
SALA DE_
LECTURA

t sw 'nwi mzar» *

• Doi școlări trec pe lângă indicatorul “Școală - 
reduceți viteza! ” și comentează:

- Iți dai seama, ăștia cred că noi mergem la școală 
alergând!

Duminică, credincioșii îl sărbătoresc pe Sf. 
Ierarh Nicolae.

Cei mici, și nu numai ei, îl așteaptă pe Moș 
Nicolae cu ghetele făcute în ferestre pentru a primi, dacă 

^au fost cuminți, atât de așteptatele dhruri.

Celor care poartă numele de Nicolae, Nicoleta, 
Niculina..., redacția ziarului nostru le urează 
sănătate, bucurii și mulți, mulți ani, iar sărbătorile ce 
va să vină să le aducă mult noroc!
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întâlnire cu mass-media 
la Prefectura

Ieri, ta amiază, di prefect 
Nicolae Stanca, sub
prefectul Nicolae Segesvari 
șl dra consilier Claudia 
Beda s-au întâlnit cu 
reprezentanți ai mass
media din județul nostru. Cu 
acest prilej s-au abordat o 
serie de probleme privind 
modalitățile de colaborare,

PAGINA A IV-A 
De toate 

pentru toti 

comunicare și de lucru ale 
prefecturii cu mass
media.

După schimbul fruc
tuos de opinii ce a avut loc, 
s-a ciocnit o cupă de 
șampanie, în ajunul zilei 
Sfântului Nicolae și 
sărbătoririi unei ziie 
aniversare. (N. T)

PAGINA A V-A

Caleidoscop
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Cu oamenii muncești, cu ei te 
consulți în toate problemele satului

Dacă te plimbi puțin pe 
ulițele Mărtineștilor, ici colo, scris 
cu var îți atrage atenția un slo
gan electoral „Nicu primar”. 
Nicu e diminutivarea pre
numelui Nicolae, a cărui 
prăznuire se apropie, iar pe 
primarul comunei Mărtinești 
chiar așa îl cheamă, Nicolae 
Bîrcean, primar din 1996 prin 
voința alegătorilor săi care mai 
stăruie' și acum pe ulițele 
satului.

Mărtinești dimineața către 
ora 9. Primarul tocmai se 
întorsese dintr-un scurt 
concediu și își strânsese- la o 
scurtă discuție de punere în 
temă toți colaboratorii de bază 
din primărie. Nimerisem fără 
să urmăresc aceasta în miezul 
temei mele de documentat. 
Cum muncește, un primar cu 
oamenii?

Consilierii și delegații 
sătești, sprijinul cel mai de 
nădejde

- Domnule Nicolae Bîr
cean, cum muncește primarul 
de la Mărtinești cu consilierii și 
cu delegații sătești?

- Cu consilierii am început 
bine munca în echipă. A urmat 
apoi o perioadă scurtă punctată 
de mici frecușuri pe care pot 
spune că am depășit-o și acum 
lucrăm din nou ca o echipă bine 
constituită și omogenă.

Delegații sătești au fost mai

Magazinele de stat, în ambra 
privatizaților

în ultimii ani privatizarea s- 
a impus și la sate, dând naștere 
la o serie de societăți 
comerciale axate îndeosebi pe 
alimentație publică. în 
localitatea Vețel singura unitate 
comercială de stat existentă și 
la ora actuală este Magazinul 
universal aparținând Coo
perativei Deva.

„Concurență există și la 
sate și se datorează faptului 
că întreprinzătorii particulari 
desfac prin societățile lor cam 
aceleași produse pe care le 
oferim și noi spre vânzare. în 
aceste condiții, am observat 
o scădere a vânzărilor 
comparativ cu anii precedenți, 
cu toate că avem marfă 
variată care să satisfacă 
cerințele cumpărătorilor", 
spunea dna Felicia Mihuț, șefa 
unității. Dispunând de o 
bogată experiență în 
domeniu, dumneaei este de 
părere că o bună apro

târziu impuși prin- Lege. Noi 
avem doar în două sate care 
nu au reprezentant în consiliu 
dintre cetățenii lor.

Aș putea să spun Gă munca 
în echipă cu consilierii începe 
de la fundamentarea proiec
telor de hotărâre care se supun 
spre dezbatere consiliului și se 
încheie cu sprijinirea directă și 
concretă a executivului la

Discuție cu dl Nicolae 
Bircean, primarul 

comunei Mărtinești
• ■ - - -

înfăptuirea în satele comunei 
a hotărârilor adoptate.

Trimestrial îi informez pe 
consilieri asupra stadiului 
înfăptuirii hotărârilor, deși în 
multe cazuri n-ar mai fi necesar, 
ei, consilierii, participând ne
mijlocit la organizarea înfăp
tuirii.

Mă opresc puțin asupra 
consultării cu oamenii satelor 
la fundamentarea unor 
proiecte de hotărâre. Ea se 
realizează prin executivul și 
aparatul primăriei, prin con
silierii și delegații sătești. Pentru 
mine ea este expresia concretă 
a democrației, o democrație 
veritabilă nu una de fațadă. 
Când am hotărât igienizarea 
pășunilor, stabilirea locurilor de 
pășunat pentru ovine și bovine 

vizionare trebuie făcută 
tinându-se cont de necesitățile 
potențialilor cumpărători. 
Rafturile etalează o gamă 
largă de produse, dovedind că 
în această unitate se găsește 
câte puțin din fiecare. Fiind un 
magazin universal, celor care 
intră aici li se oferă atât 
produse alimentare (pâine, 
paste făinoase, conserve, ulei, 
dulciuri etc), mezeluri, obiecte 
de uz casnic, articole de 
încălțăminte - îmbrăcăminte, 
unelte agricole, cât și produse 
cosmetice și rechizite școlare, 
în ultimele luni, volumul 
vânzărilor a atins 7-10 
milioane de lei/lună, sumă 
considerată „slăbuță” după 
aprecierile- dnei Felicia Mihuț.

Deși prețurile practicate la 
această unitate sunt pe măsura 
oricărui buzunar, clientela este 
puțină. „Am observat că oamenii 
sunt în general comozi. 
Indiferent de prețuri ei preferă 

și taxele de pășunat, con
strucțiile pe care doream să 
le facem în pășuni, 
declanșarea acțiunilor de 
introducere în toate satele 
comunei a gazului metan și a 
apei curente, ne-am asigurat 
sprijinul populației pe tot 
parcursul desfășurării 
acțiunilor.

Și totuși, care este 
„activul" și care „pasivul" 
conducerii comunei prin 
consiliu și primărie ?

Primarul ne-a vorbit mult 
și convingător pe această 
temă. Alte detalii însă, pe altă 
dată. Care este însă „activul” 
și qare „pasivul” conducerii 
comunei prin consiliul local și 
primărie?

Am amintit în treacăt că 
s-au declanșat acțiunile de 
introducere a gazului metan 
și apei curente în comună. 
Din puținii bani pe care i-a 
avut - un buget pe acest an 
de 849 de milioane de lei 
din care 119 milioane veni
turi proprii - s-au perfectat 
documentația și avizele 
necesare pentru gazeificare, 
s-au făcut studiile pentru 
alimentarea cu apă, docu
mentația pentru asfaltarea 
drumului comunal de la

ion CIOCLEI

(Continuare în pag. 8)

să își facă cumpărăturile de 
la cel mai apropiat magazin. 
Așadar, clienții noștri supt 
oameni care locuiesc în 
apropierea magazinului și 
uneori turiști, ținând cont de 
faptul că unitatea este situată 
la șosea. Un alt aspect ar fi 
acela că, fiind, aproape de 
Deva, majoritatea își 
achiziționează cele necesare 
de la oraș", spunea șefa 
unității, dna F. Mihuț.

însă nu numai apropierea 
de oraș sau de un alt magazin 
întărește concurența, ci și 
„datul pe cont", sistem 
practicat de majoritatea 
privatizaților și care atrage 
clientela. Această formă de 
vânzare se întâlnește 
îndeosebi la sate, unde 
oamenii se cunosc între ei, și 
mizează pe încrederea 
reciprocă, lucru ce stârnește 
și mai mult concurența.

