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După săptămâni de negocieri și ezitări 
premierul Ciorbea a propus o 

REMANIERE SURPRIZĂ
Perioada ce a 

premers rema
nierea guvernamentală a 

dus observatorii politici 
la părerea că nu se va 
produce o schimbare 
adevărată ci, mai de
grabă, o „rotație de ca
dre”, în stilul tradițiilor 
dinainte de 1989. lată că, 
spre surpriza generală, 
premierul Victor Cior- 
bea, impulsionat pro
babil de președintele 
Emil Constantinescu, a 
luat taurul de coarne și 
a propus o remaniere 
surpriză.

Dar iată lista noilor 
miniștri:

MIRCEA CIUMARA - 
Ministerul Industriilor și 
Comerțului

DANIEL DĂ IAN U - 
Ministerul Finanțelor

ILIE ȘERBĂNESCU - 
Ministerul Reformei

SORIN FRUNZĂ- 
VERDE - Ministerul Me
diului, Apelor și Pădurilor

ANDREIMARGA - Mi
nisterul Educației Națio
nale

VALENTIN IONESCU- 
Ministerul Privatizării

ION BRUCKNER - Mi
nisterul Sănătății

CRIN ANTONESCU - 
Ministerul Sportului

SORIN BOTEZ - 
Departamentul Informa
țiilor Publice

Surpriza acestei re
manieri constă în cu
prinderea în guvern a 
unor tehnocrați, care nu 
fac parte din partide 
politice, pe a căror com
petență profesională se 
scontează în îmbună

tățirea activității finan
ciare, impulsionarea 
mersului reformei și a 
privatizării.

Miniștrii industriei, 
de externe, de interne, al 
justiției și al muncii și 
protecției sociale au 
fost numiți ca miniștri 
de stat.

Au fost restructurate 
zece posturi de se
cretari de stat.

Să sperăm că noua 
formulă guvernamen
tală va acționa cu mai 
multă fermitate, suplețe 
și competență pentru 
îmbunătățirea stărilor 
de lucruri din țară, pen
tru a face ca povara 
tranziției să poată fi 
suportată mai ușor de 
cei multi și nevoiași. 
(T.I.).

APARE LA DEVA I SCRISOARE DESCHISĂ ADRESATĂ

CONDUCERII S.C. HABER

Conducerea Asociației 
Handicapaților Neuromotori 
din județul Hunedoara, cu 
sediul în Deva, invită cu res
pect pe toți membrii 
asociației, de toate vârstele, 
împreună cu familiile lor, să 
participe la festivitatea 
sărbătoririi Zilei Interna
ționale a Persoanelor 
Handicapate. Aceasta va 
avea loc în 6 decembrie 
1997 (sâmbătă), ora 10, în 
sala mică a Casei de 
Cultură Deva.

Sunt invitate și per
soanele care poartă 
dragoste și respect pentru 
aceste persoane. (A.H.N.)

MANIFESTĂRI LA CĂMINUL DE BĂTRÂN? DIN BRAD

Premergător zilei de 3 
decembrie, “Ziua mon
dială a persoanelor cu nevoi 

speciale", în ziua de 2 decembrie 
a.c., în cadrul Căminului de 
bătrâni Brad, au avut loc 
manifestări dedicate acestui 
impresionant eveniment. Așa 
cum ne-a relatat dl Gheorghe 
Circo, directorul acestei unități, 
la manifestări au luat parte, 
alături de asistații căminului, 
primarul municipiului, dl Aurel

A

INTERNATIONAL S.A. HAȚEG
DOMNULE DIE ECTOR

GENERAL,
Pe ilnhi de 7 decembrie 

1997se împlinesc 20 de ani 
de etînd s-a produs primii 
“ȘARJA" de bere iu Hațeg. 
Dar istoria acestei fabrici a 

[început în 4 august 1974, 
când s-a excavat prima cupă 

■ de pământ. Eram pe atunci 
salariati: subsemnatul, ee.

Rojin Ioan - contabil fief și 
Popa Elena - secretar dacti
lograf. Proiectant general - 
IS PC AI A RUCUREȘTI, co
lectiv condus de ing. 
Rădulea Ștefan, iar pentru 
linia ferată - atelierul de pro
iectare al Regionalei CFR 
TIMIȘOARA - ing. IIoria 
Muntcanu. Primul șef de 
șantier a fost ing. l'irag 
Francisc, venit Ia Hațeg cu o 
valiză și cu dorința re
crutării foiței de muncă din 
zonă.

Probleme au fost multe, 
dar izbânda a meritat.

La ceas aniversar, per- 
miteți-mi, die director ge
neral, să amintesc o parte 
din oamenii care au con
tribuit Ia înălțarea acestui 
edificiu industrial în una din 
cele mai frumoase zone ale 
țării, care a dat de lucru la 
sute de oameni și a adus be
rea spumanlă pe masa 
minerilor, a tuturor locții
torilor din județul Hune
doara și din cele limitrofe și 
să vă felicit că astăzi livrați

Benea, secretarul, dna Agnes 
Epure, reprezentanții Parohiei și 
unii consilieri.

Manifestările au debutat cu 
un parastas de pomenire în 
memoria celor decedați, con
tinuând cu scurte alocuțiuni din 
partea primarului municipiului, 
preotului paroh loan Faur, 
sociologului unității, Emilia Mihuț, 
precum și directorului unității, 
alocuțiuni ce au avut ca suport 
ideea centrală a valorii persoanei 

bere “Hațegana "aproape în 
toată tara.

Dar să începem cu con
structorii: ca șefi ai 
șantierului Fabricii de bere 
ii amintim pe ing. Marcu 
Adrian, ing. Dăuescu Petri' 
(Dumnezeu să-l odih
nească!), iar Ia instalații, pe 
ing. Otrocol Valentin și pe 
maistrul Tache. Coor
donarea de la Timișoara a 
fost realizată de conducerea 
trustului, director ing. 
Moidt Gheorghe (decedat), 
de ing. Roșea și de șefii de 
șantier ing. Grunfeld (dece
dat), ing. Andronic, ing. 
Rusnac și ing. Fana Marin. 
Pentru partea electrică, un 
merit deosebit l-a avut co- 
iecli > ui Eleclromontaj Sibiu, 
condus exemplar de ing. 
ZHImann Robert, primind 
sprijin și de ia ERE DEVA, 
ing. Mârza Cornel, director 
tehnic, și ing. Lcach 
Dumitru, șef Centru Hațeg. 
Izolațiile hidro au fost rea
lizate de T.I.U. RUCUREȘTI 
(maistru Raia).

Montajul instalațiilor la 
secția malț a fost coordonat 
de Adam Gerhard, șef mon- 
teur al VER MALZEREI 
ERFURT - furnizorul utila
jelor de germinare și de us
care a malțului. Pentru fa
brica de bere au fost impor-

Ing. Dorin loan PISOIU
(Continuare în pag. 8)

handicapate. în cinstea acestui 
eveniment, în cadrul unității s-a 
dat în folosință o sală de terapie 
prin grija Societății de Cruce 
Roșie - filiala Brad, dotată cu 
toate cele necesare desfă
șurării diferitelor activități pentru 
asistații unității, persoane ce 
trăiesc alături de noi, gândesc 
și mai presus de toate simt 
căldura cu care sunt înconjurați 
în aceste clipe grele ale vieții. 
(AI.J.)

sponsorizare}

Biserica Ortodoxă 
Ribița, monument istoric, 
a primit din partea S. C. 
IRMAR IMP-EXP SRL 
București, prin dna Maria 
Văleanu și dl Gornik 
Domițian, cetățean din 
Deva stabilit acum în 
Germania, o sponso
rizare de 1000 DM. Banii 
primiți de la acești oa
meni de suflet și cu cre
dință au fost folosiți la 
cumpărarea cimentului și 
fierului beton, necesare 
consolidării turnului bi
sericii.

Părintele paroh Traian 
Cioară - Trif mulțumește 
sponsorilor și pe această 
cale. Iar în scrisoarea de 
mulțumire adresată celor 
doi sponsori părintele 
menționează lucrările și 
dotările de care biserica 
mai are nevoie (amena
jarea unui trotuar în jurul 
lăcașului, restaurarea 
picturii, sistemul de încăl
zire, mobilier, veșminte, 
covoare). Poate se vor 
găsi și alți credincioși ca
re vor sponsoriza aceste 

^lucrări. (V.R.)_________

CURATRflNS BDNSIUERĂ ' 

că Mm ide la transilvania'5

In timp ce protestul 
Grupului Școlar „Tran
silvania” continua pe străzile 

Devei iar o delegație se afla 
la București, la noul sediu al 
S.C. Coratrans S.A Deva a 
avut loc marți (2 dec.) o con
ferință de presă organizată, 
evident, cu scopul de a 
preciza poziția conducerii 
societății față de mediatizata 
acțiune a elevilor școlii. ■

De altfel, o mare parte din 
cele prezentate cu acest 
prilej de Mircea Băgăianu, 
directorul general al S.C. 
Coratrans, au fost publicate 
într-un număr recent al zia
rului nostru, în cadrul unui 
comunicat din partea Con
siliului de Administrație Cora
trans S.A. Deva, sub titlul 
„Un conflict întreținut arti
ficial”. Se consideră nejus
tificată acțiunea de protest a 
elevilor, prin care ei reven
dică clădirea internatului și a 
cantinei, „ocupată în mod 
abuziv” și care ,,nu a fost 
niciodată proprietatea 
Inspectoratului Școlar sau a 

^Liceului Auto" (adevăr

,,probat de documente"), 
preciza în cadrul conferinței 
dl Băgăianu. Pe aceeași 
poziție se situează și Sin
dicatul Coratrans S.A. Deva 
(reprezentat prin preșe
dintele său, Vasile Moga), 
care subliniază printre altele 
că ,,în decursul anilor s-a 
încercat o soluționare a situ
ației pe cale amiabilă, încă 
din anul 1991 (când 
Coratrans a obținut de la 
Ministerul Transporturilor 
certificatul de atestare a 
dreptului de proprietate asu
pra terenului cu pricina - 
n.n.), dar dialogul cu factorii 
de decizie s-a dovedit 
unilateral”.

Mai mult decât atât, di-
• rectorul societății este „ab

solut convins că nu este 
acțiunea elevilor, ci ei sunt 
cu iscusință manevrați de 
persoane din umbră”, mer
gând până la a se-întreba 
dacă, ,,într-un context mai 
larg, nu cumva este o 
acțiune anarhică, împotriva 
puterii statului?’’...

Fără comentarii. (G.B.) .

Ci 
r i

.kft r'

>

a

sa Deva. Vedere spre str. Avram Iancu.
Foto: Anton SOC AC!

JUDEȚEAN AL TINERETULUI PUR

Sâmbăta trecută, într-un cadru natural 
primitor, oferit de Cabana Căprioara din Deva, 
a avut loc constituirea Consiliului Consultativ 
Județean al tineretului Partidului Umanist din 
România din județul Hunedoara. La constituire 
au participat tineri delegați din localitățile 
hunedorene unde există organizații ale 
tineretului PUR, simpatizanți ai acestor 
organizații și invitați. Cu acest prilej dnii Grațian

Faur, Petru Mărginean și Nicolae Rad, din 
conducerea organizației județene a PUR, 
s-au referit la doctrina și obiectivele acestui 
partid, la promovarea valorilor umane, cât și 
la locul și rolul tineretului în realizarea 
programului acestui partid.

După constituire, Consiliul Consultativ și- 
a ales biroul executiv, funcția de președinte 
fiind încredințată drei studente Oana Onose. (N.T.).
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□MÂNIA
AP DE SERIE LA 

CAMPIONATUL MONDIAL
- FRANȚA 98!9

MONDIALELE
LA HANDBAL FEMININ

S-a scris îndeosebi în presa de specialitate cu 
oarecare teamă că reprezentativa noastră de fotbal, 
calificată la C.M. - Franța ’98, ar putea fi lipsită de șanse 
pentru a deveni “cap de serie”. Presupunerea pleca 
de la referirile secretarului general al FIFA dl Joseph 
Blater la criteriile desemnării capilor de serie, în funcție 
de trei criterii.

Ca urmare s-au stabilit “capii de serie”: BRAZILIA, 
FRANȚA, GERMANIA, ARGENTINA, SPANIA, ITALIA, 
OLANDA, ROMÂNIA.

Anglia a rămas în urna a doua, în pofida poziției 
bune din clasamentul FIFA și a tradiției fotbalului 
britanic.

