca să vă încălțați în papucii lui Mahmud.
Ca să patinați și schiați.
Ca să căleați tot ce nu vă place sau nu vă convine.
Ca să treceți pragul prietenilor și apropiaților.
Ca să alergați după fericire și să fugiți de primejdii.
Ca să lăsați urme în urma voastră.
Ca să urcați scara vieții după pofta voastră și să coborâți 

după pofta altora. (V.N.).

| cugetare scrisă pentru el: “Dacă
■ faci dragoste cu o femeie mări- 
I tată este la fel de mare păcat ca 
| atunci când intri într-o biserică
■ cu capul acoperit."

Băiatul citește cugetarea 
I tatălui său și scrie foarte vizibil 
| sub ea: “Amândouă sunt pro-
■ bate. Dar, ce diferență!"

- Ce crede tatăl tău despre 
mine?

- Nu cred că te agreează...
- Ce motiv are?
- Nu știu. în definitiv eu i-am 

spus că banii, aspectul fizic și 
inteligența nu înseamnă totul pe 
lumea aceasta...

Soția unui canibal moare. 
| Soțul acesteia hotărăște să o
■ incinereze. Aflând de moartea 
* soției prietenului său, alt canibal 
I vine la acesta și-i spune:

- Prietene, hai să facem o
■ ciorbă din soția ta!

- Nu pot, am iubit-o prea 
| mult ca să pot face asta.

- Dar măcar o fripturlcă...
- Ți-am spus, am iubit-o 

I prea mult ca să pot face asta.

Doi naufragiați într-o barcă:
- Ce scrie pe ultima noastră 

conservă? - întreabă unul dintre 
ei.

- "Aperitiv - deschide pofta 
de mâncare."

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

- De când soția mea și cu | 
mine avem dormitoare diferite, ■ 
căsnicia noastră merge exce- ! 

lent, se laudă domnul Pândele. I
- Chiar așa? - se miră prie- |

tenul său. <
- Da. Dormitorul meu este la J

Deva, iar al ei la lași... !

Culese și prezentate de I 
Hie LEAHU \

Cu pălăria trasă pe ochi, 
cu fulgarinul descheiat, gule
rul ridicat și cordonul înno
dat, iată cum se prezenta în 
filmele de “serie neagră" ac
torul Humphrey Bogart. 
Era un “dur", deși era capa
bil de sentimentele cele mai 
înalte.

S-a născut la 25 decem
brie 1899 în New York. După 
ce s-a ocupat de mai multe 
meserii, a ales actoria apă
rând pe scenele din New 
York, Chicago și Boston. De
butează pe ecran cu filmul 
“A Devil with Women” (Un 
diavol printre femei) - 1930, 
regia Irving Cummings. Are 
o strălucită creație în “Petri
fied Forrest” (Pădurea îm
pietrită) - 1936, în regia lui 
Archie Mayo alături de Les
lie Howard și Bette Davis.

Actorul 
devenit 
legenda 

ecranului
Urmează printre altele 

“San Quentin" (Oameni du
pă gratii) - 1937r regia Lloyd 
Bacon și “The wagons rolkat 
Night” (Căruțe huruind'în 
noapte) - 1941, regia Ray 
Enright. Interpretează roluri 
de compoziție în “Across in 
Pacific” (Spionaj în Pacific) - 
1942, regia John Huston și 
“Casablanca” - 1943, regia 
Michael Curtiz. Cu acest film 
intră în Topul “celor zece mai 
bine plătiți” actori. Ajunge la 
cele mai mari succese cu 
“The Big Sleep” (Somnul de 
veci) - 1946, regia Howard 
Hawks și “Key Largo” - 1948, 
regia John Huston - ambele 
cu soția sa Lauren Bacall.

în 1952 obține “Oscar"-ul 
pentru creația din "African 
Queen" (Regina africană) - 
în regia lui John Huston. 
Face o adevărată demon
strație de interpretare„în 
filmul de război “The Caine 
Mutiny” (Revolta de pe Caine) 
- 1954, regia Edward Dmy- 
tryk. Ultima apariție, în “The 
Harder they Fall” (Calea cea 
grea) - 1956, regia Mark Rob
son. S-a stins din viață la 14 
ianuarie 1957 la Hollywood.

Adrian CRUPENSCHi

TRAIECTORII
1 2 3
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ORIZONTAL: 1) Component al 
unei mari familii în plan teritorial; 2) 
Popas retoric pe calea convingerii - A 
prelua fără reticență un mod de lucru 
consacrat; 3) Discipol al răului îmbră
cat în hainele obișnuinței - Recea 
beteală de nuntă a crengilor pustii; 4) 
Limita maximă de rezistență a mate
rialelor - Marcați de suferință după o 
tăioasă confruntare; 5) Contribuția 
Penelopei la războiul troian - întruchi
parea clasică a unui suflet...crud; 6) 
Acumulator auto de mare consum - 
Puncte de reper în determinarea 
spațiului!; 7) Comparativ avantajos cu 
subliniere familiară - Formulă de
prezentare într-un proces verbal; 8) 
Lucrări originale ale unor scriitori de
clasă - Dezlegători de probleme-n
labirintul vieții; 9) Oameni de jos 
sfidând înălțimile - Țâșnitor din adân
curi cu înflăcărare; 10) Combinație