Cristina CfNDA

"Cora” Hunedoara, 
copleșita de sărăcia 

cumpărătorilor
Numele de “Cora” este 

sinonim în municipiul de pe 
Cerna cu noțiunea de co
merț. Societatea comercia
lă este specializată pe 
desfacerea de produse 
nealimentare, deținând în 
patrimoniu 38 de spații în 
Hunedoara și în localități 
limitrofe municipiului. Din 
cele declarate de dl ec. Ion 
Mihăiță, directorul societății 
“Cora”, am reținut că volu
mul desfacerii s-a redus 
extrem de mult în ultimul 
timp. La un stoc de marfă 
de 2,1 miliarde de lei lunar 
se vinde de doar 500 de 
milioane de lei.

Conducerea firmei, 
printr-o măsură de reorga
nizare, a “pasat” responsa
bilitatea gestionării activi
tății la nivelul fiecărei uni
tăți. “Am transformat prac
tic fiecare magazin într-un 
centru de cost sau de 
profit. Șeful de magazin 
decide câtă marfă îi trebuie 
lunar și de ce natură. Din 
veniturile încasate, după ce 
o cotă de 5 procente sunt 
virate societății, fiecare 
unitate trebuie să-și

Sub genericul “Cu noi este Dumnezeu”, la Catedrala 
Ortodoxă Română din Orăștie se va desfășura sâmbătă 
(ora 16,00) și duminică (ora 13,30) cea de-a IX-a ediție a 
festivalului-concurs interjudețean de muzică sacră. La 
manifestarea organizată de Ministerul Culturii, Consiliul 
Județean Hunedoara, Inspectoratul pentru Cultură și 
Centrul de Conservare și Valorificare a Tradiției și Creației 
Populare ale județului, Consiliul Municipal Orăștie, 
Episcopia Ortodoxă Arad și Parohia Ortodoxă 1 Orăștie 
participă formații corale din județele Alba, Arad, Bihor, 
Caraș-Severin, Cluj, Maramureș, Sibiu, Timiș, precum șl 
din județul nostru - Brad, Deva, Ghelar, Hațeg, Hunedoara 
și Orăștie. Va mai concerta la această ediție a festivalului, 
dar în afara concursului, apreciatul cor al Facultății de 
Teologie din Timișoara. (G.B.)

5^ WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele fn lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 55% 
X la 90 de zile - 53% 

plătească salariile, pre
cum și cheltuielile afe
rente activității”, ne spune 
dl Mihăiță. Așa se 
întâmplă că în unele luni o 
parte din ângajații “Cora” 
nu își pot lua întregul 
salariu, existând situații 
când sumele primite 
reprezintă doar o pătrime 
din salariul negociat.

Pentru acest an, so
cietatea și-a propus și 
realizează o cifră de 
afaceri de 4,5 miliarde de 
lei, contând pe un profit 
brut de cca. 300 de mili
oane de lei. Acesta este 
însă dizolvat de handi
capul financiar cu care a 
fost început anul, firma 
având de recuperat, din 
1997, o datorie de 588 de 
milioane de lei. Datoriile 
“asimilate” pe anul în 
curs se ridică la cca. 100 
de milioane de lei. La 
acestea se adaugă res
tanțele la plata serviciilor 
de alimentare cu apă și

A consemnat 
__________ Nicolae TÎRCOB 

(Continuare in pag. 8)

VREMEA
Vremea va fi în generai 

închisă și umedă. Temporar vor 
cădea precipitații mixte în toate 
regiunile, care se vor tras forma 
în ninsoare. La munte va ninge, 
tocai se va forma polei. Vântul 
va fi moderat, cu unele 
intensificări temporare. 
Temperatura minimă, în 
creștere, se va încadra între - 6 
și 4 grade C, iar cea maximă 
între -5 și 5 grade C.

Home Box Office(HBO) 
este o divizie a Time Warner, 
compania de media și diver
tisment cotată ca numărul unu 
în lume. Time Warner Inc. mai 
deține canalele tematice 
CNN, TNT și Cartoon Network, 
publicațiile Time și People, 
casa de filme Warner Bros, 
precum și casa de discuri 
Warner Muzic. Canalul de 
televiziune cu plată HBO are 
aproximativ 40 de milioane de 
abonați în întreaga lume, din 
care cca. 5 milioane sunt în 
Europa, America Latină și 
Asia.

Cine este
HBO ?

HBO România este 
ramura autohtonă a 
gigantului canal de 
televiziune. Programul este 
titrat în limba română și este 
difuzat în direct prin satelitul 
AMOS-1, ce asigură o calitate 
digitală a emisiei. Lansarea 
oficială a HBO în România s- 
a făcut la 1 ianuarie 1998. 
Deva este al 30-lea oraș în 
care HBO pătrunde. Motivul 
principal pentru care HBO a 
hotărât să investească în 
România este impresionanta 
dezvoltare a industriei 
românești de cablu în ultimii 
cinci ani. Cu 7,5 milioane de 
case în care există televizoare, 
din r.r- 2,7 mi';oane sunt 
conectare la una din rețelele 
de televiziune prin cablu, 
România se plasează pe locul 
5 în Europa ca număr de 
consumatori de televiziune 
prin cablu. HBO România 
transmite preponderent 
producțiile cinematografice 
americane de top 20 Box Of
fice, dar și filme europene sau 
românești. Canalul românesc 
HBO diferă de cel difuzat în 
alte țări, fiind reprezentativ 
publicului românesc. Sunt 
prezentate peste 300 de filme 
noi în fiecare an și aproximativ 
20-30 de premiere în fiecare 
lună. HBO are contracte de 
exclusivitate cu studiourile 
cinematografice Warner Bros, 
Disney și Sony. Aceste 
contrâcte permit HBO 
România să difuzeze filmele 
la 6-18 luni după apariția lor 
în sălile americane de ci
nema și cu cel puțin 12 luni 
înaintea oricărei alte apariții pe 
micul ecran.

Pentru publicul devean 
HBO este accesibil numai 
prin abonament su
plimentar la operatorul de 
cablu local Devasat. Costul 
abonamentului suplimentar 
este de 3,95 dolari SUA pe 
lună. în acest preț, 
beneficiarul primește un 
decodor care se interpune 
cu ușurință între cablul de 
satelit și televizor. (A.S.)
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VlM. 5 decembrie 

<BtVR I
7.00 Bună dimineața de la.. 

Timișoara și București! (mag. 
matinal) 9.30 Ba da, Ba nu I (em. 
pt. copii) 11.00 Muzica e viața 
mea (do. România ’88) 12.30 
Ordinea publică 13.00 A doua 
alfabetizare 14.30 Turnul Babei 
(mag.) 16.50 30 de ani de 
dictatură stalinistă (do, p. IV)
17.45 Baywatch (s) 18.30 
Sabrina, vrăjitoare la 16 ani (s, 
ep. 11) 18.55'Teleenciclopedia
19.45 Săptămâna sportivă 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spunl 
20.00 Jurnal, meteo 20.30 D-nul 
șl d-na Smith (s, ep. 7) 22.30 
Coma (dramă SUA 1988)

TVR 2
7.00 Căderea vulturilor (s/r)

8.30 Sporturi extreme (do) 9.00 
Cronica Africa (do) 10.30 
Documente culturale (do) 11.25 
TVR Timișoara 12.00 Volei 
feminin: Rapid București - 
Steaua Roșie Belgrad în Cupa 
Cupelor (d, Galați) 14.00 
Gabriela, managerul echipei de 
fotbal (s) 15.00 Thailanda și criza 
economică (do) 15.35 Deify și 
prietenii săi (d.a) 16.00 Țiganca 
(s) 16.45 Santa Barbara (s) 17.30 

^Tradiții (mag.) 19.00 Istorie,-- - ~
DUMINICĂ

6 decembrie 
TVR I

7.00 Bună dimineața... de la 
București! (mag.) 8.35 Klki Rlkl 
Mikl (mag. pt. copii) ,10.45 
Lumină din lumină 12.55 Fotbal 
Divizia A: Oțelul Galați - Dinamo 
(d) 14.50 Super Gol Show (cs) 
15.35 Vldeo-Magazln 18.25 Atlas 
(mag.) 18.45 Serial de călătorii 
(do) 19.35 Duminică sportivă
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo 20.30 
7 zile în România 21.00 Bărbatul 
casei (co. SUA ’95) 22.45 
Telesport 22.55 D-na King, agent 
secret (s)