Azi, Io Marsilio

De duminică, în Ger
mania, se desfășoară cei 
de ai 13-iea turneu final ai 
Campionatului Mondial de 
handbal feminin. Așa după 
cum deja se cunoaște, re
prezentativa noastră de 
handbal face parte din 
grupa C, alături de Coreea 
de Sud, Ungaria, Coasta de 
Fildeș, Algeria și Uruguay.

Primul joc ai repre
zentantelor noastre a avut 
ioc marți în compania 
formației Algeriei, care s-a 
încheiat cu scorul de 44 - 
23 în favoarea României (ia 
pauză 25-9), româncele do
minând autoritar pe în
treaga durată a partidei. 
Fără să aibă valoare, adver
sarele echipei noastre au

trecut ușor ■ prea ușor - de 
apărarea româncelor, 
reușind să înscrie 23 de 
goluri, ceea ce e cam mult, 
întrebarea este, ce va fi în 
întâlnirile cu Coreea de 
Sud și Ungaria.

După meciul de ieri cu 
Uruguay, azi după amiază, 
de ia ora 17, România va 
juca cu Ungaria - vicecam- 
pioană mondială - care ne 
va da măsura posi
bilităților reprezentativei 
României.

Vineri va fi zi de pauză, 
apoi sâmbătă de ia ora 16 
are ioc partida România - 
Coasta de Fildeș și du
minică (ora 20), România - 
Coreea de Sud.

în Cupa UEFA 
REZULTATELE 

PENULTIMEI ETAPE
* CRUPA A •

BORUSSIA DORTMUND - GALATASARAY 
ISTANBUL 4 - 1, AC PARMA - SPARTA 
PRAGA 2-2
CLASAMENTUL:

Ultima etapă (10 decembrie): Sparta - Borussia și 
Galatasaray - Parma

1.BORUSSIA 5 4 0 1 11-3 12
2.AC PARMA 5 2 2 1 5-4 8
3.SPARTA 5 1 2 2 6-8 5
4.GALATASARAY 5 1 0 4 3-10 3

TRAGCRCA LA SORTI
• GRUPA 8 •

MANCHESTER UNITED - FC KOSICE 3-0

Azi, la Marsilia se va 
efectua tragerea la sorți a 
grupelor celei de-a 16-a 
ediții a Cupei Mondiale la 
fotbal, ce se va desfășura 
anul viitor în Franța, eve
niment așteptat cu deo
sebit interes de întreaga 
lume fotbalistică. Cere
monia se va desfășura cu 
fast, și pentru prima oară 
va avea loc pe stadion, al 
cunoscutei echipe Olim- 
pique după disputarea 
unei atractive partide de

fotbal dintre selecționata 
Europei și unei echipe a 
Lumii. întâlnirea va în
cepe la ora 17,45 și va fi 
transmisă și la Televi
ziunea română. Apoi, la 
ora 20,15 așteptată cu 
înfrigurare și emoție de 
cei 32 de reprezentanți ai 
echipelor reprezentative 
de fotbal calificate pen
tru viitorul campionat 
mondial, se va desfășura 
tragerea la sorți a com
ponenței celor 8 grupe.

H

ÎN CUPA ROMÂNIEI 
STEAUA - POIANA CÂMPINA

3-1(2-1)
în optimile Cupei României ia fotbal, ia Ploiești s-a 

disputat marți meciul dintre Steaua - Poiana Câmpina. 
Scorul a fost deschis surprinzător, în minutul2, de Stegaru 
de ia Poiana. Militarii au pus stăpânire pe joc și Ciocoiu 
înscrie 2 goluri frumoase, realizând a treia "dublă” în trei 
partide! Să fie de bun augur pentru meciul din 9 decembrie 
cu Aston VUial în repriza a ii-a, Rotariu a mai înscris un 
goi și scorul fina! a fost 3-1 pentru Steaua.

INCI CAVALERI Al 
UIERULUI AU SPUS W

“ADIO” ARBITRAJULUI
Cu puțin timp în urmă și-a anunțat retragerea din arbitraj 

unul dintre cei mai cunoscuți arbitri din țara noastră, Adrian 
Porumboiu, ce l-a secondat cu succes pe un alt apreciat 
cavaler al fluierului, Ion Crăciunescu. Și iată, după ultimele 
meciuri din optimile Cupei României la fotbal de ieri, la care 
au fost delegați, și-au anunțat retragere^și arbitrii 
Constantin Gheorghe și Gheorghe Constantin (din 
Râmnicu Vâlcea), Ion Danciu (Petroșani) și Alexandru 
Crișan.

De-a lungul anilor, și acești patru cunoscuți arbitri au 
avut multe prestații bine apreciate pe prima scenă fot
balistică a țării și cei doi vâlceni au fost purtători ai 
ecusoanelor FIFA. Și conjudețeanul nostru, Ion Danciu, a 
avut două invitații din SUA, unde a condus meciuri ale unor 
turneuri de juniori. Sigur, fiecare în parte a avut parte și de 
unele nereușite, asta face parte din viața oricărui arbitru. 
Este, practic, imposibil ca arbitrul - oricât ar fi de bine 
apreciat - să nu gafeze în anumite situații. Așadar, să le 
apreciem ce au făcut bun pentru fotbalul nostru și să le 
urăm viață lungă, să-i ajute pe mai tinerii lor colegi porniți 
pe urmele lor.

Pagină realizată de Sabin CERBU

CLASAMENTUL:
1.MANCHESTER 5
2JUVENTUS 5
3. FEYENOORD 5
4. FC KOSICE 5

5 0 0 14-4 15
3 0 2 11-8 9
2 0 3 7-10 6
0 0 5 2-12 0

Ultima etapă (10 decembrie): FC Kosice - Feyenoord 
și Juventus - Manchester

• GRUPA C •

Ultima etapă (10 decembrie); PSV - Barcelona și 
Newcastle - Dinamo

DINAMO KIEV - PSV EINDHOVEN 1-1
CLASAMENTUL:
1.DINAMO 5 3 2 0 13-4 11
2.PSV 5 2 2 1 7-6 8
3.NEWCASTLE 5 1 1 3 5-8 4
4.BARCELONA 5 1 1 3 5-12 4

• GRUPA 0 •
FC PORTO - OLYMPIAKOS PIREU 2-1, 

ROSENBORG TRONDHEIM - REAL MADRID 
2-0
CLASAMENTUL:
1. REAL
2. ROSENBORG
3. FC PORTO
4.OLYMPIAKOS

5 1 1
5 1 1

1 11-4 10
1 11-6 10
3 3-7 4
3 4-12 4

Ultima etapă (10 decembrie): Real - FC Porto și 
Olympiakos - Rosenborg

■-

“Sunt câteva orașe 
însemnate în județul nostru 
care nu au fotbalul ce se 
poate vedea ia Certej.” Este 
una dintre aprecierile ce se 
aud în rândurile iubitorilor de 
fotbal cu privire ia fotbalul ce 
se practică în acest dezvoltat 
centru minier. Dacă până 
acum se vorbea numai de 
echipa de seniori, iată că de 
acum putem scrie și despre 
juniorii de ia Minerul Certej, 
grație preocupării antre
norului Hanzi Stan, dar și 
sprijinului primit din partea 
conducerii asociației spor
tive pentru creșterea 
viitorilor fotbaliști.

Hanzi Stan, paralel cu 
activitatea sa de arbitru, de 
mai muiți ani se ocupă și de 
pregătirea tinerilor fotbaliști 
de ia Minerul Certej. Cu 
aceeași dragoste și serio
zitate ce l-au caracterizat in 
întreaga sa activitate fot
balistică. Și pe bună dreptate 
se poate mândri că unii jucă
tori care i-au fost elevi, Cristi 
Ciobanu, Cristian Zaiomir și 
C-tin Sârghea - care 
activează chiar ia Minerul 
Certej -, Dan Joiitvinschi - de 
ia CFR Marmosim Simeria, 
au comportări bune în aceste 

Jormații din Diviziile C și D. Echipa MINERUL „CERTEJ”, locul I în turul campionatului 1997-1998 juniori C.

în actualul campionat ’97 
• ’98, antrenorul Hanzi se 
ocupă de pregătirea echipei 
de juniori “C", născuți 1983 
- 1984, cu care a obținut o 
frumoasă performanță: 
clasarea pe primul ioc în tur, 
cu o apreciabilă “linie” de 
clasament: 650 126-3=16p. 
Antrenorul ne-a vorbit 
despre goigeterui formației 
Cătălin Roșu - cu 10 goluri 
în 6 meciuri, subiiniindu-i 
calitățile sale de atacant, cu 
gabarit bun, dar și tehnica 
sa, amintindu-i și pe ionuț 
Stafie, Liviu Damian și 
Bogdan Miciea despre care, 
cu siguranță, se va mai auzi. 
Dar cine poate ști cine va mai 
"sări” din lotul de jucători: 
Ciuntu, Oprișor, Popa, Stafie, 
Mura, Marinuț, ignat, Miciea, 
Mureșan, Surugiu, Vișan, 
Dragoș, Demian, Roibu, 
Roșu, Sicoe, Me/ha și Popa ? 
Antrenorul S. Hanzi a ținut să 
mulțumească și prin in
termediul ziarului nostru 
conducerii clubului, dniior 
ing. Nicoiae Mogoș, di
rectorul exploatării, ing. 
Daniei Andronache, pentru 
sprijinul dat în pregătirea 
tinerelor vlăstare, creșterii 
schimbului de mâine ai 
fotbaliștilor din Certej.
__________ ——________ /
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Consiliul local nu dorește 
firma Shell la Deva

Deși s-a încercat de mai 
multe ori în Consiliul local 
obținerea avizului favorabil 
pentru asocierea Primăriei 
Deva cu renumita firmă Shell, 
votul majorității consilierilor 
deveni a fost negativ. Și în 
ultima ședință s-a întâmplat 
același lucru, cu toate că până 
la urmă a fost desemnată o 
echipă formată din șase con
silieri care să negocieze cu 
prestigioasa companie.

Mai multe persoane cu 
care am stat de vorbă pe 
această temă ne-au spus că 
dialogul va fi sortit eșecului 
întrucât în cea mai mare par
te cei aleși sunt nu din în
tâmplare acei consilieri ce 
au dat un vot negativ pentru 
promovarea asocierii cu a-

X_____________________

bairam
Sunt mereu în jurul nos

tru, cunoscuți sau necunos- 
cuți, prezenți trupește sau 
doar sufletește. Ne sunt pă
rinți sau bunici, frați și surori, 
rude sau vecini. Uneori îi 
vedem, alteori ne facem că 
nu-i vedem, uneori îi auzim, 
alteori nu vrem să-i auzim.

Ei sunt totuși aproape și 
își plâng suferințele. Ei sunt 
bătrânii noștri. Poate că să
răcia din jur și, mai ales, 
sărăcia din noi ne-au făcut 
să-i marginalizăm, să-i înde
părtăm de noi și de viața 
noastră. Nu vrem să le ve
dem problemele, nu avem 
interes să îi ajutăm, nu pu
tem să le acordăm atenția 
care ar trebui. Lipsa de res
pect față de ei se vede încă 
de la nivelele cele mai înalte 
ale conducerii țării. Căci, 
numai așa putem numi indi
ferența cu care a fost și este 
tratată această categorie 
atât de defavorizată.

Am stat de vorbă de cu
rând cu câțiva dintre bătrânii 
Devei și am putut observa 
pe chipurile lor deznădej
dea. "Am muncit o viață în
treagă pe brânci, am suferit 
și am sperat că într-o zi o s- 
o ducem mai bine, noi și 
copiii noștri", ne spune cu 
lacrimi în ochi dna. Geor
giana Morar. Cum mai poți, 
după o viață plină de renun
țări și de interdicții, să mai 
zâmbești sau să te mai gân
dești cu bucurie la ziua de 
mâine, văzând că-ți este tot 
mai greu. Am discutat cu 
bătrâni și am văzut murind în 
ei speranța. Părinții noștri, 
bunicii noștri, generații de 
sacrificiu ale trecutului, se 
văd din nou actori fără voie 
în această veșnică piesă a 
sacrificiului. Dorind o bine
meritată apreciere acum, la 
sfârșitul vieții, ei se văd mai 
mult ca oricând sacrificați. 
Majoritatea au încetat de 
mult să mai lupte împotriva 

ceastă companie.
Din alte discuții pe care 

le-am purtat cu cei prezenți 
la întâlnirea de la Primărie 
(joi, 27 noiembrie) am reținut 
că de fapt nu se dorește din 
partea majorității consilierilor 
locali prezența firmei Shell în 
Deva, întrucât aceasta ar 
strica multe ploi actualilor 
benzinari, care mai pe față 
mai pe dos se bucură de 
sprijinul și influența multor 
consilieri municipali.