VERTICAL: 1) Termen lexical pentru însușiri 
măsurabile; 2) Obiect de lux al unor vremuri de 
odinioară - Dovezile efemere ale unor cinstiri exa
gerate; 3) Fir particular pentru transmiterea infor
mațiilor - Sol al adâncurilor ridicat la suprafață; 4) 
Baubau zămislit în traista cu povești - Oameni din 
popor credincioși țarinei; 5) Mare maestru în arta 
suprarealismului - Arborele păzitor al captivității lui 
Monte Cristo; 6) Colecții personale de fluturi și flori - 
Apologie infinitivată a dragostei sub semnul lui Eros; 
7) Exponent lexical creator de confuzii - Călăuza lui 
Diogene în lumea contemporană; 8) Cotă insignifiantă 
la nivelul acumulărilor - Cheie potrivită pentru ușa 
corupției; 9) Barieră lexicală pentru trecerile de nivel 
- Focarul sideral al unei vechi culturi; 10) Ocazie 
opțională a unei acțiuni pe cont propriu.

Vasiie MOLODEȚ
Dezlegarea careului "NESTEMATE” apărut în 

ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) STRĂNUTARE; 2) TREMURĂTOR; 3) 

REGALITATE; 4) AFET-CATOD; 5) BINOM-RACO; 6) 
ALERTA-TOP; 7) TARI-SR-LA; 8) ETA-SPĂȘIT; 9)

MAT IN 2 MUTĂRI

ROTACIZATI; 10) ERADICAȚIE

Controlul 
poziției: 
Alb: Re3. 
Tg5. Ct3. 
Ne1, p: c2 
Negru: 
Rc4. pa2 
Soluția 
problemei 
din nr. 
trecut: 
1 C7! 
zagzwang
1 —N
2 58 C mat
1 — Nb8
2 c: bC 
mat



la telefon: 228325. (3895)

ANIVERSARI
• "La multi ani!", casă de 

piatră, mult noroc și fericire-n 
viață familiei Popa Nicolae și 
Edith, din Deva, la aniversarea 
a 45 ani de la oficierea căsă
toriei lor. Laurențiu, Cati, Laura.

VÂNZĂRI 
CVMPĂKĂW

• Vând 2800 mp teren intra
vilan. Deva, Ceangăi, acces 
facilități. Tel. 217192 (9331)

• Vând (schimb) apartament 
4 camere, central cu casă. 
Telefon 625060. (3598)

• Vând apartament două 
camere, decomandate, preț 
45.000.000, negociabil. Tel. 
625504.

• Vând garsonieră excep
țională, 40 mp., preț 46 mili
oane. Tel. 227542(9608)

• Vând casă cu două camere, 
grădină sau schimb cu apar
tament 2 camere în Deva. 
Informații Chimindia, 96.(9607)

• Vând garsonieră Orăștie 
sau schimb similar Deva. Infor
mații 227785 (9614)

• Vând garsonieră Simeria, str. 
1 Decembrie, bl. 102, ap.17 (3964)

• Vând apartament 4 camere, 
Orăștie, str. Mureșului, bloc 9, 
ap.16. etaj 1, sau schimb cu 
dubiță Mercedes, plus diferență. 
Informații tel. 642841 (2684)'

• Ofer 50-60 milioane lei 
pentru apartament 2-3 camere. 
Deva. Tel. 218791 (9625)

• Vând Audi 80, vama plătită 
sau cumpăr talon. Tel. 621238. 
(3978)

• Vând tractor 445 L, stare 
bună. Vețel 43 A. (9317)

• Vând tractor U 650, dez
membrat, 15 milioane. Tel. 
230023 (9605)

• Vând tractor U 445 DT, U 
445 L, teren intravilan, cu anexe 
1300 mp. Tel. 211400 (9604)

• Vând Moskvici 403, stare 
bună. Simeria, Gh. Doja nr.15. 
(9609)

• Vând Ford Taunus 2000 
(unul înscris, unul pentru piese 
de schimb). Tel. 668298, după 
ora 16.

• Vând Volskwagen Passat- 
Turbo Diesel, înmatriculat, 
nerulat în țară. Tel. 224117 și 
233354. (3679)

• Cumpăr garaj, zona piață- 
gară, împăratul Traian. Vând 
hotă. Tel. 215468, 612580. (9612)

• Vând urgent Trabant 601. 
Oeva. Tel. 620319 (9343)

• Vând talon Skoda S 100. 
Golda. sat Crișan, 139, Brad 
(3697)

• Vând Opel Manta, înma
triculat, stare perfectă, preț 2200 
mărci. Tel. 713984, după 16. 
(9159)

• Vând Opel Rekord 1780 
cmc, 1000 mărci, talon 
Peugeot, 305, cu numere noi. 
Informații tel. 721309 (9161).

• Vând pisoi birmanezi, 
Deva. Tel. 230656.