TVR 2
7.00 D-l șl D-na Smith (s/r) 

7.50 Microrecital loan Bocșa 
8.00 Deify și prietenii săi (d.a./r)
8.30 Sporturi extreme (do) 9.00 
Cronica africană (do) 9.30 A 
doua alfabetizare (r) 10.00 
Repere vitale (r) 10.30
Cinematograful vremii noastre 
(do) 11.30 TVR lași 13.30 
Creanga de aur (do) 14.00 
Gabriela, managerul echipei de 
fotbal (s) 14.50 Vitrina
personajelor de operă 15.10 Din 
albumul celor mal frumoase 
melodii populare 15.35 Deify șl

° V / LUNI 
i'.lrT 7 decembrie

TVR1
12.05 TVR Craiova 13.00 

Natacha (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Dosarele istoriei 
(do/r) Marea Unire 16.00 
Emisiunea în limba maghiară
17.30 Scena (mag.) 18.10 
Hollyoaks (s,ep. 152) 19.00 Sun
set Beach (s) 19.55 Doar o vorbă 
săț-l mai spunl 20.00 Jurnal, 

£ meteo, ediție specială, sport 
21.00 Primul val (s, ep. 2) 21.50 

- Teatru TV: „Enigma din testa- 
ț ment” 23.00 Jurnalul de noapte 
u 23.15 Repriza a treia

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Doar o vorbă săț-l mal 
spunl (r) 13.00 D-na King, agent 
secret (s/r) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine. 
Engleză 16.00 Țiganca (s) 16.45 
Santa Barbara (s, ep. 711) 17.40 
Tribuna partidelor parlamentare 
19.10 Portrete în acvaforte 19.40 
Sănătate, că-i mai bună decât 
toatei (mag.) 20.10 Natacha (s) 
21.00 Credo (mag.) 22.00 
Doctorul Semmelweis (dramă 

^Franța/Polonia 1995) 

memorie, recuperare 19.30 
Retro TV: in memoriam Dumitru 
Furdul 20.30 TVR Teatru: „Lewis 
și Alica” 23.10 Panoramic Jazz

ANTENA 1
7.00 Agenția de presă (r) 7.05 

Twin Peaks (s/r) 7.55 Caracatița 
(s/r) 9.55 Agenția de presă (r) 
10.00 între prieteni (em. pt. 
tineret) 12.00 100 grade Celsius 
(talkshow) 13.00 Constelația ci
nema (mag.) 13.30 Fete de 
provincie (s, ep. 13) 14.00 Roata 
de rezervă (mag. auto) 14.30 
Fotbal Steaua București - Astra 
Ploiești (d) 17.00 Pe cont propriu 
(s, ep. 13) 18.00 Colivia de aur 
(s, ep. 7) 19.00 Observator 19.30 
Sâmbete și zâmbete (div.) 20.00 
Nash Bridges (s, ep. 45) 21.00 
Răpirea (dramă SUA 1996) 23.*00 
Observator

PRO TV
9.30 Incredibila aventură a 

Robinsonilor (f.a. SUA ’98, p. III) 
11.00 ProMotor 11.30 Am întâlnit 
șl români fericiți 12.00 Punctul 
pe I (talkshow) 12.55 Știrile PRO 
TV / O propoziție pe zi 13.00 
Soțul șl soția (s, ep. 6) 13.30 
Harriet (s, ultimul ep.) 14.00 Alo, 
Generația PRO 15.30 Echipa 
mobilă 16.30 Lumea filmului 
17.00 Profashion (mag. de 
modă) 17.30 Conan (s, ultimul 
ep.) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 

prietenii săi (d.a) 16.00 Țiganca 
(s) 16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Bijuterii muzicale: miniaturi 
pentru plan de Debussy 17.45 
Un secol de cinema 19.30 
Cântec pentru „Moș Nlculae”
19.45 Clepsidra cu Imagini 
20.00 Cu cărțile pe față 21.00 
Sportmanla

ANTENA 1
7.10 Pe cpnt propriu (s/ț) 

8.00 Spirit șl credință (em. 
relig.) 8.30 Mighty Max (d.a) 9.00 
Teo&Mircea Șou 12.20 
Jandarmul la plimbare (co. 
Franța 1970) 14.00 Duminica în 
familie (mag.) 18.00 Colivia de 
aur (s, ep. 8) 19.00 Observator
19.30 A treia planetă de la Soare 
(s, ep. 52) 20.00 Super-pollțlștll 
din Miami (co. SUA/ltalia 1985)
22.45 Agenția de presă 22.50 
Fotbal Club Antena 1

PRO TV
9.00 Super Abracadabra / 

Mowgll 11.00 Doctor în Alaska 
(s, ep. 90) 12.00 Profeții despre 
trecut (talkshow) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 O propoziție pe 
zi 13.05 Soțul și soția (s, ep. 7) 
13.35 Kelly, Kelly (s, ep. 1) 14.00 
Chestiunea zilei cu Florin 
Călinescu 15.00 Benny Hill (s, 
ep. 9,10) 16.00 Al șaptelea cer 
(s, ep. 47) 17.00 Buffy, spaima

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Agenția 
de presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 
101) 11.30 Crăciunul unui 
rătăcitor (dramă SUA 1987) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 128) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de 
foc (talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 133) 16.30 Știri 17.00 Trei 
destine (s, ep. 50) 18.00 Colivia 
de aur (s, ep. 9) 19.00 Observator
19.30 Marius Tucă Show 21.00 
Pericol iminent (s, ep. 13) 22.00 
Viitorul începe azi (s, ep. 35) 
23.00 Observator 23.35 Cuiul din 
pantof (talkshow)

' PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.10 Tânăr șl.nellnlștlt 
(s/r) 10.55 Divertisment 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Fiica 
maharajului (dramă SUA ’94, p. 
I) 14.30 Suflet de femeie (s) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano 
(s, ep. 178) 17.00 Știrile PRO TV 
/ O propoziție pe zl 18.15 Știrile 
PRO TV 19.20 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.30 My 
Favorite Year (co. SUA 1982) 
22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Seinfeld 
(s, ep. 163) 23.00 Știrile PRO TV 

Specialiștii (s, ep. 14) 21.00 
Academia de politie (s,e p. 14)
21.55 Știrile PRO Ty 22.00 
Beethoven (co. SUA 1992)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 Te 
iubesc (s/r) 9.00 Sărmana Marla 
(s/r) 9.30 Dragostea nu moare(s/ 
r) 10.00 B.D. în alertă (f/r) 12.10 
Ca la-mama Acasă (r) 12.15 O 
ultimă vară (s/r) 13.15 D.a. (r)
13.45 Dragoste și putere (s/r)
14.45 Misterioasa doamnă (s/r)
15.30 Acasă la Loredana Groza... 
16.00 Uneori avem aripi (s) 16.45 
Guadalupe (s) 17.30 O ultimă 
vară (s) 18.25 Ca la mama Acasă
18.30 Sărmana Maria (s) 19.00 
Dragostea nu moare (s) 20.00 
Dragoste șl putere (s,e p. 241) 
21.00 Misterioasa doamnă (s) 
22.00 Fotbal Campionatul 
Spaniei (d)

' PRIMA
7.30 Campionul (s, ep. 3) 

10.00 Malcolm șl Eddie (s, ep. 
3) 10.30 Sister, sister (s, ep. 3) 
11.00 Gregory Hines Show (s, 
ep. 3) 11.30 Lumea lui Dave (s, 
ep.3) 12.00 Zona M (em. 
muzicală) 13.00 Sport Magazin 
(mag. sportiv) 15.00 Silk 
Stalkings (s, ep. 2) 16.00 
Pământul: Bătălia finală (s) 17.00 
Best of Jerry Springer 
(talkshow) 18.00 Știri 18.30 VI- 

vampirilor (s, ep. 14) 18.00 
Beverly Hills (s, ep. 151) 19.00 
Prețul corect (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Ally McBeal (s, ep. 
14) 21.00 Concurs muzică pop
22.55 Știrile PRO TV 23.00 
Procesul etapei