în această situație se pu
ne întrebarea: Ale cui intere
se le apărați domnilor consi
lieri? Ale electoratului care 
v-a învestit în funcție sau ale 
altora cărora le este teamă 
de concurență și de calitățile 
produselor firmei Shell?

destinului, 
s-au resemnat 
așteptând cu neputință ziua 
de mâine. Alții, așa cum este 
dl losif Zudor, continuă să 
lupte, continuă să spere.

Fiu al Devei, la cei 65 de 
ani ai săi, dl losif Zudor a fost 
toatâ viața un perfecționist. A 
vrut să dea cât mai mult, 
știind că numai așa are drep
tul de a primi ceea ce a dat. 
"Trebuie să încetăm să ce
rem de la unii și de la alții 
ajutor, trebuie să facem noi 
ceea ce este de făcut”, ne 
spune domnia sa. Acesta 
este și motivul pentru care nu 
are plângeri de făcut. Și, to
tuși, ar fi ceva. "Poate că dl 
primar ar trebui să își aducă 
aminte de ceea ce a promis, 
să ne ofere gratuități la trans
portul în comun. Sau măcar 
niște reduceri pentru noi, 
pensionarii, că ne este foarte 
greu acum când toate sunt 
din ce în ce mai scumpe".

Ca domnul Zudor sunt 
cu siguranță și alții, dar ma
joritatea sunt cei care au 
renunțat la vise. "Nu mai 
vrem nimic, fiindcă nu am 
avut niciodată nimic și nici 
nu vom avea ceva în viața 
asta", ne mărturisește cu 
glas moale dl Nicolae Popa. 
La cei 73 de ani ai săi, dl 
Popa se încadrează perfect 
în acea clasă de oameni re
semnați, împăcați cu des
tinul. "Dacă țara o să o ducă 
mai bine, poate că și noi o s- 
o ducem mai bine, dar nu 
cred că asta se va întâmpla 
prea curând."

Mulți dintre noi, cei încă 
în floarea vârstei, nu ne gân
dim că va veni într-o zi și 
rândul nostru, vom îmbătrâni 
și noi, însă nu dorim să a- 
vem soarta pe care o au bă
trânii de astăzi. Dacă ve
ghem la soarta lor acum, ne- 
o construim pe a noastră 
mai bună. Să avem, așadar, 
grijă de bătrânii noștri.

f Antologie de umor
1 Se află în pregătire un J 
i nou volum de antologie de ,
• umor editat sub directa coor- i
J donare a cunoscutului autor' 
, devean de satiră și umor, , 
i Horia Crișan. i
' Redactat într-o ținută J 
i grafică deosebită, noua an- ( 
i tologie de umor “Râsul Lu- i 
J mii” cuprinde în paginile sale J 
i între altele Can-can-uri, Glu- ■ 
i me trăsnet, Din teze și ex- ■ 
J temporale, Teste și jocuri J 
i logice, Obsexii, Horoscop și ,
• Week-end făcut varză! »
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"Taxă” pentru 

încheierea căsătoriilor
De curând cei care doresc 

să se căsătorească la Deva 
trebuie să plătească (doneze) 
o sumă de minim 50000 de lei.

Măsura a fost adoptată 
săptămâna trecută în ședința 
de consiliu.

Sumele de bani obținute 
din aceste contribuții vor fi 
oglindite într-un cont separat și 
se vor utiliza în amenajarea și 
dotarea încăperilor ce compun 
Casa Căsătoriilor. •

Tărănizarea străzilort
Una dintre actualele ho

tărâri ale Consiliului local De
va, de schimbare a numelui 
Bulevardului Libertății în luliu 
Maniu, a creat controverse și 
discuții în rândul locatarilor 
acestei importante străzi din 
Deva.

Ideea a fost promovată de 
către consilierii țărăniști și sus
ținută surprinzător și de colegii 
din opoziție, care au căzut în 
plasa unui joc politic o notă 
discordantă fiind promovată 
doar de consilierul Partidului 
Pensionarilor, dl loan Răcoi, 
care a ridicat mai multe semne 
de întrebare asupra acestei 
idei, reamintind faptul că, "atât 
în 1929, cât și în 1933 la solici
tările minerilor și ceferiștilor 
pentru o pâine mai’bună, gu
vernul din acea vreme condus 
cu onor de luliu Maniu le-a 
răspuns cu gloanțe."

De retinut faptul că în ulti

* * 

Adunare amânată
Convocată pentru 29 noiembrie a.c., Adu

narea Generală a Acționarilor de la SC Ardealul 
SA Deva s-a amânat pentru o dată care se va 
anunța ulterior.

între motivele care au stat la baza amânării 
acesteia a fost situația neclară a componenței 
acționariatului la RRA, precum și nepublicarea 
datei desfășurării adunării generale în Monitorul 
Oficial.

De reținut rămâne în continuare faptul că la 
această societate se menține încă o stare 
tensionată care derivă din ideea privatizării, 
închirierea și cuantumul taxelor stabilite pentru 
unitățile în locație, precum și împărțirea sferelor 
de conducere, ultimii ani consemnând numeroa
se divergențe pe această temă.

; Necalificati și fora :I r i 1

haine de protecție
1 Sectorul "Zone verzi” din cadrul Primăriei Deva 1 
J are în componența sa 60 de angajați dintre care J 
! numai 12 calificați. ,
■ Austeritatea bugetului local și-a pus amprenta ■ 
i nu numai asupra veniturilor acestor lucrători ale i 
1 căror câștiguri lunare brute nu depășesc 300000 de 1 
J lei, ci și pe imposibilitatea de a li se asigura J 
, echipamentele de protecție necesare. ,
i într-o discuție recentă cu factori, de decizie ai ■ 
i Primăriei ei au solicitat salarii mai omenești, sprijin ■ 
1 pentru o calificare profesională, precum și stabilirea 1 
1 unei grupe de muncă adecvată activității pe care o 1 
! desfășoară, conform HG 125.

AUR DIPREST s.r.l.

Situată la parterul blocului 10, la doi pași de Casa de cultură din Deva, Bijuteria Aur Diprest a 
, devenit un nume de marcă în confecționarea podoabelor din aur, argint și pietre prețioase.

După cum spunea dl Nelu Bălășescu, patronul și unul din apreciații bijutieri ai zonei: 
“De câțiva ani oferim clienților o paletă diversă și deosebit de atractivă de bijuterii. 

De la noi, ne-a mai precizat dl N.B., clienții pleacă foarte mulțumiți. Punem un 
accent aparte pe calitate, design și nu în ultimul rând pe timpii de execuție 

ai lucrărilor comandate care nu depășesc 48 de ore.
Bijuteria oferă celor interesați, la schimb, și produse din aur 
și argint, prestații în regim de consignație, precum și alte 

lucrări de reparații, montări pietre scumpe etc.
De asemenea, recent Societatea Aur 
Diprest SRL a mai deschis o bijuterie în Ilia, 

unde cei interesați, în fiecare zi de vineri 
(până la ora 15) pot să beneficieze de 
îndemânarea și talentul lucrătorilor firmei. 

Cu o experiență de peste 20 de ani în 
domeniu, personalul bijuteriei oferă celor 
care trec pragul unității produse de mare 
finețe și eleganță. Și toate acestea la 
prețuri accesibile pentru buzunarul 
fiecăruia.

Nu uitați, Bijuteria Aur Diprest din 
Deva, situată la parterul blocului 10, 
sc.II, parter, vă stă la dispoziție cu 
produse de mare atractivitate.

mii șapte ani această impor
tantă stradă din Deva a avut 
trei denumiri: V.l.Lenin, Liber
tății și acum luliu Maniu. Venită 
dintr-un moft al consilierilor 
țărăniști de a-și promova linia 
politică proprie, de țărănizare a 
străzilor, măsura nu poate fi 
ușor digerată de către miile de 
locuitori ai acestui important 
bulevard, care vor fi obligați 
să-și schimbe documentele 
sau după caz să bată la porțile 
serviciului "Evidența Popu
lației" pentru vize pe buletin. 
Sunt însă cazuri când actele 
pot apărea cu trei adrese - 
Lenin, Libertății sau luliu Ma
niu - , situații în care trebuie 
obținută adeverință de la pri
mărie, care nu face decât 
2500 de lei și... timpul pierdut 
pentru hârtii în plus.

Trecând peste această ha
rababură, promovată de consi
lierii locali, care se pare că nu 
au alte probleme mai impor
tante de rezolvat pentru muni
cipiu, în loc de final să rea
mintim textul art. 36, din Legea 
105/1996 privind Evidența Po
pulației și Cartea de Identitate 
în care se specifică: "în cazul 
în care se schimbă denumirea 
localităților și a străzilor, chel
tuielile pentru schimbarea căr
ții de identitate vor fi suportate 
de instituțiile publice care au 
propus schimbarea denumi
rilor" (M O. 237/30 sept 96).

Extinzând această preve
dere legală, pentru schimba.- 
rea și a altor documente nor
mal ar fi să le plătească cine a 
adoptat hotărârea adică Con
siliul local Deva.
------------- ----------/

în urma unei acțiuni or
ganizate de către lucrătorii 
Biroului ordine publică din 
cadrul Poliției municipiului 
Deva au fost depistați efec
tuând schimb ilegal de valu
tă Busuioc Grigore, Crișan 
loan - ambii din Deva, res
pectiv Yucel Mehmet, cetă
țean turc.

Pentru comerțul ilegal cu 
valută cei trei au fost sanc
ționați cu amendă între 
100000 - 150000 de lei, iar 
valuta aflată asupra lor a fost 
ridicată în vederea confiscării.

Demian Alexandru, cu 
domiciliul în Bârcea Mare, 
este autorul furtului comis în 
ziua de 17 noiembrie când 
acesta prin escaladarea bal
conului a pătruns în locuința 
unui cetățean din Deva de 
unde a sustras două certifi
cate de acționar în valoare 
de 3 milioane de lei.

Prejudiciul a fost recu
perat, iar autorul este cercetat 
în stare de libertate 
pentru săvârșirea in
fracțiunii de furt calificat.

Podelean Domide din 
Mintia este autorul agresiunii 
comise în 13 noiembrie a.c. 
asupra consăteanului său 
Dehel Florin, de 21 de ani, 
pe care l-a lovit cu un corp 
dur. în urma loviturilor victi
ma a suferit leziuni ce nece
sită îngrijire 45-47 de zile. 
Pentru fapta sa este cercetat 
de către organele de anche
tă, urmând să răspundă în 
fața legii pentru comiterea 
infracțiunii de vătămare cor
porală.

Lei, mărci și dolari!
Popa Dănuț din Brăniș- 

ca a pătruns în locuința lui 
Betea Petru din Satul Ro
vina - Brănișca de unde a 
sustras 900000 de lei, 10 
DM și 3 dolari. Pentru fapta 
comisă Popa Dănuț este 
cercetat în stare de libertate 
urmând a da socoteală 
pentru infracțiunea de furt 
calificat.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Poliției 

Municipiului Deva

Pagină realizată de-
Corne! POENAR, Andrei NISTOR
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S.C. Farmacia "Hygea 
Farmimpex” SRL este una din
tre cele mai mari farmacii din 
Brad, ale cărei servicii sunt mult 
solicitate, fiind situată central, 
pe bulevardul Republicii, dar și 
pentru că este singura din oraș 
care are laborator pentru 
prepararea medicamentelor. 
Dar amănunte despre acti
vitatea de aici ne-a furnizat dna 
farmacistă Margareta Tudoran:

- Unitatea a fost singura 
farmacie de stat de circuit 
deschis din oraș. Din ea s-au 
desprins rând pe rând celelalte 
trei. Au plecat de aici colege 
care și-au făcut farmacii în di
ferite zone - Peste Luncoi, lân
gă autogară și a treia peste 
drum de policlinică.

- Deci există acum în oraș 
patru farmacii cu circuit 
deschis, Iar aprovizionarea, 
cum se poate vedea cel puțin 
aici la dv., este de apreciat.

- într-adevăr. Noi facem 
aprovizionarea unității direct de 
la depozite sau fabrici, dar au 
început să vină cu oferte și fir
mele private, ceea ce este în 
ajutorul nostru.

- Cu toate acestea sunt 
încă greutăți în onorarea 
rețetelor compensate, ca să 
nu mai vorbim de gratuități.