• SC Biofarm SA vinde din 
stoc crotalii porcine- 1700 lei/ 
buc, crotalii bovine, 2600 lei/ 
buc. Informații și comenzi: 
Simeria, str. Traian nr.104. Tel. 
054/661109, (3994)

• Vând rulotă, piața centrală 
și garaj deosebit (pivniță plus 
canal) Deva, str. Ady Endre, zona 
Dorobanți. Tel. 231236. (9308)

• Vând pui American Stafford
shire Terrier în vârstă de 5 luni. 
Tel. 233112 (9303)

• Vând canapea extensibilă, 
covor persan 2/3, lustră. Tel. 
211723. (9595)

• Vând jocuri distractive 
video și Flipper, preț avantajos. 
Tel. 651077. (3689)’

• Vând pian vienez, cu coadă 
scurtă, marca Wolf. Informații 
tel. 650742. (3691)

• Vând vitrină frigorifică, 
orizontală, verticală, două lăzi cu 
capac, 220 litri, cântar electronic, 
dulap frigorific. Tel. 712242, 
711404 orele 7-9, 15-17.(9155)

■ Cumpăr nucă și sâmburi 
de nucă și dovleac. Tel. 054/ 
717769. (9158)

• Vând (schimb) casă în 
Deva cu apartament plus dife
rență. Telefon 614648. (9774)

PIERDERI

• închiriez carmangerie, cu 
toate dotările. Tel. 712242, 
711404, orele 7-9, 15-17. (9155).

• Ofer de închiriat garso
nieră, Dacia. Tel. 621134, orele 
18-20. (9337)

• Vând piese Dacia 1300. Tel. 
667263. (9336).__________

OFERTE DE 
SERVICII

COMEMORĂRI

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

• Pierdut livret militar pe
numele Haiduc Vasile.îl declar 
nul. (9561)______________

ÎNCHIRIERI
• Ofer de închiriat apartament. 

Vând apartament bun pentru 
privatizare. Tel. 624767. (3982)

• Cetățean străin caut ur
gent apartament 2-3 camere, 
mobilat, telefon, zonă centrală, 
în Deva. Tel. 063/226448, 
092336888.(9345)_________

• închiriez garaj. Primesc fată 
în gazdă, Deva. Tel. 616603 
(9594)

* Angajăm ingineri electro
nică, automatizări, calculatoa
re, telecomunicații și econo
miști. Condiții de salarizare 
deosebite. C.V. la C.P. 22, O.P. 
Deva 6. (9755)

• Căutăm oameni de afaceri 
inteligenți care ar dori să fie 
parteneri a unei companii mari 
internaționale. Relații și infor
mații tel. 054/718355 sau 
003630398669. (9328)

• Societate comercială 
angajează absolvenți facultate 
mecanică pentru probleme 
producție. Informații tel. 092/ 
223189 (9327)

• Angajăm vânzători (vânză
toare) pentru difuzare presă. 
Condiții avantajoase. Tel. 
233511. (9765)

• Societatea Proteus din 
Orăștie vă oferă produse elec- 
trocasnice Arcopal, Cristal și 
noua gamă de încălzire cen
trală, cazane cu gaz și calori
fere, realizate de firme presti
gioase "ZASS" Germania, 
"TRACY" Franța și "BIASI" 
Italia. Pentru a beneficia de 
reduceri de preț și alte facilități 
de cumpărare, sunați chiar 
acum la tel/fax:054/233134, 
054/647500, 054/641296 și 
094/504369 sau vizitați maga
zinul din Orăștie, str.Unirii 
nr.81, pe șoseaua națională. 
Cu noi, sezonul rece trece 
mai suportabili (3175)

• Se convoacă adunarea 
generală a acționarilor a SC 
MATEX SA Deva în data de 10 
decembrie 1997, ora 15, la 
sediul societății din str. Doro
banților nr.34. Ordinea de zi: 
Alegerea consiliului de admi
nistrație, modificarea statutului 
societății, diverse. (9335)

• Agențiile de impresariat ar
tistic ORBis IMPRES și D & B 
TRADING CO selecționează 
tinere cu aptitudini artistice 
(soliste vocale, dansatoare) 
pentru contracte externe. Relații

• S-au scurs 6 luni de la 
trecerea în neființă a scumpei 
noastre colege

LĂZURCĂ ELENA
Vei rămâne veșnic în amin

tirea noastră. Dorina și Tatiana 
- Magazin electrice. (9611)

• S-au scurs 6 luni de la 
trecerea în neființă a iubitului 
nostru soț și tătic

BOC DOREL
timp în care noi Mariana, soția și 
Alexandru fiul, ca să alungăm 
durerea din sufletul nostru ne 
imaginăm că tu ești mereu alături 
de noi. Parastasul de pomenire 
sâmbătă, 22.11.1997, ia Biserica 
Ortodoxă Deva. (9610)

DECESE
• Cu adâncă durere în 

suflet, familia îndoliată anunță 
încetarea din viață, la numai 
43 de ani, a dragului nostru 
soț, tată și ginere

ROȘCĂNEANU IOAN 

înmormântarea va avea loc
duminică, 23.11.1997, ora 13, 
de la Casa mortuară Deva. 
Mariana, Daniel, Adrian, 
Roxana și Marioara. 
Odihnească-se în pace!