ACASĂ
7.00 Reluări 8.15 Sărmana 

Marla (s/r) 8.45 Dragostea nu 
moare (s/r) 9.15 La capătul liniei 
(f/r) 11.00 Sport la minut 11.25 
Fotbal american 11.40 Hochei 
profesionist 12.00 Tenisul după 
Năstase 12.30 Mototrlal - 
aventura pe două roți 15.00 Nr. 
1 în F115.15 Afară din Joc 15.30 
Fotbal II Calclo (d) 16.15 Fotbal: 
rez. Div. 16.30 Fotbal II Calclo 
(d) 18.30 Sărmana Marla (s) * 
Concurs 19.00 Dragostea nu 
moare (s) 19.25 D.a 20.00 Fotbal 
Camp. Spaniei 22.30 în 
căutarea fericirii (dramă SUA 
1996)

PRIMA
7.00 Mecanică distractivă (s, 

ep. 4) 7.30 Campionul (s, ep.4) 
10.00 Malcolm șl Eddie (s, ep. 
4) 10.30 Sister, sister (s, ep. 4) 
11.00 Gregory Hines Show (s, 
ep. 4) 11.30 Lumea Iul Dave (s, 
ep. 4) 13.30 Accent 15.00 Fami
ly Ties (s, ep. 2) 15.30 Caravans 

/ Profit 23.30 Audiența națională 
(talkshow)

ACASA
7.00 Uneori avem aripi (s/r) 

7.40 Guadalupe (s/r) 8.30 
Acasă la... (r) 9.00 Sărmana 
Marla (s/r) 9.30 Dragostea nu 
moare (s/r) 10.00 Timpul ucide 
dragostea (f/r) 11.40 Ca la 
mama Acasă (r) 13.45 Dragoste 
și putere (s/r) 14.45 Misterioasa 
doamnă (s/r) 15.30 Te Iubesc 
(s) 16.00 Uneori avem aripi (s)
16.45 Guadalupe (s) 17.30 O 
ultimă vară (s) 18.25 Ca la 
mama Acasă 18.30 Sărmana 
Maria (s) • Concurs 19.00 
Dragostea nu moare (s) 20.00 
Dragoste șl putere (s, ep. 242)
20.45 Misterioasa doamnă (s)

PRIMA
6.00 Prima oră (mag.) 10.00 

Jerry Springer Show (r) 12.00 
Un alt început (s) 13.00 
Atingerea îngerilor (s) 14.00 
Celebri și bogațl (s, ep. 7) 15.00 
Marla Mercedes (s, ep. 7) 16.00 
Sister, sister (s, ep. 7) 16.30 
Malcolm șl Eddie (s, ep. 7) 
17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Știri 19.00 Viper (s, ep. 

per (s, ep. 9) 19.30 Candid"^ 
Camera (ep. 9) 20.00 Harlem 
Nights (co. SUA ’89)

O HB®W
10.00 Războiul fiarelor: 

încă un Dinobot (animație, 
1997) 10.30 Dragă, am
micșorat copiiil (comedie, 
1996) 11.15 Hocus Pocus 
(comedie SF, 1993) 13.00 Armă 
mortală 3 (actiune/comedie, 
1992) 15.00 Proiectul
(comedie SF, 1995) 16.30 
Vârsta Inocentei (dramă 
romantică, 1993) 18.45
Arsenalul morțil (acțiune/ 
thriller, 1997) 20.30 Philadel
phia (dramă, 1993) 22.45 Ace 
Ventura: Un nebun în Africa 
(comedie, 1995) 0.15 O Iubire 
mai puțin obișnuită (comedie 
romantică, 1984)

PRO TV - DEVA
07.50 -08.00 Program 

muzical 08.00-08.45 “No com
ment” și “Vorbiți aici!” 08.30- 
09.00 Desene animate 09.00- 
09.05 Teleshopping 14.00-
15.30 Generația PRO 
(coproducție)

ANTENA l-DEVA
09.50-10.00 Știri locale (r) 

10.00-23.30 Antena 1 
București 23.30-00.30 Rondul 
de noapte J
(co. SUA/lran ’78) 18.00 ȘtlrîX
18.30 Viper (s, ep. 10) 19.30 
Candid Camera (s, ep. 10) 
20.00 The Death of Adolf Hitler 
(dramă Anglia ’84) 22.00 
Frasier (s, ep. 2) 22.30 Știri 

C HB©O
10.00 în bătaia puștii 

(acțlune/thrlller, 1993) 12.15 
Legătură interzisă (dramă, 
1995) 14.00 Rugul deșertă
ciunilor (comedie/dramă, 
1990)16.15 Războiul fiarelor: 
Victorie (animație, 1997) 16.45 
Jucătorii (dramă/thriller, 1997)
18.30 Crima secolului (dramă 
istorică, 1996) 20.36 Meciul 
secolului (SF/anlmațle, 1996) 
22.00 Ultimele zile ale Iul 
Frankie zis Musca (dramă/ 
comedie, 1996) 23.45 Boemul 
(comedie/dramă, 1989) G1.30 
Real Sex 11 (documentar 
erotic, 1998)

PRO TV - DEVA
07.40 -08.00 Desene ani

mate 08.00-09.00 Talk show 
“Ghici cine bate la ușă?” (r) 
08.50-09.00 Teleshopping 

ANTENA l-DEVA
08.30-09.00 “Plai de cânt șl 

dor” 09.00-24.00 Antena 1 
București 

11) 20.00 Candid Camera (dlv.X
ep. 11) 20.30 The Entertainers 
(dramă SUA ’91) 22.00 Just 
Shoot Me (s, ep. 2) 22.30 Știri

14.00 Solo (thriller/SF, 1996)
15.30 în criză de timp 
(comedie, 1990) 17.15 El a 
Wally Sparks (comedie, 1997) 
19.00 Re-Animator (horror, 
1985) £0.30 Sentința (dramă/ 
thriller, 1996) 22.00 Spaima 
(acțlune/crlmă, 1989) 23.45 Uite 
cine vorbește acum (comedie, 
1993) 01.30 Real sex (docu
mentar erotic, 1998)

PRO ȚV - DE VAI
06.45-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00-09.00 
"Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” 09.10-10.00 Program co
mercial PRO TV Deva 17.00-17.15 
Știrile PRO TV (coproducție) 
22.15-22.30 Știri locale

ANTENA 1-DEVA
16.30 -17.00 Sportul hune- 

dorean 17.00-17.50 Antena 1 
București 17.50-18.00 Știri locale 
18.00-24.00 Antena 1 București
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O BERBEC
Zilele acestea veți avea 

multe responsabilități, dar 
le veți duce la bun sfârșit, 
pentru că astrele vă răsfață. 
Dar n-ar strica să vă 
protejați sănătatea și să vă 
feriți de dușmani. Reușitele 
se țin lanț și pentru a 
continua să aveți succes 
trebuie să aveți grijă de 
imaginea voastră publică și 
să vă investiți banii cu 
abilitate.

O TAUR
Sunteți impulsivi și 

dominatori, așa că nu e 
momentul potrivit să intrați 
într-o nouă afacere sau să 
țineți locul șefului. Finisați 
mai bine proiectele vechi. 
Nu vă lansați în planuri noi, 
pentru că nu veți avea 
succes. Merită să țineți cont 
și de părerea celor din 
familie sau a prietenilor 
apropiați.

3 GEMENI
Nu vă omorâți cu firea 

pentru nimic, în schimb 
cereți celor din jur să vă 
facă tot felul de servicii sau 
să vă țină locul în diferite 
acțiuni. Controlați-vă limba
jul și nervii, pentru că din 
cauza lor s-ar putea să aveți 
mari neplăceri. Vă străduiți 
să vă realizați profesional și 
din acest motiv neglijați 
obligațiile familiale.

O RAC
Puteți să faceți 

speculații financiare și să 
câștigați. Puteți să avansați 
profesional. Vă așteaptă o 
serbare în familie, 
ocazionată de un mare 
succes. Este o perioadă 
amețitoare și n-ar strica să 
vă faceți rost de un portofel 
cu cifru șl să uitați 
combinația... Profitați de 
această perioadă noro
coasă, căci merităl

O LEU
Atmosfera este ten

sionată în familie, așa că ar 
trebui să vă stăpâniți nervii 
și să fiți mal toleranți cu cei 
din jur. Este o perioadă 
favorabilă pentru afaceri, 
pentru încheierea unor noi 
contracte ori pentru 
atragerea unor parteneri “de 
cursă lungă”. Este 
Important să vă stabiliți 
prioritățile și să alegeți cele 
mai bune ocazii.