\ — -.... -

- Noi am dat compensate, 
dar fiind sfârșit de an a trebuit să 
sistăm. în 7 noiembrie am făcut 
ultima factură către spital, dar 
banii nu i-am primit din 
octombrie. Avem mari cheltuieli 
cu chiria (la Remedia), cu 
energia electrică și cu telefonul, 
încălzirea ne costă 1,1 milioane 
de lei în condițiile că în octombrie 
nu s-a dat căldură. Ajunge la 
peste 3 milioane de lei costul

De vorbă cu
dna Margareta 

Tudoran, 
farmacist primar

încălzirii, dar cel puțin dacă ar fi 
cald. Am solicitat R.Ă.G.C.L. să- 
mi aprobe debranșarea de la 
conducta termică - oricum 
caloriferele sunt mai mult reci -, 
asigurându-ne propriile surse de 
căldură. Sper să ni se aprobe.

- Fiind singura farmacie 
unde se șl prepară, multă lume 
preferă să vină aici.

- Da, preparăm după rețete 
magistrale, însă substanțele s-au 
scumpit mult. De fapt aproape 
lunar se măresc prețurile și la

medicamente. Acestea sunt 
date de Ministerul Sănătății 
însă pot și să difere de lă o 
fabrică la alta. De aceea în 
farmacii se găsesc aceleași 
produse la prețuri diferite. 
Depinde de producător, nu de 
depozit. La cele parafar- 
maceutice mergem cu un 
adaos de maxim 30 la sută.

- Care este colaborarea 
cu medicii?

- Responsabilitatea farma
cistului este aceeași cu a me
dicului. Colaborarea există și 
este optimă. Sunt foarte inte
resată de documentare, să aflu 
tot ceea ce apare nou în 
domeniueParticip la simpo
zioane și conferințe organizate 
în centrele universitare; altfel 
nu se poate.

- Știm că într-o farmacie 
se intră cu dorința de a găsi 
medicamentul prescris și a fi 
servit operativ pentru că bol
navului nu i se poate cere 
prea multă răbdare.

- Așa este. La noi omul nu- 
i lăsat să aștepte. Disciplina la 
noi presupune operativitate, 
corectitudine, solicitudine și nu 
în ultimul rând o vorbă bună 
atât de așteptată de către bol
nav sau aparținător.

A consemnat
Estera SÎNA Jj

wâxutâde... 
r amcdNi

■ “Să tremure acei 
bărbați care câștigă mâna 
unei femei fără să câștige 
și întreaga pasiune a 
inimii ei.”

Nathaniel Hawthorne

■ “O femeie cunoscută 
prin intermediul unui 
bărbat este o femeie prost 
cunoscută.”

Henry Adams

■ “Nu-i voie să ucizi o 
femeie care ți-a făcut un 
rău, dar nimic nu îți 
interzice să gândești că 
îmbătrânește cu fiecare 
minut. Ești răzbunat de 
1440 de ori pe zi.”

George Ade

■ “Singurul secret pe 
care o femeie poate să îl 
păstreze este cel al 
vârstei sale.”

Chingchow

■ “Care-i bărbatul să 
poată bucura o inimă de 
femeie. Așa cum ar face-o 
rochie de mătase?”

Dorothy Parker

■ “Bărbații care fla
tează femeile, nu le cu
nosc; bărbații care abu
zează de ele, le cunosc și 
mai puțin.”

Madame de Sa/m

Selecție de Hie LEAHU

Lidia Perța oferă 
elevilor liceului din 

Geoagiu, prin chioșcul 
propriu, o gustare, 

un suc, o cafea.

Foto: Anton SOC AC!
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“Aș fi foarte mulțumită 
dacă am reuși să atragem 
aici cât mai multe femei 
care, măcar pentru o oră, să 
uite de problemele de- 
acasă, să simtă cât de mult 
înseamnă câteva minute de 
completă relaxare." Aceasta 
ar fi doar una dintre dorințele 
cu care dna Viorica Lulușa 
continuă să meargă pe calea 
deschisă odată cu înființarea 
S.C. Teraphy Serv Prest SRL 
Deva, în urmă cu două luni.

Societatea reprezintă de 
fapt la ora actuală un cabinet 
de masaj și gimnastică me
dicală, unde atât personalul, 
cât și solicitanții sunt aproa
pe în exclusivitate femei; 
tinere sau mai puțin tinere, 
care nu vin doar pentru câte 
un masaj și exerciții de între
ținere ori spre a-și satisface 
un moft (cum e perceput 
încă de unii), ci mai ales 
pentru tratamentul recupe
rator efectuat. De altfel, în 
“cazuistica" de până acum 
predomină afecțiunile 
reumatice și ale aparatului 
locomotor (lombosciatică, 
spondiloză cervicală și alte 

k artroze, epicondilite etc),

precum și insuficiențe ale 
sistemului circulator ș.a. în 
plus, persoanele care suferă 
de vreun handicap bene
ficiază de gratuitate, celor 
care nu se pot deplasa ser
viciile fiindu-le oferite la 
domiciliu, precizează direc
toarea societății.

Alături de cele două ca
dre medicale calificate, dna 
Lulușa intenționează și se 
străduiește ca S. C. Teraphy 
Serv Prest SRL să repre
zinte mai mult decât un cabi
net de masaj și gimnastică 
în “peisajul" de gen, și-așa 
destul de sărac al Devei; 
adică povara gătitului, a 
spălatului și călcatului (a 
gospodăriei în ansamblu) 
femeia s-o simtă cât mai 
puțin apăsându-i umerii, 
spatele, brațele, nu doar prin 
intermediul tehnicilor pro- 
priu-zise, ci și prin crearea 
unui ambient confortabil, 
cald, intim... Dar despre 
acestea și despre cum vor 
reuși ele, cele mai în măsură 
să aprecieze sunt actualele 
și viitoarele cliente ale 
cabinetului. (G.B.)

Grupa 
sanguina 
și iubirea 

(II)

GWP/I A - 
“PREA TIMIDA"

Femeile cu această 
grupă sanguină sunt 
ordonate, stabile, orga
nizate și fidele în dragoste 
dar prea sfioase.Se lasă 
conduse de logică în tot 
ceea ce fac. Slăbiciunile 
lor: pesimismul, timidi
tatea și lipsa de încredere 
în forțele proprii. Au 
imaginație erotică dar par 
timide și foarte prudente. 
Se tem să se îndră
gostească, așteptând ca 
bărbatul să facă primul 
pas. Din cauza acestei 
rezerve riscă să treacă pe 
lângă marea iubire. Deși 
au mult farmec trebuie să- 
și amintească mereu că în 
viață reușesc doar cei 
îndrăzneți și lipsiți de 
complexe.

TMT e vom mai întâlni?
JLsN Poate... Eu cred, cu 

siguranță, că ne vom mai 
întâlni, doar nu se poate 
termina totul aici! Știu, nu 
vom putea fi aceiași, nu 
vom fi soț-soție, dar eu 
cred că iubirea va fi de
plină abia în veșnicie. Vom 
împărtăși aceeași fericire 
veșnică, mereu în lumină 
și oare în același “loc. cu 
verdeață?"... Mi-aș dori să 
fie acel petic ierbos de pe 
delușorul nostru.

îmi spun mereu că ne 
vom întâlni, dar spune-mi 
ce să fac până atunci cu 
golul ce mi l-ai lăsat în 
suflet? Te port în mine 
precum o mamă își poartă 
fătul. Sufletul meu sânge
rând e mereu plin de 
amintirea Ta... Și atâtea 
lucruri în jurul meu îmi 
amintesc mereu de tine. O
carte subliniată de tine, 
lampa sub care-mi citeai în
serile de iarnă, cămășile 
tale pe care îmbrățișându- 
le aș cuprinde o coajă de

Fotografiile din care

îmi zâmbești și mireasma 
florilor iubite de Noi pot fi 
oricând lângă mine. Dar 
tu nu știi cât de mult îmi 
lipsește acea mireasmă a 
cremei de ras, aftershave 
și deodorant bărbătesc în 
zori de zi ce venea dinspre 
baie ... Știi tu oare cum

tresar când la ora știută 
aud poarta deschizându- 
se ? Știi tu oare că pre
gătesc mâncărurile tale 
preferate și-mi mănânc 
supa amestecată cu la
crimi?

Eu cred că ne vom întâl
ni cândva... după ce voi fi 
pășit și eu în viața veș
nică, dar până atunci te 
port în suflet și atunci 
când aprind o lumânare 
gândindu-mă la tine mi-e 
dor de “gustul de buze al 
zmeurii”.

Ina DELEANU, 
_____________________*4

In scris ori doar în gând toți copiii i se 
adresează astfel lui Moș Nicolae. Mai micuți ori 
mai răsăriți copiii își leagă multe speranțe de 
venirea acestui Moș, deschizător de drum în 
luna cadourilor. Ca să-l îmbuneze și să-l 
convingă că merită să primească daruri, în 
această perioadă se străduiesc chiar să fie 
ascultători, să respecte regulile de igienă, să 
învețe bine. Iar în seara de 5 decembrie își așază 
ghetuțele frumos lustruite astfel ca să-i fie la 
îndemână lui Moș Nicolae.

Le dorim celor mici și celor mari ca Moș 
Nicolae să fie cât mai generos cu ei, iar celor 
care în această zi își sărbătoresc ziua numelui 
“La mulți ani!”

Ceapă umplută
cu orez

Cantități: 12 cepe mij
locii, 1/2 ceașcă de orez, 2 
linguri ulei, sare, piper, ver
deață. Se aleg cepe fru
moase de mărime potrivită. 
Se curăță și se scobesc de 
miez, apoi se fierb un sfert 
de oră în apă cu sare. Se 
scurg și când s-au răcorit 
puțin se umplu. Umplutura 
se prepară astfel: miezul

, FIM 
'reiMIîWlttE

Dacă dorim să-i cucerim pe bărbați (cele 
necăsătorite)'sau să-i păstrăm, împie- 
dicându-i să se uite după altele trebuie să 
ne preocupăm să fim feminine. O încăl
țăminte butucănoasă, o îmbrăcăminte lălâie 
și care ne acoperă de la barbă la glezne nu 
prea atrage sexul opus. O fustă măcar 
deasupra genunchiului sau mai scurtă 
(dacă aspectul picioarelor o îngăduie), un 
decolteu vor asigura succesul la bărbați. ,

Nu doar ținuta contează. Atenție trebuie 
acordată și atitudinii noastre. Dacă vom 
face o paradă de cunoștințe, vom vrea cu 
orice preț să le arătăm cât suntem de 
studioase s-ar putea ca efectul să fie invers 
celui scontat. Bărbaților le plac fetele/ 
femeile zâmbitoare, dulci, calde.

*

cepelor tocat se călește în 
ulei. Facultativ se poate 
adăuga un morcov ras fin, 
apoi orezul ales și spălat. 
Când orezul se îngălbenește 
se stinge cu apă lăsându-se 
câteva minute să se umfle. 
Se ia de pe foc și se adaugă 
verdeața tocată, sare, piper 
și, cine vrea, boia. Se umplu 
cepele și se așază într-o 
cratiță cu un sos făcut dintr-o 
lingură de ulei, puțin miez de 
ceapă fin tocat, făină și sare.

Se dau la cuptor, la foc 
potrivit. Ceapa poate fi um
plută și cu ciuperci.

Aluat cu ulei
Cantități: 1/2 ceașcă de 

ulei, 1/2 ceașcă de apă, 
făină cât cuprinde, sare. Din 
ulei, apă, un praf de sare și 
făină cât cuprinde se face 
un aluat potrivit de moale pe 
care-l putem folosi la 
pregătirea plăcintelor (cu 
mere, cu varză ș.a.).

sfioase.Se
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DEVA: 
Secretcmairîe 
Șefa gării din Deva este 

o femeie foarte drăguță și 
tare de treabă, de aceea m- 
am mirat atunci când am 
rugat-o să stăm puțin de vor
bă și mi-a spus că așa ceva 
e imposibil. Firesc, am între
bat-o de ce. Mi-a răspuns:

- Fiindcă prin Dispoziția 
nr. 122 ce am primit-o re
cent, semnată de directorul 
Societății Naționale a Căilor 
Ferate Române, ni se inter
zice să acordăm informații 
presei. Dreptul acesta i-a 
fost atribuit numai biroului de 
presă al S.N.C.F.R.

- Ș/ unde se află biroul 
respectiv?