• Cu adâncă durere în suflet 
părinții Mitică și Constanța 
anunță încetarea din viață a 
mult iubitului lor fiu

ROȘCĂNEANU IOAN 
(IONEL)

în vârstă de 43 ani. înmor
mântarea va avea loc dumi
nică, 23 noiembrie 1997, ora 
13, la cimitirul din str. Bejan. 
Odihnească-se în pace! (9350)

• Cu nemărginită durere, 
anunțăm încetarea din viață a 
scumpului nostru soț, tată și bunic

UNGUR VASILE
în vârstă de 66 ani. înmor
mântarea - duminică, ora 14, 
de la Casa mortuară. Nu te 
vom uita niciodată!

• Colegii de la Consiliul 
județean Hunedoara sunt ală
turi de colega lor Mariana Ungur 
la trecerea în neființă a tatălui 
său și transmit sincere condo- 
leanțe familiei îndoliate. (9348)

• O ultimă îmbrățișare, la
crimi și flori pe mormântul tău, 
dragă tată! Andreas S. (9349)

• Colegele de la S.C. Matex 
SA, secția repansat și CTC 
crud, sunt alături de fiica 
îndoliată, Bolboașă Mirela, la 
greaua pierdere pricinuită de 
decesul mamei sale.

TRAGEREA 
SUPER 

LOTO “5/40”
din 20.11.1997

3-27-23- 15-4-37

• • •
Vremea se menține 

rece și închisă în zonele de 
câmpie, unde se va pro
duce ceață, însoțită de 
chiciură. Vântul va sufla

TRAGEREA 
EXPRES

din 20.11.1997

49-48-50- 12-8-2 
k_____________________7

■■■■■■■■■■■■■■■■

slab. Temperaturile 
minime vor oscila între -
8°C și -3°C, iar maximele 
între -1°C și +4°C.

(Corneliu SIRCA)
.z

1 dolar SUA 7820 lei
1 marcă germană 4487 lei
100 yeni japonezi 6217 lei
1 liră sterlină 13210 lei

21N0IEMBmE
1 franc elvețian 5526 lei

1 franc francez 1341 lei

100 lire italiene 458 lei

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

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

✓

în 1 dec. 1997 
firma chineză

S.C. HENG SHENG
COMMEXIM SRL 3UCUREȘTI 

deschide un magazin 
de prezentare și desfacere 

en detail și en gros.

Joi, 20 noiembrie a c., a 
avut loc inaugurarea maga
zinului S.C. IMCOMEX SRL 
Orăștie. Situat în plin cen
trul municipiului Deva, în 
strada 1 Decembrie, nr.11 
A, la parterul clădirii în care 
își are sediul Primăria De
va, magazinul a impresio
nat încă de la inaugurare 
prin calitatea exponatelor și 
bunul gust al amenajării spa
țiului deținut. Cu acest pri
lej, dl Nicolae Brânduș, pa
tronul societății orăștiene, a 
avut amabilitatea să ne răs
pundă la câteva întrebări:

- Prezentați, vă rog, suc
cint societatea pe care o con
duceți.

- înființată la puțin timp 
[după Revoluția din decern-

brie 1989, mai exact la data 
de 13 ianuarie 1993, S.C. 
IMCOMEX SRL s-a impus, 
încă de la început, în peisa
jul comercial hunedorean, 
ajungând ca în scurtă vre
me numele său să treacă 
granițele acestui județ.

Pornind de la o cifră de 
afaceri anuală de 610.571 
lei, firma IMCOMEX a ajuns 
să încheie anul 1996 cu 
7.419.312.000 lei, ocupând 
un binemeritat loc IV între 
primele zece întreprinderi 
mici din județul Hunedoara, 
participând la recenta fes

IMCOMEX SRL Orăștie
0 PKHZKNIAIIE MARCĂ ÎN (IIWlî, IIIN ZIIVI llî SUII-IW I lĂlilI
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Interviu cu di Nicolae Brânduș, 
patronul S.C. IMCOMEX SRL Orăștie

tivitate de decernare a di
plomelor TOPULUI ’96, ca
re s-a organizat în Bucu
rești de către Camera de 
Comerț și Industrie a Ro
mâniei, Fondul Proprietății 
de Stat - festivitate care a 
fost onorată de prezența pre
ședintelui României, domnul 
Emil Constantinescu.

- Care este raza de acti
vitate a firmei dumnea

voastră ?
- Deși este o firmă tâ

nără, S.C. IMCOMEX SRL, 
cu sediul central la Orăștie, 
are deschise magazine în 
mai multe mari orașe din 
partea de sud-vest a țării, 
cum ar fi: Timișoara, Lugoj, 
Caransebeș și bineînțeles 
Orăștie. Noul magazin inau
gurat în municipiul Deva 
vine să se alăture acestei

rețele, care cu siguranță se 
va extinde și în continuare.

Buna și permanenta co
laborare cu o serie de firme 
prestigioase ca: NEI, 
PHILIPS, GOLDSTAR (L.G.), 
DAEWOO, ARCTIC GĂEȘTI, 
U.M. CUGIR și altele pre
cum și garantarea unor a- 
vantajoase facilități cumpă
rătorilor a făcut ca IMCOMEX 
să devină, cu adevărat, LI
DERUL VÂNZĂRILOR ÎN 
RATE din acest colț de țară.

- Care sunt pârghiile ca
re stau la baza acestor suc
cese?