O FECIOARA
Aveți o perioadă bună, 

armonioasă, mal ales în 
plan afectiv. Aveți noroc în 
dragoste, dar vi se Ivește șl 
șansa de a vă consolida 
situația financiară. Este 
posibil să fiți puși în situația 
dificilă de a alege între viața 
personală și carieră. Este o 
decizie Importantă, așa că 
este necesar să stați șl să 
cugetați adânc.

O BALANȚA
Va fi o perioadă în care 

suferiți din dragoste sau 

din cauza unor pr< bleme 
de sănătate; dar vă aduce 
totuși și ceva bun - cei din 
familie vă vor încuraja din 
tot sufletul. La locul de 
muncă aveți idei originale, 
deși întâmpinați unele 
dificultăți în a vi le 
exprima. Lăsați inhibițiile 
deoparte șl dovediți-le 
șefilor că sunteți o mâță 
blândă... care are gheare 
extrem de ascuțite.

O SCORPION
Sunteți tensionați, vă 

simțiți nedreptățiți și din 
aceste cauze veți 
întâmpina multe obsta
cole. Blocajul va dispărea 
curând, deci merită să mai 
aveți puțină răbdare. 
Atunci s-ar putea să 
semnați un contract 
avantajos pentru voi sau 
să începeți o nouă relație 
amoroasă. Nu vă lăsați 
descurajați acum, când 
mai aveți puțin până la 
victoria deplină.

O SĂGETĂTOR
în acest interval veți 

avea ocazia să aflați cât de 
puternică este afecțiunea 
partenerului și cât de mult 
puteți conta pe acesta în 
situațlj de criză. Unii dintre 
voi vor avea o dezamăgire 
sentimentală iar alții vor 
descoperi cu bucurie că au 
alături un om adevărat. 
Ferițl-vă de accidente sau 
de furturi.

Z CAPRICORN
Depășiți toate piedicile 

șl vă r alizați toate 
obiectivele cu ajutorul 
unor persoane influente. 
Acționați energic șl 
inteligent, dar cu prudență. 
Situația financiară începe 
să se îmbunătățească și 
asta datorită unei 
neașteptate Infuzii de 
capital ce vine din partea 
partenerului. Aveți grijă 
cum cheltulți banii.

O VĂRSĂTOR
Sunteți optimiști și veți 

atinge o mare parte din 
scopurile propuse. Nu mal 
țineți cont însă de cel care 
v-au susținut în vremurile 
dificile, așa că la sfârșitul 
acestei perioade veți 
constata că aveți cu vreo 
doi-trei prieteni mal puțin. 
O să aveți nevoie de mult 
tact pentru a-l recâștiga de 
partea voastră.

□ PEȘTI
Intervin schimbări în 

biițe în viața personală, dar 
încă nu sunteți mulțumiți. 
Vă simțiți vulnerabili șl nu 
sunteți prea siguri că 
meritați afecțiunea 
partenerului. La serviciu 
avansați cu pași mici dar 
siguri șl câștigați 
popularitate. Zilele în care 
vă plângeați de milă doar 
ultându-vă în oglindă au 
trecut și ați prins curaj.
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Gazul metan 

-oproblemă vi
tală pentru 
municipiu

O recentă discuție cu 
primarul municipiului, dl Aurel 
Benea, a relevat din nou un 
lucru de o mare importanță 
pentru brădeni și nu numai. 
Este vorba de introducerea 
gazului metan în zonă. Din cele 
spuse de primar, rezultă că 
studiul privind înființarea 
“Distribuției de gaze naturale 
Brad - Crișcior”, realizat de IPH 
Deva, se află la Ministerul 
Administrației Publice și 
Amenajarea Teritoriului și la 
Ministerul Finanțelor. Pentru 
ce? Pentru analize. Urmează ca 
în decembrie a.c. să fie discutat 
în Consiliul Interministerial. Se 
pare că atunci se va da verdictul 
în această problemă vitală 
pentru întreaga zonă a 
municipiului Brad. Chiar și 
pentru județul Hunedoara.

La o primă estimare, 
investiția va ajunge la 220 
miliarde de lei. Pe lângă faptul 
că această mult așteptată 
investiție va asigura 
aprovizionarea cu gaz metan a 
municipiului, există și 
posibilități de extindere în 
zonele Baia de Criș, Vața și 
Crișcior. Se pun mari speranțe 
în rezolvarea pozitivă a acestei 
probleme așteptate de ani și 
ani de moții din Țara 
Zarandului.

Luni, 30 noiembrie a.c., la Cinematograful “Zarand” din 
Brad s-a desfășurat concursul TIP-TOP MINI-TOP la care au 
participat elevi din clasa I. Cei mai buni au primit diplome și 

dulciuri în semn de apreciere pentru evoluția pe scenă.

Apel către inițiativa 
privată

Proprietarii 
au asociații

r
La nivelul municipiului s-a 

încheiat acțiunea de 
transformare a asociațiilor de 
locatari în asociații de 
proprietari. S-au făcut bilanțuri, 
s-au ales comitetele executive 
și comisiile de cenzori. Din 
inițiativa Primăriei, nu cu multă 
vreme în urmă au fost 
organizate întâlniri cu membrii 
noilor comitete executive ale 
celor 13 asociații de 
proprietari. Cu aceste prilejuri 
s-au stabilit modalități de 
acțiune și problemele 
prioritare. Nu au fost scăpate 
din vedere unele măsuri de 
punere în aplicare a 
prevederilor Hotărârii 
Consiliului local cu privire la 
gospodărirea fondului locativ, 
a domeniului public, ordinii și 
disciplinei.

lată și câteva dintre 
problemele prioritare ale 
asociațiilor de proprietari: 
inventarierea spațiilor și 
zonelor verzi, a Spațiilor florale 
pentru pregătirile de 
primăvară; analiza posibi
lităților de realizare la nivelul 
fiecărui balcon a jardinierelor 
de flori; organizarea de discuții 
cu cetățenii care nu și-au 
achitat obligațiile către 
asociații și popularizarea 
acestora prin presă; 
inventarierea modului de 
folosire a spațiilor din podurile 
blocurilor în vederea redării lor 
scopului pentru care au fost 

construite. (în aceste spații au 
fost făcute depozite, dormitoare 
etc). De remarcat faptul că, la 
nivelul municipiului, către 
asociații există o datorie de 
900 milioane de lei.

Vin sărbă
torile de iarnă!

La propunerea primarului 
Aurel Benea, consilierii au fost 
de acord să contribuie cu 
anumite sume de bani pentru 
organizarea și sărbătorirea 
pomului de Crăciun. Este vorba 
de cadouri pentru copiii de 
vârstă preșcolară, cei de la 
Casa de copii și Căminul de 
bătrâni. De fapt, cu diferite 
sume de bani vor participa toți 
salariații Primăriei, serviciilor 
subordonate acesteia și ai 
societăților comerciale.

Moții au săr- r
bătorit Marea 
Unire

Cu prilejul aniversării a 
80 de ani de la Marea Unire, 
la troița din centrul 

Trăim cu lumea, dar 
murim singuri

Sunt tot mai mulți bătrânii care au trăit cu lumea, ca ființe sociale 
ce au fost, dar de murit au murit singuri. Fiecare moare singur, 
neîmpărtășind moartea nici măcar cu cei apropiați ai săi. Rândurile 
acestea însă se referă la altfel de morți însingurați; aceia care fie 
că nu mai au pe nimeni pe lume, fie au fost părăsiți de toți ai lor ca o 
povară, repetabila povară.

Joi, 26 noiembrie, într-unul din cimitirele Bradului a fost 
încredințat pământului unul din acești morți însingurați.

Moisă Gheorghe a decedat în spitalul din Brad în ziua de 18 
noiembrie. Nimeni nu i-a revendicat nici memoria, nici avutul - dacă 
va fi având ceva - nici rămășițele pământești. Pentru că Moisă 
Gheorghe nu mai avea pe nimeni pe lume.