- Evident, la București.,
După această scurtă dis

cuție am străbătut la pas 
toată gara. Clădirea aces
teia - relativ nouă -este foar
te bine întreținută, perma
nent curată, peroanele de 
asemenea. Ne-a mirat însă 
de ce s-a “liberalizat” fuma
tul din incinta gării. în clădire 
funcționează trei unități co

: Instalații frigorifice
■ ■ '
, Potrivit afirmațiilor dnei ing.
■ Elena Pârvu, cunoscuta firmă
■ Tehnofrig din Cluj-Napoca a 
1 livrat și a acordat asistența ne- 
* cesară pentru punerea în func- 
, țiune în acest an a 20 de instă- 
a lății complete - din care face
■ parte și depozitul frigorific - de
■ prelucrare a laptelui. Asemenea 
1 instalații, dintre care una a fost 
J de curând dată în producție, se 
, găsesc în județul nostru, capa- 
i citatea lor de prelucrare fiind de
■ 2000 I lapte, gama de produse
■ finite ce se poate obține fiind 
1 destul de diversificată.
s La cererea beneficiarilor, fir- 
, ma producătoare a unor astfel de
■ instalații poate onora cu promp-
■ titudine orice comenzi.

...........................................................

i 
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în municipiul Hunedoara 
există în jur de 100 de lifturi 
de funcționarea cărora se 
ocupă o secție specializată 
a Regiei Autonome de între
ținere a Locuințelor - RAIL - 
condusă de dna sing. Ange
la Constantin. Din lifturile

I 
I 
I
I 
I

existente se află în func
țiune numai 76. Celelalte 
sunt stricate?, am întrebat-o 
pe dna A.C.

- Nu - ne-a răspuns. Lo
catarii din blocurile ce au

| două lifturi au hotărât să țină 
| unul în rezervă sau conser- 
■ vare. Asta ca să plătească 
I mai puțin la întreținere.
• lată o hotărâre rațională, 
I gospodărească, căci între 
| două tronsoane ale unui 
| bloc lamă există coridoare 
| de legătură.
, Am apăsat pe butoanele
* mai multor lifturi din cartierul

■ Micro 5 și din centrul muni- 
I cipiului și la fiecare bloc am 
| găsit unul în funcțiune. Am 
| vorbit cu mulți oameni și toți
■ mi-au spus că sunt mulțumiți 
!de modul cum sunt întreți-

■ nute ascensoarele mai alesK —— _________  

merciale cu program non 
stop. Sălile de așteptare cla
sa I și a Il-a surit confortabile, 
bine întreținute, dar am aflat 
că acestea servesc drept 
dormitor pentru un număr de 
oameni, mereu aceiași. Pe

pereții gării și pe stâlpii pero
nului sunt lipite și anunțuri 
de așa zisa mică publicitate. 
Un cunoscut îmi spunea că 
în acceleratele ce vin de la 
Timișoara și Arad și pleacă 
spre București și Cluj, deve
nii primesc bilete în vagoane 
situate pe la sfârșitul garni
turilor, ceea ce îi obligă să 
alerge o distanță mare până 
la locurile înscrise pe bilete.

IHE'MEDDADA: D 
gară ce moare ?

Gara municipiului Hune

in ultima vreme. Redăm ce 
am vorbit cu un om ce locuia 
într-un bloc de tip C.

- Liftul merge bine - ne-a 
spus. In fiecare dimineață 
vine un om de la R.A.I.L. și-l 
verifică.

la Hunedoara
- Cum procedați când se 

defectează ?
- La fiecare bloc este afi

șat numărul de telefon al 
celor ce se ocupă de ascen
soare. întotdeauna -și sâm
băta și duminica - se află 
cineva la capătul firului și 
urgent se deplasează echi
pe de intervenție la fața lo
cului.

Meseriașii secției ascen
soare - electricieni și lăcătuși 
- sunt organizați în echipe și 
fiecare asemenea formație 
are în răspunderea sa un 
număr de lifturi. Echipele 
respective și-au amenajat 
fiecare un atelier într-o uscă- 

doara - o clădire lăbărțată și 
urâtă - mai poartă în vârful 
turnului înalt steaua roșie. 
Clădirea este mai tot timpul 
pustie, pe aici trec numai cei 
ce pleacă cu trenul pe dis
tanțe mari. în gară sosesc și 

pleacă 29 de garnituri de 
tren în 24 de ore, dar și ace
lea au vagoanele aproape 
goale. Poate și din această 
pricină clădirea este moho
râtă, pe peron nu este nici o 
bancă, singura sală de aș
teptare este închisă cu lacăt, 
ghișeul de bilete funcționea
ză - normal - numai înainte 
de plecarea trenurilor. Un om 
pe care l-am întâlnit pe pero
nul pustiu îmi spunea:

- încet, încet moare gara 
Hunedoarei. Firesc, întrucât 
prețul biletelor crește mereu

torie a unui bloc din zonal 
unde acționează, ceea ce-i I
oferă posibilitatea să inter-1 
vină operativ acolo unde| 
sunt solicitate. ,

Sigur, întreținerea as-! 
censoarelor Hunedoarei se I 
lovește și de câteva neca-1 
zuri. Unul ar fi lipsa de piese |
de schimb ce se procură de 
la fosta uzină “Ascensorul1’ 
din București. Alta ar fi a- 
ceea că asociațiile de loca
tari plătesc cu multă întâr
ziere reparațiile ce se efec-

I 
I 
I
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tuează. Din această cauză | 
nu se pot aduna bani pentru j 
procurarea pieselor de. 
schimb. La cele de mai sus ! 
se adaugă și faptul că oa-l 

menii ce folosesc liftul nu au I
grijă de acesta, ba chiar îl | 
distrug cu intenție, cum se| 
întâmplă în Micro 7.

Concluzionând, se poate! 
afirma - redau spusele unei1 
interlocutoare - că în Hune-1 
doara întreținerea în func-| 
țiune a ascensoarelor se află | 
în continuă ... ascensiune, i

Traian BONDOR | 

și se înmulțesc mijloacele 
auto de transport. Doar cu 
acceleratele mai circulă cei 
ce se duc la distante mari.
SIIMEDIIA: Nevoiia 

die sclhiimlbaiire
Dl. Mircea Oprișa, din 

Brad, ne scrie că a călătorit cu 
trenul de la Petroșani la Sime- 
ria. în marele nod de cale 
ferată trenul a garat pe linia I 
unde coborârea este dificilă și 
periculoasă. Aici este garat și 
trenul ce pleacă spre Deva pe 
la ora prânzului și a te urca în 
el este deosebit de greu, dis
tanța între peron și prima 
treaptă fiind foarte mare.

Să vorbim și despre ga
ră. Clădirea propriu-zisă es
te urâtă, sălile de așteptare 
ca și holul central murdare, 
ușile nu se închid. Pe peroa
ne multe hârtii și mucuri de 
țigară, scările pasajului sub
teran, deteriorate. Gara Si- 
meria - un important nod de 
cale ferată al țării - ar merita 
niște fonduri pentru a fi mo
dernizată și adusă la stan
dardele actuale.

Traian BONDOR

Zilnic, din zori și iarăși. 
până în zori, sute și sute, 
chiar mii și mii de automo
bile de toate tipurile și culo
rile posibile rulează într-un 
iureș nestăvilit și imprevizibil 
pe străzile și străduțele afe
rente din municipiul Deva. 
Astfel, viața modernă și "co
modă”, imposibilă fără de 
ele, dă un tribut prețios ei 
înseși prin vacarmul trepi
dant creat și fumul țevilor de 
eșapament inhalat destul de 
urbea noastră vie mișunând 
zilnic și trebăluind precum 
furnicile harnice într-un mu
șuroi. Ce va oferi viitorul? E 
greu de spus de pe acum. 
Probabil vom vedea. Vom 
avea oare un aer mai curat 
și un oraș liniștit, fără zgo
mote?!... Deocamdată, însă, 
rămași la prezent, în astfel 
de situații limită, ca pietoni și 
trăitori aici, suntem "siliți”, 
vrând-nevrând, să mărșă- 
luim printre mașini, făcând 
un veritabil slalom printre 
ele, permanent cu grija omu
lui primejduit în orice clipă 
de accident și mai ales de 
poluare.

Grijulii și mai puțin grijulii
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Având peste 2500 de lo
cuitori și mai mult de zece sate 
și cătune, comuna Zam este 
una a oamenilor gospodari. Lu
crările agricole de toamnă au 
fost terminate, iar distribuirea 
cupoanelor pentru agricultori 
este și ea aproape finalizată. Dl 
viceprimar Gheorghe Sicre ne-a 
mărturisit că, deși în comună nu 
există asociații particulare care 
să se ocupe cu gospodărirea în 
comun a pământului, oamenii 
se descurcă relativ bine. Proble
mele care apar sunt, mai ales, 
cele referitoare la împărțirea 
suprafețelor agricole, însă'se 
speră într-o rezolvare a tuturor 
litigiilor existente odată cu a- 
mendamentele aduse Legii 18.

Primăria Zam își poate tre
ce în cont câteva realizări im-

| portante în acest an, printre ele 
■ fiind și ajutorul dat la repararea 
J unor școli, igienizarea și repa-

I 
I 
I

I
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• unor școli, igienizarea și repa- 
I rarea Dispensarului local, asfal

tarea aleilor în parcul din centrul 
comunei. De asemenea, piața 
de mărfuri a fost amenajată și s- 
au luat măsuri pentru decol-

I matarea unei porțiuni de 1800 
! m dintr-o vale aflată pe raza 
I satului Pojoga. Lucrări de acest 
| fel sunt în curs și în satul Săl

ci va, însă ele vor fi finalizate de- 
abia anul următor. Tot în cursul 
acestui an a fost renovat Cămi
nul Cultural din satul Tămășești, 
intenționându-se și repararea 
celui din Zam. Bugetul extrem 
de redus nu a permis mai multe 

| investiții, multe probleme negă- 
l sindu-și rezolvarea. Printre ele
• este și cea privitoare la electri- 
| ficarea unor .cătune cum sunt 
! Deleni, Mușuroi și Brașău. O 
! dorință mai veche a Primăriei 
I este și introducerea unei cen- 
| trale telefonice automate. Nu- 
■ mărul abonaților telefonici pe 
1 raza comunei este extrem de 
I redus datorită vechimii și uzurii 
| actualei centrale telefonice.

în privința relațiilor dintre
• Primărie și Consiliul local am

unii față de alții, prudenți și 
imprudenți, automobiliști și 
pietoni duc la nesfârșit pân
za imensă a unei circulații 
intense din ce în ce cu toate 
riscurile și impreviziunile 
sale. Un du-te vino mașinal și 
pietonal se derulează fără 
limite într-o trepidație pertur
batoare de liniște patriarhală. 
Și, pe acest fond, "vitejii” într- 
ale circulației rutiere, de obi
cei, unii automobiliști mai 
tineri, dornici de senzații tari, 
să pară grozavi, să impre
sioneze cu orice preț, țâș
nesc sfidător din loc în trom
bă sau, tot dintre ei, câțiva, 
frânează brusc sfârșind într- 
un scârțâit strident, prelung al 
roților, întorcător de capete 
curioase pentru o clipă la 
ceea ce s-a întâmplat.

în același timp, unii mai 
în vârstă și mai supărăcioși 
răcnesc pe geamul deschis 
al mașinii producând rever
berații în masa trecătorilor 
mai apropiați de felul unuia 
rămas neidentificat ce se 
adresa "frumos" unui 
vârstnic: "Mă, boule, treci 
odată, în p... mă-tii, că acu’ 
te-arunc în cimitir!”..., la care

*

înțeles că există o bună colabo- | 
rare între ele, lucru dovedit și de ■ 
spusele dlui consilier ing. loan ' 
lovan. Abonat și cititor fidel al | 
cotidianului "Cuvântul liber", dl | 
ing. lovan ne-a mărturisit că nu . 
întotdeauna dorințele cetățe- • 
nilor pot fi puse în practică. | 
Promisiunile făcute în campania i 
electorală se dovedesc de muie ! 
ori foarte greu de îndeplinit, mai I 
ales dacă nu există nici sprijinul | 
și înțelegerea concetățenilor. ■ 
Atât Primăria cât și Consiliul ■ 
local doresc o mai mare impli- I 
care a cetățenilor în problemele | 
comunei, pentru a nu se mai 
ajunge la situații în care toată 
lumea cere, dar nimeni nu face 
nimic.V’e deasupra, apar situații 
care nu existau înainte de ale
geri și care trebuie rezolvate 
mai urgent. "Sunt probleme 
pentru care te doare sufletul”, 
ne mărturisește dl consilier, ele 
fiind cele care trebuie finalizate 
cu prioritate. Deși banii sunt 
puțini, dacă sunt cheltuiți cu 
chibzuință se pot face unele 
lucruri bune. Un exemplu ne
gativ este irosirea sumei de 36 
de milioane de lei pentru repa
rarea Căminului Cultural din 
Zam, reparații care, datorită 
incompetenței executanților, au 
fost complet compromise.