----------------------------------- .
- Calitatea serviciilor, 

seriozitatea, promptitudi
nea, buna conducere și re
lațiile fair-play cu toți cola
boratorii și clienții, cu care 
cei 25 de salariați ai firmei 
vin în contact direct, sunt 
desigur argumente forte ale 
rezultatelor obținute an de 
an de S.C. IMCOMEX SRL.

Dar, pentru că a trecut 
timpul promisiunilor și al 
angajamentelor, să lăsăm 
să vorbească faptele, con
vinși fiind că ambiția, en
tuziasmul și tinerețea colec
tivului IMCOMEX vor consti
tui un atu în plus pentru a 
trece mai ușor peste ineren
tele greutăți ale prelungitei 
perioade de tranziție pe ca-, 
re o traversăm cu toții. (TJ.)



S.GSCOKNON COMPANII $81 
cu sediul în Hunedoara 

vinde la cele mai avantajoase prețuri:
< BANANE-—

PORTOCALE “i

MANDARINE-j
LĂMÂI-------- -I
GRAPEFRUIT-f
KIWI------------ -

import GRECIA

CEAPĂ RO^IE-imp^GRECIA ț

CEAPA ALBĂ - import UNGARIA 

USTUROI
ULEI

*OUÂ

Prin depozitele sale situate în:
- Hunedoara, B-dul Dacia, nr. 39, bl. 47, parter (Micro V)
- Hunedoara, str. C-tin Bursan, nr.l (centru vechi) P - A
- Sîntuhalm, stand 1, complex Eurovenus •

Informații la tel.: - 054 - 232181; 054 - 717439, 
zilnic între orele 8,00 -17,00

ii DIRECTA JUDEȚEANĂ 
A DRUMURILOR RA W4

ANGAJEAZĂ
pentru Secția Drumuri Hațeg:

3 șoferi, posesori ai permisului de conducere cat. B, C,
E - pentru autobasculantă RABA, și D - pentru autospecială LEA 
Condiții:

[x>

© TELEFOANE
©TELEFOANE CO ANTENĂ 
©TELEFOANE CU ROBOT DIGITAL 
©TELEFOANE CU ANTENĂ Șl 

ROBOT DIGITAL
Pentru relații suplimentare, 

adresați-vă la ghișeul de încasare 
a facturii telefonice.■ *

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
£ Tel/fax - 054 - 232 008

«

domiciliul în Hațeg (zonă) 
vechime, minim 5 ani

Cei interesați se vor adresa Secției de Drumuri Hațeg.
............ ■........ X

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICA ȚIE : 
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN 
OFER TĂ SPECIALĂ PENTR U PRIMĂRII:
Corpuri iluminat stradal, ITALIA, design '97
Tuburi fluorescente, balasturi, startere
Lămpi cu lumina mixtă (cu autoaprindere) 
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente 
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

Herlitz Romania S.A.
cu sediul la Tg. Mureș,

Str. Depozitelor 22, fax 065-253582 
angajează

AGENT DE VÂNZĂRI 
pentru jud. HUNEDOARA

Condiții: preferabil studii 
superioare și deținător autoturism.

Posibilități de câștiguri atractive 
și nelimitate.

Dacă vă considerați persoana 
potrivită trimiteți C.V.-ul Dvs. prin 
poștă sau fax până la data de 1 
Decembrie 1997.

Informații suplimentare la tel. 065- 
253722, secretariat

ATESTARE RENEL; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională KEMA Olanda

Becuri General Electric 'Ringsram
Becuri uz casnic,colorate, auto, speciale, halogene 
Corpuri iluminat Italia, Germania și Ungaria: 
spoturi și plafoniere pt. tavane false, aplice

(
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
•

Vinde îngrășăminte 
naturale 

(gunoi de pasăre) 
la pretuLde^ll 

20.000 lei/to î lVV 

Asigurăm 
transportul 
contra cost.

Informații la sediul 
unității sau 

Tel. 625796,216120.

Aleea Atelierelor nr. 1 (Depozitelor)
O rganizează

L ICITATIE
în datei de 28 noiembrie 1997, ora 10, 

la sediul din Aleea Atelierelor, nr. 1, Deva, 
pentru închirierea următoarelor spații: 

vljMagazii-depozit și încăperi-atelier în cadrul sediului central din 
Deva, Aleea Atelierelor, nr. 1;

(5^)Spațiu în Hunedoara, str. Rotarilor nr. 9, format din trei clădiri 
vechi cu o curte interioară;

(3.jSpațiu comercial-depozit în Petroșani, str. Unirii, nr.. 8 A.
în caz de neacțjudecare a licitației, oferta rămâne pentru 

fiecare zi de vineri până la sfârșitul anului.
Informații telefoane: 054/214591; 054/221421, orele 8-16. (9143)

fwiwiwj
* UȚiKhlIlII! |
I “ PROPACT“ | 
| iMirrmi huilei | 
iiwm hunedoara! 
I ’________________ I
I CONVOCATOR I
* Convoacă la a Il-a Con- ’
I ferință județeană de dare de I 
I seamă și alegeii delegații și I 
I membrii de sindicat care I 
I doresc să participe. I
I Conferința va avea loc | 
| duminică, 30 noiembrie | 
| 1997, ora 10,00, la sediul | 
| din str. 1 Decembrie, nr.30, | 
| et.I. (9770) |
> Președinte Mih.ii Ionel | 
i Secret;/r Ciorog.irii ț 
ylțonni/ns y

MUNICIPIULUI ■ 
HMIN 

POPULARĂ 
ANUNȚĂ 

pe toți absolvenții cursurilor 
organizate de Casa de cultură 
Deva că în baza ordinului Mi
nisterului Educației și învă

țământului 10273 și a Minis
terului Muncii și Protecției So
ciale 817, vor susține examenul 
de absolvire în data de 28 no
iembrie 1997, ora 8,00.