Un primar omenos, un preot cu chemare și câțiva funcționari ai 
Primăriei Brad s-au ocupat ca Moisă Gheorghe să fie înmormântat 
creștinește, în sicriu, în cimitirul orașului. Cu cruce la cap și cu 
slujbă creștinească. Dumnezeu să-i aibă în grijă și pe morții 
însingurați.

municipiului Brad a avut 
loc o festivitate de 
depunere de coroane de 
flori. A avut loc, de 
asemenea, un spectacol 
artistic la realizarea căruia 
și-au dat concursul fanfara 
și ansamblul folcloric din 
cadrul Sucursalei Miniere 
și Clubul sindicatelor 
Barza. în perioada 

premergătoare sărbătorii 
de la 1 Decembrie au avut 
loc și alte manifestări. La 
Casa de cultură, bunăoară, 
a avut loc evocarea 
“Mărturii despre Unire”, 
mărturii prezentate de prof. 
Dorin Crișan, inspector 
general adjunct al 
Inspectoratului școlar 
județean.

Demn de remarcat este 
și momentul festiv cu care 
a început cea mai recentă 
ședință a Consiliului local. 
Sub genericul “1 
Decembrie - Ziua Națio
nală a României. 80 de ani 
de la Marea Unire” - prof, 
loachim Lazăr a prezentat 
o seamă de elemente 
legate de eveniment.

Lipsa fondurilor pentru 
terminarea noii școli 
generale din municipiul Brad 

creează încă multe probleme 
conducerii Școlii Generale Nr. 
2 din localitate.

„Problemele noastre, ne 
spunea dna profesoară 
luliana Mihalea, directorul 
școlii, comportă două 
aspecte: finalizarea lucrărilor 
la noul local al școlii și 
menținerea unor condiții cât 
de cât pentru derularea orelor 

Din lipsă de bani.

Noua școală generală 
se va da în folosință 

numai în 1999
în actualele spații de 
învățământ care sunt cum 
sunt.

în prezent noua școală 
care se construiește în Brad 
este finalizată în proporție de 
80 la sută, iar dacă se vor 
aloca bani, așa cum s-a 
promis și în programul 
Inspectoratului, în anul viitor 
sperăm să ne vedem împlinit 
un vis pe care ni l-am dorit de 
mulți ani”. Construcția unei 
noi școli în Brad s-a impus 
încă cu ani buni în urmă având 
la bază vechimea clădirilor de 
peste 100 de ani, numărul mic 
al sălilor de curs ce a 
determinat organizarea 
procesului de învățământ pe 
două ture și nu în ultimul rând 
„starea tehnică" a imobilelor 
care erau foarte greu de adus 
la o condiție civilizată.

Deși inițial un prim termen 
de punere în folosință a sălilor 
de clasă - în număr de 12 - a 
fost stabilit pentru această 
toamnă, lipsa banilor a condus 
la o amânare pentru lunile 
februarie-martie, dar cel mai 
probabil acest lucru se va 
întâmpla, după cum decurge 
investiția, în toamna-anului 

1999.
. Insuficiența sălilor de 

clasă a făcut ca o parte din 
elevi (șase clase) să vină la 
școală alternativ: un trimestru 
de dimineață, iar altul după 
amiază, situație ce creează 
un anumit disconfort și unele 
discuții între părinți privind 
programul școlar, dar care 
este pe moment singura 
alternativă.

Terminarea lucrărilor ce 

vizează prima etapă - cele 
12 săli de clasă și ultimul etaj 
din corpul B - necesită în 
prezent 1,2 miliarde de lei, 
sumă pentru care s-au făcut 
demersurile necesare și 
există toate aprobările de 
rigoare, dar pe moment 
lipsesc banii.

Doamna luliana Mihalea 
ne-a mai precizat că, spre 
deosebire de alte activități de 
la nivelul municipiului unde 
au existat puncte de vedere 
contradictorii în rândul 
membrilor Consiliului Local 
în privința construcției noii 
școli, nu s-au simțit culorile 
politice, fiecare formațiune 
politică la care s-a apelat sau 
personalitate a manifestat 
receptivitate pentru solu
ționarea acestei investiții.

Teama conducerii școlii 
rămâne însă aceea ca 
obiectivul să nu intre în 
conservare, fapt ce 
presupune cheltuieli foarte 
mari, chiar dacă lucrările se 
derulează mai încet.

[> CU NUMĂR FALS!
în ultima perioadă de timp, pe raza municipiului Brad 

au fost depistați mai mulți conducători auto la volanul unor 
autoturisme care circulau cu numere false.

între cei surprinși la volan se regăsesc Marcu Nicolae, 
din comuna Byceș, Coman Ionel Marinei, din Ociu, și Rusu 
Florin Lucian din Brad. Pentru conducerea autoturismelor 
cu numere false sau neînmatriculate, conducătorilor auto 
depistați în asemenea situații li s-au întocmit dosare 
penale.

[^Permise reținute pentru alcool
Numai în luna noiembrie a.c., pe raza municipiului Brad, 

lucrătorii Serviciului Poliției Rutiere din localitate au reținut cinci 
I permise pentru conducerea unui autovehicul sub influența

băuturilor alcoolice pe drumurile publice. Cei depistați la volan 
sub influența alcoolului se numesc Butaș Florin Daniel, 
Răchită Radu Gheorghe, Cocircă loan, Raț Nicolae și llieș 
Dănuț Florin.

|j>rXPOZIȚIE
Sediul Sucursalei Miniere Brad a găzduit în perioada 

30 noiembrie - 3 decembrie o expoziție de carte și întreguri 
filatelice apărute în timp, documente ce oglindesc figuri 
ale personalităților ce au contribuit în decursul istoriei la 
unitatea românilor de pretutindeni. Expoziția organizată 
din inițiativa și cu efortul integral al domnului Nicolae 
Stoica s-a dorit a fi un mic univers istoric și documentar al 
mărețului act înfăptuit de către români în urmă cu 80 de 
ani la 1 Decembrie la Alba lulia.

Localitatea Valea 
Bradului se află la 5 km de 
Brad. Cei care locuiesc aici 
și ar dori să vină sâmbăta ori 
duminica la Brad o pot face 
doar pe jos, ca apostolii, sau 
cu mașina vreunui cunoscut 
sau prieten, căci o formă 
organizată de transport în 
comun la Valea Bradului în 
aceste zile nu există.

Bradul însă are mai mulți 
proprietari de mijloace de 
transport în comun con- 
stituiți ca agențî economici 
sub diferite forme. Toți însă 
fac concurență societăților 
cu capital de stat sau mixt 
similare, pe traseele 
mănoase, de regulă spre 

Deva. Unii fac această 
prestație chiar fără licență 
de transport practicând 
concurența neloială. 
Registrul Auto Român ar 
putea da o mână de ajutor 
în reglarea ofertei de trans
port în comun pe toate 
traseele neacoperite, dar 
socotește că nu e de 
datoria sa să o facă, deși 
există în acest sens o 
hotărâre a Consiliului 
județean.

Dacă funcționează cu 
adevărat economia de 
piață în transportul în 
comun atunci inițiativa 
privată are câmp larg de 
acțiune.

Pagină realizată de Valentin NEAGU,
Corne! POENAR, ion CiOCLEi

Hotărâri ale Consiliului local
Nu cu multă vreme în 

urmă a avut Ioc o nouă 
ședință ordinară a Consiliului 
local. Consilierii au avut pe 
ordinea de zi 12 puncte. 
Dintre proiectele de hotărâri 
nu au fost adoptate decât o 
parte. Dintre ce ie devenite 
hotărâri vă prezentăm 
câteva pe care ie 
considerăm mai importante.

Una dintre recentele 
hotărâri ale Consiliului local 
este și aceea privind 
contractarea unui împrumut 
de ia fondul de tezaur. Este 
vorba de 500 milioane de iei 
necesare pentru achitarea 
datoriilor față de RA GCL. De 
fapt sunt bani ce trebuie 

plătiți pentru căldura din 
școii, creșă, Căminul de 
bătrâni, Casa de copii și aite 
instituții bugetare.

O altă hotărâre este 
aceea privind stabilirea unor 
impozite și taxe locale 
pentru anul ce urmează. S-a 
decis că, în funcție de rata 
inflației, să se majoreze 
taxele pentru eliberarea 
certificatelor de urbanism, 
avizelor și autorizațiilor în 
domeniul construcțiilor, 
autorizațiilor pentru 
funcționarea activităților lu
crative și folosirea 
mijloacelor de publicitate.