între planurile de viitor ale 
Primăriei Zam se distinge inten
ția de a prelua un bloc început 
încă înainte de 1989, dar neter
minat, în scopul transformării lui 
în sediu pentru organele de 
conducere locale. Se dorește și 
amenajarea unui loc special 
pentru depozitarea deșeurilor 
menajere ale comunei, lucru 
care va fi făcut în anul următor. 
Tot pe teritoriul comunei se va 
construi și o stație de telefonie 
mobilă digitală GSM, scop în 
care, la ultima ședință a Con
siliului local, a fost atribuit un 
teren pe Dealul Măgura.

A consemnat 
Andrei NiSTOR

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

bătrânelul, mai sfios din fire, 
n-a replicat, pierzându-se 
rușinat în mulțime.

Deh, zicem, în stradă es
te posibil orice! Dar și strada 
are legi stricte, domnilor, ca 
orice alt domeniu. întâmplări 
"tari”, de senzație, vorbe 
spuse pe șleau de câte un 
"școlit” cu "cei șapte ani de- 
acasă lipsă la cântar” nu-și 
au rostul cuvenit într-o viață 
și-așa zbuciumată la grija 
zilei de mâine.

Desigur, oricine ar fi în 
calitate de pieton, rămâne 
perplex pe moment la auzul 
unor vorbe triviale și buimă
cit de neprevăzuta întâm
plare, uită să ia numărul ma
șinii celui "bine crescut", iar 
ceilalți din jur, nepăsători, 
trec mai departe, nefiind di
rect implicați, probabil unii 
amuzându-se, alții condam
nând vehement în sinea lor 
gestul inuman, necugetat.

...Și împricinatul își vede 
calm, credem, de treburile 
lui cotidiene. Regretele pie
tonului înjurat sunt tardive.

Și viața merge tainic îna
inte...

Valentin BRETOTEAN
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• Vând urgent teren intravilan, 

Băcia. Informații tel. 672145 sau 
660125 (9452)

• Vindem și cumpărăm gar
soniere, apartamente, case, 
terenuri. Tel. 211290, 225920, 
int. 158. (9434)

• Vând apartament 2 camere, 
îmbunătățiri, Gojdu, Al.Păcii, bl. 
A4, sc. 2, et.2, ap.31,65.000.000 
lei, negociabil, zilnic între 15- 
19. Tel. 231129 (9461)

• Vând garsonieră, mobilată, 
în Simeria și Lada 1200. Tel. 
227479

• Vând casă, Băcia 89 și 
Hunedoara, Romanilor 24. Tel. 
672140 (9655)

• Vând apartament 3 camere, 
decomandate. Tel. 216827 
(9458)

• Consumcoop Geoagiu 
vinde la licitație clădire și teren 
în localitatea Romos. Informații 
la sediul Consumcoop sau tel. 
233509 (9263)

• Vând garsonieră București, 
Titan, confort 1, parter, stradal. 
Tel. 054/623200 (9473)

• Vând autoturism Lada 
1500, stare perfectă, 60.000 km, 
Ghelar, 735145 (9462)

• Vând Subaru Justy 1000, 
caroserie avariată, 1000 DM, 
fără talon. Tel. 620492 (9455)

• Cumpăr tractor 445, cu 
motor gripat sau fără motor. 
Informații Hobița - Sarmi, nr 
53.Gabi. (2698)

• Vând autoturism Dacia 
1310 Break, an fabricație de
cembrie 1996, stare perfectă, 
7000 km, tel. 647696 (9262)

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

• Vând mașină de cusut 
"Singer", mare, cu motor, pentru 
cojocărie și pielărie. Tel. 
641868 (9422)

• S.C. Mit Evelyne Trans 
SRL cu sediul în Deva vinde 
en gros și en detail, la cele mai 
avantajoase prețuri: îmbră
căminte de sezon, jucării, im
port China. Informații supli
mentare la tel: 612979. (9654)

• Vând pătuț copil, Deva, tel. 
231244 (9461)'

• Cumpăr miere de albine, 
cantitate nelimitată, plata pe loc. 
Tel. 621063. (9463)

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

• Vând talon Opel Record, 
2,3 Diesel, 1979 și piese de 
schimb. Informații tel. 762154 
(2699)

• Cumpăr cântar între 100 și 
1000 kg. Tel. 777225 Păclișa 
(2700)

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

• Vând videorecorder J.V.C. ja
ponez, nou, original, patru ca
pete, preț informativ 3.750.000 lei. 
Tel. 660069, după ora 20. (9659)

• Pierdut chitanțier nr.1-50 și 
registru de casă, aparținând 
S.C.Ghidan Elprod Serv SRL 
Ghelar. Le declar nule. (9183)

ÎNCHIRIERI
• închiriez vilă, parter plus 

două etaje, deosebită, Simeria 
tel. 227968. (3634)

OFERTE DE 
SERVICII

• Angajăm ingineri electro
nică, automatizări, calcula
toare, telecomunicații și eco
nomiști. Condiții de salarizare 
deosebite. C.V. la C.P. 22,0.P 
Deva 6. (9755)

• 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 (9445)

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

• Societate comercială 
angajează urgent șef depozit 
și operator calculator cu expe
riență. Tel. 233593, orele 9- 
18.(9479)

• Firmă de marketing și 
publicitate angajează 20 de 
tineri cu studii medii sau supe
rioare, cu posibilitate de câștig 
între 30-60 mii/zi și promovare 
rapidă. Informații la tel. 215390 
(9469)

• Angajez șoferi, categoria D. 
Informații Săulești, nr. 46. (9668)

• SC EFY STYLE SRL Deva, 
cu sediul în str. Gh.Barițiu, nr.1 A, 
angajează agenți (agente) 
comerciali în următoarele con
diții: cel puțin studii medii, 
recomandare de la ultimul loc 
de muncă, autoturism propriu, 
vârsta între 18-35 ani. Expe
riența în domeniu constituie un

' iiiitmn mtiuLi h mi m i ;i i’hotoții: sonii,i i .numui iiiMtimitt 
sintrii i,iinmi.tiR iii unei iirim. u o,m iie 02 ij isj;

administrator 1
agent comercial 5
agent contractări și achiziții 
(brokeri mărfuri) 1

agent de asigurare 9
analist 1
arhitect clădiri 5
arhitect urbanism, peisagisti

că și amenajarea teritoriului 3 
barman 3
brutar 7
bucătar 1
cofetar 4
confecționer tricotaje după 
comandă 8
confecționer asamblor 
articole din textile 33
consilier economic 1
contabil 2
contabil șef 2
croitor 3
croitor-confecționer îmbră

căminte după comandă 28
cusător piese la încălțăminte 16
depanator aparate electronice, 
telecomunicații, radio 2
dulgher pentru gonstrucții 3 

^Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul de Forțe de Muncă și Șomaj'' 
Hunedoara-Deva puteți primi de la Biroul Medierea Muncii, Centrul de Informare și Documentare, Clubul 
Șomerilor Deva, precum și de la Birourile de Forțe de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, 

^Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 -14.30

licitația are loc îu fiecare zi de vineri, ora 
10, la sediul societății. Informații suplimen
tare la tel. 054/647055, 054/641495.

avantaj. Salarizare deosebită. 
Interviul va avea loc luni, 
08.12.1997, ora 18, la sediul 
firmei. Informații la tel. 230957 
(9470)

• S.C."Coturnix" SRL Deva, 
cu depozit în Deva, str. Depo
zitelor, nr. 11, distribuitor pentru 
produse: cosmetice, chimico- 
casnice, angajează agenți 
comerciali pentru Deva-Hune- 
doara și Valea Jiului. Condiții: 
absolvent liceu, experiență în 
domeniu minim un an. Cei 
interesați vor depune un c/v la 
adresa firmei. Informații tel. 
212838. (9484)

DIVERSE

• S.C. Andari Prodcomimpex 
SRL Deva anunță majorarea 
adaosului comercial la 200 la 
sută, începând cu data de 3 
ianuarie 1998. (9457)

• S.C. Aldan SRL Hunedoara 
anunță intenția de autorizare a 
spațiului situat în Hunedoara, 
str. A.lancu, nr.1O, din punct de 
vedere al protecției mediului. 
Eventualele propuneri și con
testații se depun la Agenția de 
Protecție a Mediului Deva, str. 
A.VIaicu nr.25, în termen de 15 
zile de la publicarea anunțului. 
(9472)

• Patronatul Național Român 
- Filiala Deva - Andrei Șaguna 
2, organizează cursuri, înce
pând cu 10 decembrie, pentru 
ospătari, barmani. Durata 3 
luni. înscrieri zilnic între 10- 
12.Telefon 054/211339. Plata și 
în rate. (9659)

COMEMORĂRI

• S-au scurs 2 ani triști de 
când iubitul nostru soț, tată și 
bunic

FODOR LAURENȚIU

a plecat pe drumul fără de 
întoarcere. Timpul nu poate 
șterge amintirile, bunătatea și 
dragostea cu care ne-a încon
jurat. Comemorarea dumi
nică, 7 decembrie 1997, la 
Biserica din Brănișca. Nu te 
vom uita niciodată!

economist în industrie 2
electrician de întreținere și reparații 1 
electromecanic auto 1
faianțar 5
farmacist 1
frezor universal 1
gestionar depozit 1
inginer construcții civile,

industriale și agricole 9
inginer constructor instalații 1 
inginer de cercetare în con
strucții civile, industriale și AG1
inginer de cercetare în 

prelucrarea lemnului 1
inginer de industrializarea 
lemnului 1

inginer mecanic 2
inginer tricotaje, confecții 1
instalator apă, canal 2
jurisconsult 1
lăcătuș mecanic 7
magaziner 2
maistru în industria textilă pielărie 1 
maistru mecanic 1
mașinist la mașini pentru 
terasamente (ifronist) 1
mecanic auto 1

^DECESE

• Cu nemărginită durere 
soțul Pamfil, fiul Emil, fiica 
Adina și ginerele Dani anunță 
trecerea în neființă, după o 
grea suferință, a neprețuitei lor 
soție și mamă

CEPĂLĂU FELICIA

în vârstă de 40 de ani.îți vom 
păstra o vie amintire și nu te 
vom uita niciodată. înmor
mântarea va avea loc vineri, 5 
decembrie, ora 13, la Cimitirul 
Ortodox din Bîrsău. (9484)

• După o lungă și grea sufe
rință a încetat din viață maistrul 
brutar

f J)
Societate comerciala

VINDE EN GROS
ȘI

EN DETAIL

t'BERE^j

SILVA 1/2
| BEGUN 1/2

ți ROM 30' fâ
VODCĂ 30 Ig 

RACHIU ALB 25 WL.-.. —dF
ipă minerală BIBORȚENI1,3 L

BRAUN ȘTEFAN-RUDY
înmormântarea va avea loc 

azi, 4 decembrie, la Cimitirul 
Romano-Catolic Deva. Soția 
îndoliată. (9482)

• Ne-a părăsit neașteptat 
fina noastră

FELICIA CEPĂLĂU 
la numai 40 de ani. Ne rugăm 
bunului Dumnezeu să-i dea 
odihnă veșnică! Nașii - familia 
Lugojan Ionică și Jeni, din 
Bîrsău. (9475)

• Deplângem dispariția 
fulgerătoare a celui care a fost 
un bun verișor, unchi și nepot

BULBUC IOSIF

la numai 53 ani. Nu te vom uita 
niciodată! Petru, Elena, Claudiu, 
Carmen, lulius, Irina. (9476)

Hârtie igienică
Relații la depozitul-magazin din 
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257 

(în incinta S.C. Polidava S.A.), 
tel: 225904, între orele 10-14.

în 1 dec. 1997 
firma chineză

S.C. HENG SHENG

• Cu inimile îndurerate, soția 
Eugenia, fiica Monica, gine
rele Nicolae și nepoata Moni
ca - Nicoleta anunță trecerea 
în eternitate, în urma unui 
tragic accident, a scumpului și 
devotatului soț, tată și bunic

VASILE HINOVESCU 
de 77 ani

Corpul neînsuflețit se află 
depus la domiciliul din strada 
M. Eminescu, nr.10.

înmormântarea va avea loc 
vineri, 5 decembrie, 1997, ora 
14, la cimitirul ortodox din strada 
M. Eminescu. Dumnezeu să-l 
odihnească!

COMMEXIM SRL BUCUREȘTI 
a deschis un magazin 

de prezentare și desfacere 
en detail și en gros, 

str. Libertății, în incinta
fostei cofetării Scala -

pentru produse de îmbrăcăminte, 
încălțăminte, tricotaje etc., 

de bună calitate și 
la cele mai mici prețuri.