Diplomele vor fi eliberate de 
Casa de cultură în baza ordi
nelor sus menționate.

Fochiștii vor susține examenul 

în data de 3.XII. 1997, ora 8,00.
V.. ------------- 2—------------------------

Î2EGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE
COMUNALĂ Șl LOCATIVĂ DEVA

SECȚIA APĂ - CANAL DEVA7
întrerupe furnizarea apei reci și calde în

Deva, Călan, Simeria, Hațeg

în ziua de miercuri, 26 noiembrie 1997, începând cu ora 7,00, până
joi 27 noiembrie 1997, ora 7,00, se întrerupe furnizarea apei reci și apei 
calde în municipiul Deva, orașele Călan, Simeria, Hațeg și localitățile
adiacente magistralei, pentru reparații pe conducta de aducțiune 01.000, 
în zona Batiz.

cu sediul în Deva, str. Gh. Barițiu nr. 2, 
telefoane 213315, 217345, 215755.

Solicită oferte de preț pentru procurarea 
de către centrele bugetare a următoarelor 
bunuri: obiecte de îmbrăcăminte, încălță
minte, tricotaje, confecții, alimente nepe
risabile (zahăr, ulei, conserve carne, pateu), 
rechizite școlare și dulciuri.

Ofertele se depun în plic sigilat la sediul 
inspectoratului până la data de 27.11.1997, 
ora 13.00.* *

fiettfruc vtiee de

IMPRIMANTE SI COPIATOARE»

Deva, Bdul Decebal, bl. P
S 212726; 218205
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115 «ini de la nașterea lui Aurel Vlaiou
Monumentul lui Vlaicu.

ultura unui popor se poate apreciă și după felul cum 
își știe sărbători oamenii mari și după felul cum 
le înveșnicește amintirea. Cultul înaintașilor mari, 
înseamnă o cotișfiin|ă superioară și continuitatea 
în muncă.

Noi n'am prea avut vreme să ne gândim la
crearea unei tradiții mai însemnate. Abia veacul al XX-lea începe 
să fie mai tăgăduitor pentru eternizarea figurilor mari, ce-au răsărit 
și răsar din sânul poporului nostru.

Vlaicu a fost un simbol al avânturilor noastre intelectuale. 
El. prin căderea lui, a ridicat zbuciurnările noastre pentru atingerea 
culmilor de lumină. Un fecior de făran îndrăzneț, ne-a pus 
dintr odată alături de popoarele culte, ce încercau să'stăpânească 
văzduhul.

Monumentul ce i se va ridică acestui flăcău din Binținfi, nu 
poale să fie deci, decât întruparea acestui simbol. Proiectul 
scuptorului Medrea e norocos și vrednic de execulat.

Locul monumentului nu poate fi, decât Țara de origine a 
zburătorului, care loc a fost și ținta îndrăzneței lui treceri peste 
culmile Carpațifor. La Orăștie frebue deci să se înalțe acel mo
nument, ca o veșnică podoabă a ținutului care a împodobit istoria 
noastră culturală, cu vieața și opera lui Aurel Vlaicu.

Sibiiu.

Oct. C. Tăslăuanu.

□ □ □ □ □□
3

în această săptămână s-au 
împlinit 115 ani de la nașterea 
academicianului inginer Aurel 
Vlaicu, pilot și constructor de 
avioane, pionier al aviației 
românești. Soarta a hărăzit ca 
acest om să se nască la Binținți 
(azi Aurel Vlaicu) lângă Orăștie. 
Aceeași soartă a făcut ca el să 
fie înmormântat în Cimitirul Belu 
din București. în memoria lui s-a 
dorit ridicarea unui monument, 
proiectul sculptorului Cornel 
Medrea. Monumentul închinat 
lui Vlaicu străjuiește Piața 
Aviatorilor din București. Credem 
că locul său era la Orăștie, așa 
cum susține Octavian C. 
Tăslăuanu. Dar nu este târziu 
nici acum! Monumentul pe care- 
I merită Vlaicu se află în proiect 
la sculptorul Nicolae Adam, o 
creație splendidă a acestui artist 
de excepție. (M.B.)

Privind calitatea factorilor 
de mediu în județul Hunedoara 
în perioada 10-16 noiembrie, 
informăm:

- Poluanții gazoși deter
minați (dioxidul de azot, dioxidul 
de sulf, amoniac și fenoli) au 
avut valori medii și maxime care 
s-au încadrat în concentrațiile 
maxime admisă la toate 
punctele de control din județ. 
Valorile maxime au fost înre
gistrate în zona Livezeni la data 
de 12 noiembrie pentru dioxidul 
de azot, iar în zona Paroșeni în 
ziua de 14 noiembrie pentru 
dioxidul de sulf.