Față de anul 1998 s-a 
hotărât ca respectivele taxe 

să crească în medie cu 41,6 
la sută. Cu toate acestea, 
trebuie spus că persoanele 
fizice, ca cetățeni ai Munților 
Apuseni, pe baza Ordonanței 
27 din 1996, beneficiază de o 
reducere cu 50 ia sută a 
acestor taxe și impozite.

Hotărârea privind 
prelungirea contractelor de 
închiriere pentru spațiile 
comerciale și terenurile 
aparținând domeniului public 
a suscitat diferite discuții. 
Acest lucru întrucât, în prin
cipal, este vorba de 
chioșcurile din piața 
municipiului.

Prelungirea contractelor 
cu încă un an se va face 

numai cu condiția achitării 
până ia 15 decembrie a.c. a 
tuturor restanțelor.

De remarcat făptui că 
din cele 70 asemenea 
spații, numai 30 și-au 
achitat total datoriile. 
Terenuri închiriate sunt în 
număr de 64. Dintre 
acestea, marea majoritate 
și-au plătit obligațiile.

Deși ultima, hotărârea 
privind închirierea prin 
licitație publică a unor spații 
pentru realizarea de parcări 
auto acoperite a generat 
multe și contradictorii 
discuții. Până ia urmă ea a 
fost adoptată cu mai multe 
amendamente.
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r Conform specialiștilor

Singurul reme&iu ut ulcerului 
ar fi vaccinarea

La ora actuală, în România 
suferă de ulcer peste două 
milioane de persoane. Cea 
mai mare importanță în apariția 
acestei boli o are microbul Heli
cobacter, dar și viața dezor
ganizată, stresul, alcoolul etc. 
La Spitalul Universitar din Bu
curești funcționează singurul 
centru din țară de diagnos
ticare și de tratare a ulcerului, 
‘‘înființat anul trecut, acest cen
tru are ca scop depistarea și 
tratarea ulcerelor gastro-duo- 
denale și a infecției cu Helico
bacter. Această infecție este 
prezentă la 90 la sută din po
pulația țării”, ne-a declarat dr. 
Călin Jurca. Infecția se trans
mite, în general, prin contacte

directe cu persoane infectate, la 
fel ca hepatita A: mâini murdare, 
folosirea aceluiași pahar etc. 
Chiar dacă infecția este tratată, 
persoana se poate reinfecta 
dacă intră în contact cu o per
soană aparent sănătoasă, fără 
nici o afecțiune digestivă, dar 
care este purtătoarea acestui 
microb. Ulcerul poate fi vindecat 
numai dacă se tratează această 
infecție. Sunt persoane care au 
de zece ani microbul și nu au 
știut, deoarece până acum era 
foarte greu de depistat. Centrul 
aduce noi posibilități de inves
tigare, microbul putând fi des
coperit printr-un test rapid, gra
tuit, care nu durează mai mult de 
trei minute. Specialiștii de aici

recomandă, dat fiind numărul 
mare de cereri, ca persoanele 
care vin să aibă bilet de tri
mitere și chiar să sufere de o 
afecțiune digestivă (pot veni 
din toată țara). “Este foarte 
greu și costisitor să facem 
acest test tuturor solicitanților”, 
spune dr. C. Bălan, medic en
doscopist. “Singura soluție 
pentru a scăpa de microbul 
Helicobacter ar fi vaccinarea 
populației împotriva acestuia, 
cu atât mai mult cu cât micro
bul este un factor important și 
în apariția cancerului gastric. E 
greu să ne pronunțăm însă 
dacă acest lucru va fi posibil în 
viitorul apropiat", ne-a spus dr. 
Bălan.

---------------------------------- - —
Român al cărui 

organism nu 
sintetizează vitamina C

Băiatul Cristian Rizea, în vârstă de numai 
10 zile, care s-a născut la Spitalul Clinic 
Județean Constanța, este singurul român al 
cărui organism nu sintetizează Vitamina C, au 
declarat medicii spitalului. Medicii au observat 
că noul născut nu se simte prea bine și au 
dispus efectuarea mai multor analize și au luat 
probe de sânge pe care le-au trimis la Institutul 
de hematologie din București, care a constatat 
că băiețelul are Methemoglobinemie 
congenitală, boală semnalată pentru prima 
dată în România.

Starea copilului în momentul de față este 
normală. Singurul mod de tratare a bolii constă 
în administrarea unei doze zilnice, destul de 
mari, de vitamina. C. Medicul constănțean 
Elena Malcea, care a consultat o bază de date 
pe Internet, a aflat că în întreaga lume s-au 
semnalat mai puțin de 200 de asemenea 

I cazuri.

Primul disc cu informații turistice 
despre România

Primul compact-disc interactiv care reunește 
informații despre destinațiile turistice și despre 
ofertele agențiilor de turism și hotelurile din Ro
mânia a fost lansat la Târgul Internațional de 
Turism de la București-RITS'98. Produs de Norbert 
Computer din Brașov, compact-discul intitulat 
“Romanian Travel Guide 1999” este editat în limba 
engleză și conține informațiile de care are nevoie 
orice turist străin care vine în România.

în cele peste 1000 de pagini și fotografii, “Roma
nian Travel Guide 1999" prezintă informații turistice 
despre fiecare județ în parte și obiectivele turistice 
românești cele mai importante: Delta Dunării, Marea 
Neagră, mănăstirile Moldovei etc. El oferă, de ase
menea, un "Compendiu de Istorie pentru turiști” și un 
set de hărți ale României și ale fiecărui județ în parte.

Fiind destinată și firmelor de turism din străi
nătate, lucrarea pune la dispoziția acestora un "Ghid 
al agențiilor de turism din România" (peste 500 de 
firme) și un "Ghid al hotelurilor” din țara noastră, în 
care sunt incluse aproximativ 800 de hoteluri, unele 
din ele fiind prezentate în mai multe pagini și fotografii.

"Romanian Travel Guide 1999" conține și o 
invitație de a vizita România în timpul eclipsei totale 
de soare din 11 august 1999, oferta fiind argu
mentată cu propuneri de programe pentru această 

^perioadă, fotografii și hărți.

Whisky-ul scoțian “100 Pipers” - 
lansat oficial în România

Ceaiul de zmeură calmează 
durerile de burtă

Whisky-ul scoțian "100 Pipers" 
a fost lansat oficial în România, în 
cadrul unei recepții desfășurate la 
Cercul Militar Național. "Dacă până 
acum whisky-ul era considerat o 
băutură a elitelor, noi încercăm să- 
I transformăm într-un produs pen
tru clasele de mijloc. Ne străduim, 
de asemenea, să scoatem aceste 
produse din sfera de contrabandă", 
a declarat agenției MEDIAFAX 
Mihai Matei, directorul general al 
unicului importator și distribuitor al 
produsului, Highlands Distribution.

în cadrul recepției s-au oferit 
invitaților mâncare și băutură 
scoțiană, dansuri și muzică spe
cifice. A fost organizată și o 
tombolă, ale cărei premii au con
stat în câteva sticle de whisky 
"100 Pipers".

Organizatorii au ținut să sub- 
lineze faptul că denumirea noii 
mărci lansate, “100 Pipers”, este

Firma americană Wrigley lansează pe piață

Cafeaua die mestecat
încercând să profite de “po

pularitatea" cafelei în rândul 
americanilor, firma'Wrigley a 
testat timp de mai multe luni 
acest nou produs, urmând ca 
"varianta finală" a gumei anti- 
somn să fie lansată pe piață 
săptămâna viitoare, în cadrul 
unui târg de dulciuri ce se va 
desfășura la Chicago. “Stay 

, Alert" reușește foarte bine să 
lase “impresia” unei cești de 
‘cafea, având o aromă amăruie, 
identică cu cea lăsată de pri
mele înghițituri de cafea. “Nu 
este doar o gumă, este un pro
dus unic care face ceva pentru 
consumator", declară entuziast 

k-. . ---- 

- candelabru în valoare de 1.200.000 lei

- covor în valoare de 1.000.000 lei

- pătură de lână în valoare de 700.000 lei

- țesături textile în valoare de 500.000 lei

ImMil Sănhăhvu£ivi de, 9mă
organizată de

S.C. ȘERB S.R.L. Deva, distribuitor en-gros și en-detail 
de țesături fine -importate din Coreea, Japonia, 
Thailanda.