Vă așteptăm cu multă plăcere 
și solicitudine să ne vizitați 
magazinul nostru chinezesc!

medic de specialitate 1
muncitor necalificat 25
operator calc, electr, și rețele 2 
ospătar (chelner) 4
paznic 17
secretară 2
șofer autobuz 2
șofer de autoturisme și
camionete 2

statistician medical 1
strungar universal 5
sudor autogen 12
sudor electric 2
supraveghetor jocuri (cazinouri) 3 
tehnician arhitect 1
tâmplar manual 2
tâmplar universal 19
tractorist 2
vânzător 19
vânzător ambulant de

produse alimentare 1
vopsitor auto 1
zidar rosar-tencuitor 
zugrav, vopsitor 8 

✓

tot. locuri de muncă vacante 320

S.C. Orâștietrans SA 
Orăștie

str. Unirii, nr. 76, județul Hunedoara 
Scoate la licitație următoarele 

mijloace de transport:
W R 8135 BD 7 - 2 buc;
® R 8135 OR - 2 buc;
$ R 19215 DFK - 2 buc; 
W remorca izotermă - 1 buc;
B remorcă RPF 7-1 buc.
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UNITATEA MILITARĂ 065»
Organizează în data de 18.12.1997, ora 15,00, 

la sediul din Deva, str. M. Eminescu, nr. 130, 
telefoane 233342, 233344, interior 157, 158, 
licitație publică pentru vânzarea unui autoturism 
ARO 244 - preț inițial de vânzare 11.714.499 lei.

In cazul în care nu se îndeplinesc condițiile de 
participare, licitația se va relua pe data de 

\23.12.1997.

X
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zfS S.c. MONDIAL S.A.
MONDIAL 
ROMANIA aa. ©mm.
CU OCAZIA sărbătorilor dl iarnă În plr/oada 
01.12-51.12.1997SL VOR TACL MAR! REDUCLRt DL 
RRLȚURI (20%) LA CĂRĂMIDĂ LF/C/LNTĂ, BLOCURI 

CLRAMICL Șl BLOCURI DL BLTON

Blocuri Ceramice 
(lei/buc)

Preț vechi 2602,79 
Preț nou 2082,232

Blocuri de beton
(lei/buc)

Preț vechi 2512,604 
Preț nou 2010,08

Preturile nu includ TVA

Vinde la licitație:

Cărămidă Eficientă 
(lei/buc)

Preț vechi 700,948 
Preț nou 560,758

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

Liderul în domeniu

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

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

Tentația confortului, siguranța calității numai prin

SC CREATIVE TEAM PRIMEA SRL DEVA T»l. ®W3@MS§ - 4 IFsk

Informații, Deva, telefon 054/232264.
... -.......... ......... . —

Prin Mondial, prețuri 
accesibile și garanția 
durabilității!

1

AIMUIMT
9

m unitate comercială 
specializată cu profil

alimentar pentru 
aprovizionarea cantinei 
miniere Vorța - zona Ilia.
Informații la sediul E.M. Vețel, 

str. Barajului, nr. 2, Mintia, telefoane 
212488; 627825 sau fax 627827.

© Tractor U 650 cu remorcă și cabină 
acoperită;

© ARO 244, an fabricație 1990..
Licitația va avea Ioc în data de 16.12.1997, la 

sediul societății din Deva, str. Mureșului, nr.4.
Informații la tel. 213356, birou administrativ sau 

auto. (9782).
X ■ ■ ------------------- Ăl

FILIALA ELECTROCENTRALE 
DEVA

cu sediul in Mintia, strada Șantierului, 
nr. 1, județul Hunedoara

valorifică prin licitație următoarele 
materiale refolosibile: feroase și neferoase, 
bandă cauciuc uzată, deșeu sticlă, deșeu lemn, 
traverse din beton, butoaie PVC. și tablă, 
maculatură.

Licitația va avea loc la sediul filialei în data 
de 18.12.1997, ora 10,00.

Lista materialelor va fi afișată la sediul 
filialei.

Relații la telefoanele: 211150, 214040, int. 
135 sau 111.

Pentru materialele nelicitate vor avea loc 
noi licitații, săptămânal, în ziua de joi, ora 
10,00.

r Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara^
Solicita oferte de prețuri pentru achiziționarea 

următoarelor bunuri:
® scaune de lemn cu spătar;
® mese tip bănci - 2 persoane;
® table școlare;
® mașini de scris electronice;
® copiatoare format A4;
® stație amplificare 50-100W;
® videocasetofoane;
® combine muzicale;
® aspirator de praf;
® mașină portabilă de tăiat lemn;

® bănci școlare;
® cameră video;
® fax;
® T.V. color;
® birouri;
® dulapuri lemn pentru 
secretariat;
® dulapuri vitrină tip bibliotecă;
® covoare mochetă, persan;
® scaune tapițate;

Informații la Inspectoratul Școlar al Județului Hunedoara Deva, 
str. Gh. Barițiu nr. 2, telefoane 054-213315; 215755;

Termen de depunere a ofertelor 8.12.1997

[banca agricolă sa deva '
vinde la licitație:r

un tractor LI 650, un autoturism ARO 243, un autoturism 
DACIA 1300, 2 autobene RABA, o autobenă RABA Buncăr, un 
IERONI, 3 remorci RBB - toate în stare de funcționare.

Licitația va avea loc în data de 09.12.1997, ora 10, la sediul 
societății S.C. Devacomb SA Mintia, str. Gării nr.26.

2 tractoare “U - 445” în starea de funcționare, o remorcă < 
RBB - 5,2 mașini de împrăștiat gunoi MIG - 2,2, un buldozer S -1500.

Licitația va avea loc în data de 09.12.1997, ora 11, la sediul 
societății S.C. Viticola S.A. Șoimuș, str. Viilor nr. 1.

Informații la telefoanele 213054,216265,213596 Banca Agricolă SA.

TELEFONIA ANULUI
2000

PRIN REȚEAUA ADISAN TELECOM

DEVA
COMSER S.R.L.

Bd. 1 Decembrie nr. 14
Tel: 054/233606, Fax: 054/233606

FLAMINGO
Bd. 1 Decembrie 1918, bl. 2, parter
Tel: 054/213189, Fax: 054/214456

TOP INTERSERV 2000
Str. Mihai Viteazu, bl. 9, parter 

Tel: 054/218901, Fax: 054/233300

■■«DIS4N telecom

DEALER AUTORIZAT

CONNE
TELEFONIE MOBILĂ DIGITALĂ

X
Gsm'
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După cum i-am informat pe 
cititorii ziarului nostru și pe toți 
cei interesați, joi a avut loc, la 
Deva, festivitatea prilejuită de 
premierea firmelor din județul 
nostru selecționate în TOP-ul pe 
anul 1996. Pe baza punctajului 
obținut, luând în considerare 
principalii indicatori economico- 
financiari, iată, pe profile de 
activitate și pe categorii de uni
tăți, lista firmelor clasificate în 
TOP în ordinea locurilor ocu
pate: la industria extractivă și 
prelucrătoare - microîntre- 
prinderi - PK Impromet SRL 
Deva, Tom Tara Prod Com Exim 
SRL Petroșani, Mase Plastice 
SRL Hunedoara; întreprinderi 
mici - Comexim R SRL Lupeni, 
Metal Invest Corn SRL Deva și 
Grapho Impex SRL Deva; 
întreprinderi mijlocii - Beta Corn 
SRL Simeria, Gutenberg SA 
Deva și Promet SRL Petroșani; 
întreprinderi mari - Marmosim 
SA Simeria, Talc Dolomită SA 
Hunedoara și Carmetaplast 
Deva SA; întreprinderi foarte 
mari - Macon SA Deva, Casial 
SA,Deva și Chimica SA Orăștie; 
la construcții de mașini, 
utilaje, echipamente și mo
bilier - microîntreprinderi - 
Silvforest Prod SRL Deva, Viati 
Confect SRL Hunedoara și 
Baxart Excom SRL Deva; 
întreprinderi mici - FDF Mecano- 
prod SRL Deva, Gerom Inter
national SA Petroșani și Malvina 
Electro Company SRL; 
întreprinderi foarte mari - Reva 
SA Simeria; la industria ușoară 
- întreprinderi mici - Croilux SRL 
Deva, Leconfex SRL Păuliș și 
Larissa Confimex SRL Deva; 
întreprinderi mijlocii - Mavi 
Modimex SRL Deva, Stil SA 
Vulcan și Electro Proiect SRL 
Deva; întreprinderi mari - Corvin 
SA Hunedoara, Matex SA Deva 

<___________________________

i^NE-AMINTERESAT PENTRU DV
1 — r, _
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Stimată dnă Jurca Lina din Criscior, strada 
I Principală, nr. 52, așa cum ne-ați rugat ne-am 
| interesat pentru dv și am aflat că un impuls 
i costă 210 lei. Cu cât distanța la care vorbiți este 
' mai mare, cu atât se consumă mai multe 

I impulsii. Trei minute echivalează cu un impuls, 
| în cazul convorbirii loco.

în al doilea rând vă interesa adresa Gărzii

JOI
5, 4 DECEMBRIE

TVR 1
6.00 România: ora 6 fix!

8.30 D.a. (r) 9.00 TVR Cluj- 
N. 10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Secretul (s/ 
r) 14.10 Postmeridian 
muzical 15.00 Dialog. 
Actualitatea editorială 15.30 
Pompierii vă informează!
15.45 Lege și fărădelege 
17.10 Sailor Moon 17.40 
Magazin sportiv: Meciul 
stelelor fotbalului mondial 
(d, Marsilia). Handbal CM 
feminin: România - Ungaria 
(sel, 19.30); Festivitatea 
tragerii la sorți pentru 
turneul finalal CM de fotbal 
din Franța ’98 (d, 19.55)
20.45 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.30 Dr. Quinn (s,

^ep. 3) 22.30 Cu ochii’n 4 

și Meropa SA Hunedoara; între
prinderi foarte mari - Favior 
Compania de Blănuri Vidra SA 
Orăștie; la industria alimen
tară: microîntreprinderi - Euro 
Otto Prest Corn SRL Deva, 
Nabis Prod SRL Nalațvad și 
Alexcom SRL Orăștie; 
întreprinderi mici - Junior Impex 
SRL Orăștie, Mirsalprod SRL 
Hunedoara și Sel Prodimpex 
SRL Orăștie; întreprinderi 
mijlocii - Artex SRL Deva, Sartex 
96 SA Deva și Agro Company 
SRL Deva; întreprinderi mari - 
Haber International SA Hațeg, 
Cetate Deva SA și Fares SA 
Orăștie; la agricultură: micro
întreprinderi - Coposesc Prest- 
com SNC Ponor și Agromams 
SRL Peștenița; întreprinderi mici 
- Combor SA Orăștie, Carpatina 
Forest-Com SRL Deva și 
Morapan Prod SRL Cârnești; 
întreprinderi mijlocii - Canarom 
SA Deva, Suinprod SA Orăștie și 
Agroservice SRL Deva; 
întreprinderi mari - Sansere 
Sîntandrei SA; la construcții - 
microîntreprinderi - Pirulescu 
Company SRL Deva, Consser 
SRL Deva și Arcon SRL 
Petroșani; întreprinderi mici - Iso 
Trade Construct SRL Hune
doara, Vian Cons SRL Deva și 
Nida Construct SRL Deva; 
întreprinderi mijlocii - Simako 
Invest SRL Deva, Almo 
Construct SRL Deva și Asar 
Construct SRL Deva; întreprin
deri mari - Foricon SA Deva, 
Metal Expres SRL Deva și 
Conpet SA Petroșani; între
prinderi foarte mari - Condor SA 
Deva; la comerț intern - micro
întreprinderi - Aprodes SA Deva, 
Sireni Inter Comprest SRL Deva 
și Efy Style Serv SRL Deva; 
întreprinderi mici - Joyce 
Company Impex SRL Orăștie, 
Quasar SA Deva și Metro Mobila

(anchetă): „Vraciul” 23.15 
Jurnalul de noapte 23.35 
Canary Wharf (s, ep. 77)

TVR 2
7.00 TVM. Telematinal 

8.00 Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Marguerite 
Volant (s/r) 9.55 Medicina 
pentru toți (r) 11.30 D.a. 
12.00 Sunset Beach (s/r)
12.45 Mag.sportiv 13.30 
Dreptul la adevăr (r) 14.00 
Em. în limba germană 15.10 
Limbi străine: spaniolă 
15.35 D.a. 16.00 Micaela (s)
16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul 
de la ora 5... la Concursul 
național al cântecului de 
dragoste 19.00 S.O.S. 
Patrimoniul, 19.30 Față în 
față cu autorul (talkshow) 
20.00 Secretul (s. ep. 45) 
20.55 Doar o vorbă săț-i mai 