Pulberile în suspensie au 
avut valori medii și maxime care 
au fost în limita admisă de 0.15 
mg/mc aer. Valoarea maximă s- 
a înregistrat în zona Valea Jiului 
la data de 16 noiembrie.

- Pulberile sedimentabile au 
continuat să prezinte depășiri 
ale limitei admise de 17gr/mp/ 
luna în zona Teliuc de 9.68 ori și, 
în zona Chișcădaga de 4.52 ori.

- Valorile radioactivității beta 
globale și ale dozei gama 
absorbite au fost în limitele de 
variație ale fondului natural la 
toți factorii de mediu analizați.

- Materiile în suspensie pe 
râul Jiu provenite în principal de 
la unitățile de exploatare și 
preparare a cărbunelui au avut 
pentru perioada menționată o 
valoare medie de 1667.0 mg/l și

o valoare maximă înregistrată 
la data de 14 noiembrie de 
3060 mg/l.

Față de perioada ante
rioară se poate remarca o 
reducere a valorii maxime cu 
709 mg/l.

R.A. Apele Române prin 
unitățile sale teritoriale a 
verificat- și în cursul lunii 
octombrie modul în care 
unitățile economice respectă 
valorile limită stabilite pentru 
indicatorii de calitate a apelor 
uzate la evacuarea acestora în 
apele curgătoare de suprafață. 
Din cele 39 de unități verificate 
doar 8 evacuează ape uzate 
corespunzător epurate, iar 22 
de unități prezintă depășiri la 1 
indicator, 8 unități la 2 
indicatori și o unitate are 
depășiri la 3 indicatori.

Pentru unitățile economice 
care evacuează ape 
necorespunzător epurate în 
apele de suprafață din bazinul 
hidrotehnic Mureș, R.A. Apele 
Române - S.G.A. Deva a 
aplicat în cursul lunii octombrie 
penalități în valoare de 7.882 
mii. lei. Dintre unitățile 
penalizate menționăm S.C. 
Fares S.A. Orăștie cu 1.390 
mil. lei, S.C. Prestatorul S.A. 
Hațeg cu 1.376 mii. lei și E.M. 
Deva cu 0.953 mii. lei.

Agenția de protecție a 
mediului Deva j

REVENDICĂRI 
SATISFĂCUTE 

LA
ORDONANȚA

I

22
După multe zile de 

așteptare în care 
situația personalului 
disponibilizat de la 
BADPS, Atelierele 
Centrale REMPES 
Deva, INFOMIN și 
CEPROMIN era ne
clară o știre de ultimă 
oră aduce vestea cea 
mare: personalul
disponibilizat de la 
aceste societăți va 
beneficia de toate 
drepturile bănești 
prevăzute de Ordo
nanța 22. (C.P.)

încercăm ca prin intermediul ziarului 
„Cuvântului liber” să aducem unele lă
muriri privind „soarta” proiectului de 
monument conceput de Corneiiu Medrea 
(1888-1964), unui din marii sculptori 
români.

în bogata sa activitate artistică, 
desfășurată cu probitatea unui maestru 
care a făcut - realmente - școală, se înscriu 
proiectele pentru Monumentul Aviatorilor, 
prima variantă datând din 1925 (deci 
posterior proiectului de monument 
VLAICU, cu aproape un deceniu) urmată, în 
1932, de o nouă viziune monumentală. 
Dacă în prima versiune proiectul era 
structurat pe o verticală care suporta 
statuia aviatorului, având la bază un grup 
sculptural, în a doua, artistul concentrează

totul în grupul de la bază care înfățișează 
un conducător de car mănându-și caii, nu 
cu un bici ci cu un șarpe, compoziție ce 
impresionează prin vehemența mișcării, 
printr-un caracter eroic și grandios.

Puțini cunosc însă făptui că 
Monumentul Aviatorilor, existent astăzi în 
București, reia forma monumentului 
proiectat pentru Vlaicu ia Orăștie! Cum s- 
a întâmplat acest transfer nu știu. Dar 
adevărata statuie lipsește ia Orăștie. Căci 
Aurei Via ic u, erou prin tenacitatea cu care 
a știut a învinge toate piedicile, un simbol 
pentru cutezanța visurilor sale, un martir 
întru izbânda dreptului nostru ia 
libertatea națională, se raportează semni
ficativ ia Orăștie.

Adam NiCOLAE, sculptor

O ' 
N

Complexul Comercial, str. Dorobanților, nr. 28 
(vis-a-vis de Banca Dacia Felix) 

Telefon: 220.763, int.: 34

■Faianță albă - 39.250 lei/mp; "Țiglă roșie «import) - 3.363 lei/ . 
■Faianță roz^i crjpin - 56.750 leP buc;
mp; tK ■ Parchet de^ag - 60.000 lei/mp; :
■Faianță marmorată - 57.500 lei/ HDurolac Kober -110.000 lei/4 k® 
mp; - ■ "Materiale de construcții (ciinenl, ‘
■Gresie (import) - 94.500 lei/nipm var, ipsos, ciment alb, bitum, carton 

bitumat etc.). | (9767)

5C„ZAMND TRAN5” SA BRAD

cu sediul in Brad, str. Vânătorilor nr. 47, județul Hunedoara, 
telefon 054/651310; fax: 054/650778 organizează la sediul 

societății in ziua de 27 noiembrie 1997, ora 12, licitație publică 
cu strigare pentru vânzarea unor mijloace fixe disponibile: 

w»

Rt
Rl

fR,

W»
Rt
Rf

autocamion basc. R 8135 F 15 bucăți 
autocamion R 8135 F 1 bucată
autocamion cu macara R 8135 F HIAV 1 bucată 
autocamion cu macara SRD HIAV 2 bucăți-^ 
autofurgon R 8135 F 2 bucăți 
autofurgon R 8135 F OR 1 bucată 
autocamion R 8135 OR 1 bucată 
autofurgonetă TV 14 F 1 bucată 
autofurgon frigorific R 10215 F 2 buccfl 
autofurgon izoterm R 10215 F 2 bucăți 
autocisternă (autotractor cu semiremorcă) 
R12215 FS 1 bucată

autotren transport marfă cu șa R 12215 F 
semiremorcă autotren ATM - 2 1 bucată 
remorcă 2 RPF 7 7 bucăți 
remorcă 2 RB 5 A -1 bucată 
remorcă furgon izotermă 1 bucată

Listele complete și prețurile de pornire a licitației 
pot fi consultate zilnic intre orele 8-14, 

la sediul societății, biroul tehnic.
înscrierile la licitație se vor face pe baza taxei de participare 
In valoare de 50.000 lei (nerambursabilă) Împreună cu taxa de 
garanție care este de 10 la sută din valoarea opțiunilor virate 

in contul de virament nr. 302500301 deschis la BCR, 
filiala Brad ori prin numerar sau CEC la casieria societății 

până la ora deschiderii licitației.
In caz de neadJudecare a unor mijloace fixe, licitația se va 

repeta in fiecare marți și Joi a săptămânii, incepând cu ora 12. 
. (3698)

'Managerul S.C. „BADPS” S.A?
Deva

C O !\i V O
Adunarea Generală a Acționarilor la 
data de 08.12.1997, ora 11, la sediul 

societății din Deva, str. E. Gojdu, nr. 79 
cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul de gestiune al managerului 
pe 10 luni;

2. Raportul Comisiei de cenzori;
3. Modificarea Statutului societății;
4. Alegerea Consiliului de Administrație;
5. Alegerea cenzorilor;
6. Diverse.

Documentele și materialele referitoare 
la ordinea de zi se pot consulta la 

sediul societății incepând cu 
data de 01.12.1997.

In caz de neintrunire a condițiilor de 
reprezentativitate se convoacă o a doua 

adunare generală, in același loc, cu 
aceeași ordine de zi In data de 22.12.97.
\______________________ (9768) J

'~• PRECIZARE • '
in urma apariției articolului „Suspiciuni, 

exagerări, neconcordanțe”, din numărul 2020, de 
joi, 20 noiembrie, s-a prezentat la redacție 
domnul T.G. Dumnealui susține că este singura 
persoană din Gothatea (Gurasada) cu aceste 
Inițiale, dar că nu este autorul scrisorii de la care 
a pornit ancheta noastră.

Dl T.G. afirmă că altcineva s-a folosit de 
numele său, lucru ce l-ar putea dovedi la nevoie 

^prlntr-o expertiză grafologică. (V.R.)

f Administratorul S.C. CALCITA S.A., cu sediul în 
Vata de Jos, str. Platanilor nr. 2, județul 

Hunedoara, convoacă: 
ADUNAREA GENERALĂ

EXTRAORDINARA A I
ACȚIONARILOR I

I pentru data de 22.12.1997, ora 9.00, în București, I 
str. Gh. Moceanu nr. 8, ap. 2, sector 1, cu 

următoarea ordine de zi:
1. Modificarea și completarea conținutului prevederilor |

| Actului constitutiv, adoptarea unui nou Act constitutiv | 
J care să cuprindă toate modificările intervenite până la ! 
1 data prezentă. ~

Proiectul noului Act constitutiv este depus la sediul | 
| societății-birou secretariat, unde poate fi consultat de | 
I către toți acționarii.

2. Majorarea capitalului social cu 50.000 USD pentru 1
I investiții mașini și utilaje I

3. Modificarea structurii acționariatului și a numărului de | 
■ acțiuni deținute de firma OMYA GmbH prin dobândirea de ■ 
1 noi acțiuni.
I 4. Diverse
I Relații suplimentare la sediul societății sau la tel.: 054/ I 
y233.448 și 01/223.10.35. y

SC „UPSRUEEM” SA, 
cu sediul in Petroșani, str. Lunca nr. 115, 

telefon 054/544902,543962, fax 543721, organizează in 
data de 10 decembrie 1997, ora 10.00, la sediul societății 

licitație publică deschisă fără preselecție pentru 
achiziționarea unei centrale telefonice digitale și instalare 

rețea. Plata se face prin compensare. Caietul de sarcini 
șl taxa de participare se plătesc la casieria societății.

Data limită de depunere a ofertei este
9 decembrle 1997, ora 14.00.
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