SRL Sîntuhalm; întreprinderi 
mijlocii - Comin SA Petroșani, 
Comat SA Deva și Peco SA 
Deva; la comerț exterior - mi- 
croîntreprinderi - Itro Impex SRL 
Deva, Gligor Import Export SNC 
Deva și Belgabriel Impex SRL 
Deva; întreprinderi mici - Sa- 
lutaris SRL Deva, Dianee 
Design Comimpex SRL Deva; 
la turism - microîntreprinderi - 
Rudevian Tur SRL Deva, Va
canța SRL Geoagiu Băi și Tu- 
naru Litoral Marea Neagră SNC 
Petroșani; întreprinderi mici - 
Rusca SA Hunedoara și Mondo 
Turism SRL Deva; întreprinderi 
mijlocii - Parângul SA Petro
șani, Sarmis SA Deva; la trans
porturi - microîntreprinderi - 
Barelly Prodimpex SRL 
Hunedoara, Goldentrans SRL 
Hunedoara și Vidalis Prodserv 
SRL Deva; întreprinderi mici - 
Super Trans Corn SRL Petro
șani, F and P Trans SRL Deva; 
întreprinderi mijlocii - General 
Trans SA Petroșani, Rotrans 
Iscroni SA, Coratrans SA Deva; 
la servicii profesionale - 
microîntreprinderi - RUMR Prod 
Import SRL Deva, Fan Co 
Primex SRL Petroșani și Digital 
Electronic and Computer SRL 
Petroșani; întreprinderi mici - 2 
Na Oprea Farm SNC Deva, 
Instarep GDA SRL Hunedoara 
și Compact SRL Deva; între
prinderi mijlocii - Baza de Apro
vizionare și Prestări Servicii SA 
Deva, Farmaceutica Remedia 
SA Deva și SC de pază și 
detectivi particulari SRL Deva; 
întreprinderi mari - Cepromin 
SA Deva și Institutul de Cerce
tări și Proiectări Miniere SA 
Petroșani; la exportatorl-pro- 
ducătorl - Favior and Com
pania de Blănuri Vidra SA 
Orăștie, Meropa SA Hunedoara 
și Casial Deva.

Nicolae TÎRCOB
________________ ✓

X
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Financiare. Aceasta este următoarea: 
Deva, bdul 1 Decembrie, nr. 30, telefon 
213470.

în atenția conducerii redacției noastre 
se află și propunerea pe care ați făcut-o și 
anume de a publica programul radio. 
Deocamdată spațiul nu ne permite s-o | 
facem.(E.S) y

spunl 22.00 Francoise sau 
viața conjugală (co. Fr. ’64)

ANTENA 1
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Muppets Show (s) 9.35 Doc
tor Bramwell - o femeie 
ambițioasă (s/r) 10.25 
Ultimele zile ale lui Patton 
(f/r) 12.20 O iubire de neuitat 
(s) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Totul pentru nimic (dramă 
Spania 1993) 16.00
Dempsey și Makepeace (s) 
17.00 Un câine cu 
imaginație (s, ep. 1) 18.00 
Cafea cu parfum de femeie 
(s) 19.00 Observator/Din 
lumea afacerilor 19.45 
Acoperirea (f.a. SUA 1992)
21.30 Cronici paranormale 
(s) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

[scrisoare deschisă adresata' 
CONDUCERII S C. HABER

INTERNATIONAL S.A. HAȚEG
(Urmare din pag. 1)

tale liniile de înibuteiiere 
Nagema de in firma VEB 
BRAUER El MAGDEMBURG - 
mont or șef loach im Drug, iar 
pentru procesul de fierbere s- 
a aprobat cu multă greutate 
un import de completare, 
fiind prima Unic de fierbere la 
o capacitate de 500.000 hi 
bere, proiectată și construită 
in țară, un mare merit având 
“Automatica ” București, care 
a montat la fața locului toată 
automatizarea acestui proces 
complicat și important in ob
ține rea\ unui produs de 
calitate. Filtrarea berii a fost 
asigurată de firma germană 
SCHENK, materialul filtrant 
(Kiselgur) fiind de asemenea 
importat.

Dirigenția de șantier a fost 
făcută cu competență de dl 
Puia Eugen, “împrumutat"de 
Ia Fabrica de bere Reghin. și 
ing. Roșculcț Gheorghe, care 
a devenit și primul inginer șef 
al fabricii. Un rol important 
au jucat și inginerii Roman 
Liviu, Roșoiu Antonie, 
Istrătescu Aurelia, Zota Ioan 
(inginer șef din anul 1970), 
Zota Ileana și Socaciu 
(Ivănoiu) Gheorghe, sing. 
Sfârlog Ioan, Marin Sodor 
Irina, Purice Dumitru, 
maiștrii Buturoiu Ioan (unul 
dintre cei mai buni fierbători 
din țară), Ghionoiu Gheor
ghe, Dronțoi Gheorghe, 
Cosmoiu Ioan, Iliulă Marin, 
Mărmm'canu Mircea, Lăsconi 
Petru.

Prin grija dini Jcledințan 
Silvestru au fost angajați din 
zonă meseriași buni, elec
tricieni și lăcătuși, care au 
fost detașați la constructor 
pentru montaj și care au deve
nit specialiști în întreținerea 
instalațiilor: Sas Pantelimon - 
devenit maistru, Brăilă 
Marinei, Huzoni Marin, 
Dumitrescu Minus, Farcaș 
Gheorghe, Drtseher Mihai, 
Bocan loan, Ilian Adam, 
Purceloni Ioan, Popa Mircea, 
Heljoni Sihîu.

Personal am recrutat de la 
fabricile de bere din țară, pc 
lângă maiștrii tehnologi 
amintiți mai sus, muncitori 
specialiști în fabricarea 
malțului și berii, precum și 
pentru înibuteiiere, ca: Is trate 
Ioan, CodițăM., Buturoiu A., 
Cojocarii D., Plăciuță I.. soții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineațal 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Seinfeld 
(s/r) 10.15 M.A.S.H.(s) 10.45 
Camille (f/r) 12.30 Rooster 
Cogburn (f/r) 14.30 Maria (s) 
15.20 Tânăr și neliniștit (s) 
16.05 Șoapte de iubire (s)
16.50 Știrile PRO TV 17.05 
Punctul pe I (talkshow)
17.50 Urmărire generală 
18.15 Chestiunea zilei 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Știi și 
câștigil (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Melrose 
Place (s) 21.15 Doctor în 
Alaska (s, ep. 52) 22.05 
Știrile PRO TV. Prima 
pagină 22.15 Familia Bundy 
(s, ep. 241) 22.45 Seinfeld 
(s, ep. 6) 23.15 Știrile PRO 
TV. Prima pagină 23.45 
Tenebrele nopții (thriller 
SUA 1982)

Savu și Zăvoianu, care au 
rămas fideli acestei fabrici, 
unii dintre ei pensionându- 
se între timp.

Din punct de vedere 
tehnic, coordonarea a fost 
făcută, pe lâmfă echipa de 
proiectare, și de către 
Centrala Beii' Spirt Amidon, 
prin ing. Berzescti Petre - 
director general, ing. 
Dumitrescu Mircea 
director tehnic, ing. 
Romano E.. ing. Gutman 
M., ing. Boarii C., ing. 
lerșescii V. și specialiști de la 
fabricile de bere Timișoara, 
Reghin și Brașov și de la 
Fabrica de spirt Arad - 
director ing. Gheorghe 
Popescu.

Nu putem încheia aceste 
liste fără să amintim de 
sprijinul unor organe locale, 
și județene ca Zamora 
Nicolae (decedat), Rob Ioan, 
Artenie Corncliu, Bălan 
Vichentc, Ocoș Viorel, Vasiu 
Gheorghe, dar și pe cei ce 
au contribuit material și 
moral, care au fost mereu 
alături de noi, susținând 
activ construirea și punerea 
în funcțiune a acestui 
obiectiv: ing. Aida Petru, 
Florea Ioan, Scrieciu Ioan, 
ing. Medrea Ioan, Prip 
Gheorghe (decedat), dr. 
Surmei Mircea, Dear Ioan - 
din zona Hațeg, Ciontă 
V'asile (decedat) și Danciu 
Solomon - din Orăștie.

îmi cer scuze dacă am 
omis pe cineva, dar toate 
aceste nume meritau să fie 
aduse la cunoștința dv și a 
patronilor spanioli, pentru 
că fiecare ă contribuit cu 
cunoștințele sale, cu dorința 
de realizare a ceva concret. 
(Vă rog ca în aceste zile să 
închinați un pahar de bere 
în cinstea tuturor celor ce se 
bucură Ia această dată de 
funcționarea în orașul 
Hațeg a unei fabrici de bere 
de referință și in memoria 
celor dispăruți.

La mulți ani colectivului 
șî să produceți o berc de lot 
mai bună calitate, care să 
răsplătească eforturile 
acelor oameni ce și-au pus o 
parte din sufletul lor în 
aceste ziduri și în instalația 
montată, dar și strădaniile 
celor care lucrează azi în 
fabrică.

__________z

ANTENA l-DEVA
08.00-08.15 Știri locale (r) 
09.00-09.15 Interviul 

săptămânii (r)
09.15-09.30 Muzică, 

publicitate
17.00-17.45 Actualitatea 

(talk show)
17.45-18.00 Știri locale
19.30-19.45 Știri locale (r)

PRO TV - OEVA
06.15-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva
06.45-07.00 Știri locale (r) 
09.45-10.15 Program 

comercial PRO TV Deva
18.00-18.05 Știri pe scurt 
18.05-18.25 „Oameni de 

milioane” - realiz. C. Hosu
22.05-22.15 Știri locale

JOI, 4 decembrie

OBERBEC 
(21 III-20 IV)

Succesul obținut la ser
viciu, chiar dacă șefii par să 
nu observe nimic, vă ridică 
mult moralul. Acasă re
zolvați mai multe treburi 
gospodărești.

OTAUR 
(21 IV-21 V)

O agitație deosebită 
cuprinde azi pe cineva din 
anturajul dv. încercați să-l 
temperați, deși nici dv nu 
stați bine cu calmul.

OGEMENI 
(22 V - 22 VI)

Aveți nevoie de multă 
atenție la serviciu, căci 
evenimentele se precipită. 
Veștile vă surprind și vă 
bucură în același timp.

O R AC 
(23 VI - 23 VII)

Respectul și popularitatea 
în rândul prietenilor vă cresc 
prin multitudinea cunoș
tințelor ce le aveți. Nu băgați 
în seamă o persoană care vă 
face ochi dulci.

OLEU
(24 VII - 23 VIII)

Deși nu aveți în plan să 
călătoriți, s-ar putea s-o fa
ceți. Faptul că planurile vă 
sunt date peste cap vă irită, 
dar lucrurile vor ieși mai 
bine decât vă așteptați. 

OFECIOARĂ 
(24 VIII - 22 IX)

Din neatenție riscați să 
faceți gafe. E posibil ca din 
această cauză să aveți dis
cuții neplăcute cu părinții. 

OBALANȚĂ 
(23 IX - 23 X)

Cineva din familie are ne
voie de ajutor. La serviciu o 
lucrare ce trebuie finalizată 
vă dă bătaie de cap. Atenție 
la relațiile cu colegii.

OSCORPION 
(24 X - 21 XI)

Un coleg și prieten în ace
lași timp vă ajută să rezolvați 
ceva agasant la slujbă. 
Emoțional sunteți prea 
sensibil și aveți nevoie de 
afecțiune.

^SĂGETĂTOR 
(22 XI - 20 XII)

Dacă nu sunteți sigur de 
exactitatea informațiilor deți
nute fiți prudent în folosirea 
lor. Pentru posibilele dureri 
de cap folosiți remedii 
naturale.

OCAPRICORN 
(21 XII -191)

Rezolvarea unor acte vă 
Irită în mod deosebit. Pentru 
a iniția activități noi vă 
lipsește energia necesară. 
Toată lumea vă solicită azi. 

OVĂRSĂTOR 
(20 I - 18 II)

Nesperate bucurii vă pot 
aduce azi copiii. în schimb 
instabilitatea unei femei vă 
irită peste măsură șl vă 
creează multe probleme.

OPEȘTI 
(19 II - 20 III)

Faceți bună impresie prin 
conexiunile rapide pe care le 
realizați. Pentru afacerile 
proiectate ați putea găsi 
colaboratori.
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