• 2 Premii I
• 2 Premii li

• 2 Premii III

• 2 Premii IV
Tragerea la sorți va avea loc în data de 21 decembrie, 
ora 17 și va fi transmisă în direct la Radio Deva.

Condiții de participare: pentru a participa la tragerea 
la sorți, trebuie ca în perioada 4-19 decembrie să 
cumpărați produse de minim 100.000 lei din 
magazinele noastre, situate în Deva, B-dul Decebal (la 
parterul magazinului Romarta) și pe strada 22 
Decembrie (lângă librăria Ovid Densușianu).

Sâtbăhvu Feticiie!

un omagiu adus cimpoierilor care 
insuflau curaj soldaților scoțieni 
pe câmpul de luptă.

Lansarea din România s-a 
bucurat și de prezența directorului 
de vânzări pentru Europa al com
paniei Seagram, Mark Nikitas. 
Acesta a subliniat faptul că 
Seagram este o companie care 
acționează în peste 150 de țări, nu 
numai în domeniul băuturilor, ci și 
în cel al divertismentului, deținând 
studiourile Universal (Universal 
Television și Universal Pictures), 
Sega Games (în colaborare cu 
compania “Dream Works", fondată 
de Steven Spielberg) și, mai re
cent, casa de muzică Polygram.

Până acum au mai fost lan
sate în România vodca "Abso
lut1', coniacul “Martell", mărcile 
de whisky "Queen Anne” și 
“Chivas Regal”, produse ale ace
leiași companii Șeagram.

unul dintre reprezentanții firmei 
producătoare. Un pachet de 
gumă-cafea conține două bucăți 
care, împreună, conțin 100 de 
miligrame de cofeină, însă con
sumatorii sunt avertizați să nu 
“bea" mai mult de patru bucăți. 
Lansarea acestui nou produs, 
care se va alătura sortimentelor 
"Juicy Fruit" și "Doublemint", se 
înscrie în ofensiva firmei 
Wrigley pe piața americană, 
acolo unde se confruntă cu o 
îngrijorătoare scădere a vân
zărilor, în ciuda faptului că, po
trivit unui sondaj, firma numără 
astăzi aproximativ 36, 2 mili
oane de clienți.

0 carte a Iui llikolaus Copernic
O carte a lui Nikolaus Co- 

pernic, prima ediție în latină a 
tratatului său “De revolutio- 
nibus caelestium", imprimată 
în 1543 la Nurnberg, a fost 
furată la Cracovia, a anunțat 
televiziunea publică poloneză, 
citată de AFP. în întreaga lume 
nu există decât 12 exemplare

Recent, Colegiul medi
cilor din București a lansat un 
program de suport medico
social pentru medicii pensio
nari cu nevoi speciale și pen

“Medici pentru 
medici”

tru văduvele acestora, intitu
lat “Medici pentru medici”. în 
cadrul programului, aflăm de 
la dr. C-tin Bogdan, directorul 
Spitalului de bolnavi cronici și 
geriatrie “Sf. Luca" din Bu
curești, personal cu pregătire 
corespunzătoare va acorda 
ajutor la domiciliu la cererea 
tuturor celor care solicită să 
fie ajutați sau la semnalarea 
unui caz de către alte per- 

din această lucrare. Cartea a 
fost furată din sala de lectură a 
Bibliotecii Academiei Poloneze 
de către un bărbat care s-a re
comandat a fi cercetător. Ma
nuscrisul lucrării lui Copernic 
(1473-1543) este păstrat în 
biblioteca Universității Jagellon 
din Cracovia.

soane din anturaj - rude, co
legi, vecini etc. Aceste ser
vicii se referă la ajutor me
dical (consultații medicale de 
specialitate, administrare de 

tratamente), ajutor infirmier 
(nursing), ajutor menajer, pre
cum și servicii instituționale. 
Programul are sprijinul Spi
talului “Sf. Luca” și al Centrului 
de medicină Socială “Cris
tiana". Solicitanții se pot adre
sa Colegiului medicilor din 
București, str. Avram lancu, nr. 
1, sector 2 și la telefon/ fax 
3102126, 3102127, începând 
cu data de 1 septembrie a.c.

Ceaiul rece (servit cu ghea
ță), pe lângă faptul că este și 
răcoritor în zilele călduroase ale 
verii, stimulează mecanismul de 
apărare a organismului împotriva 
bolilor, este concluzia la care au 
ajuns cercetătorii de la Univer
sitatea din Minnesota. Două sau 
chiar mai multe cești cu ceai 
negru sau verde, băute zilnic, cu 
gheață, reduc cu 60 la sută riscul 
afecțiunilor renale și cardiace, 
scad simțitor incidența cance- 
relor de esofag, plămân, stomac

Nuci și stafide, împotriva tusei
lată o rețetă - surpriză, 

naturală sută la sută și care, 
preparată din vreme, poate fi 
folosită cu mare succes îm
potriva tusei rebele ce nu ce
dează la nici un alt tratament, 
în plus, rețeta nu este con
traindicată gravidelor sau fe
meilor care alăptează. Ames
tecați într-un borcan (nu se 
folosesc vase de metal) 550 g

Elemente rmlionetive îii 
Alaren Nenyrn

în Marea Neagră se mai află încă elemente radioactive 
într-o concentrație ridicată, provenite de la accidentul nuclear 
de la Cernqbîl, radiația depășind astfel de șapte ori nivelul 
admis, a declarat profesorul Vesselin Pentcev de la Institutul 
bulgar de oceanologie. Datele obținute în urma expediției 
științifice care a avut loc în aceste zile, precum și informațiile 
obținute de la 18 stațiuni de cercetare din Ucraina, România, 
Bulgaria și Turcia, au condus la concluzia că, după 12 ani de 
la catastrofa nucleară de la Cernobîl, Marea Neagră a rămas 
puternic radioactivă și în același timp periculoasă. 
Cercetătorii vor examina eșantioane prelevate din apele de 
pe coastele ucrainene, românești, bulgare și turcești, urmând 
ca rezultatele finale să fie comunicate în următoarele șase luni. 
Recentele cercetări au determinat ministerul mediului din Bulgaria 
să ceară adoptarea unor măsuri pentru protecția populației, canti
tățile de cesiu -137, stronțiu - 90 și plutoniu - 239 depășind cu mult 
normele admise. Timpul de înjumătățire a izotopilor radioactivi 

^enumerați este de circa 20 de ani.

/-----------------------------------------------------------------------
■ Cum se poate preveni formarea j
i mucegaiului i
I «Iarna se evită formarea condensului (pe pereți) pentru că I 

I acesta favorizează mucegăirea suprafețelor respective. «Se I 

| va evita creșterea umidității în locuință peste 7 la sută «Nu |
■ uscați rufele în spațiile de locuit, iar în uscătorii asigurați o |
! aerisire corespunzătoare •Aerisiți cât mai des bucătăria și . 

1 baia pentru ca aburii să nu pătrundă în locuință. «Pe timpul ■ 
I iernii nu ermetizați ferestrele și ușile cu material izolant; lăsați I 
| întotdeauna un mic spațiu de aerisire, căci aerul rece din | 
| exterior, fiind uscat, previne formarea condensului și apariția | 
^mucegaiului. j

și piele și mențin colesterolul in ■ 
limite normale. Ambele ceaiuri ■ 
conțin fluoruii, de aceea prote- 1 
jează și împotriva cariilor. Ceaiul 1 
de mentă și ghimbir, consumat J 
tot “la rece", stimulează digestia , 
și elimină senzația de balonare ■ 
după o masă copioasă, ultimul ■ 
dintre acestea fiind și un bun • 
remediu împotriva greței și a *■ 
răului de mișcare. Ceaiul din J 
frunze de zmeură calmează du- a 
rerile de stomac și crampele ■ 
menstruale. ■

de stafide cât mai mari și 15 
găoace verzi de la nuci proas
pete (din acel an). Adăugați 
100 g zahăr și turnați alcool de 
calitate până se acoperă 
amestecul. Acoperiți bine 
(eventual cu capac filetat) și 
lăsați borcanul, fără să umblați 
la el, o lună de zile. Se bea 
câte o lingură, înainte de ma
să, până la dispariția tusei.
—---------- ------ ■
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După apariția cinemato
grafului, în anul 1915, ia ființă 
societatea “Tehnicolor” care 
își propune găsirea moda
lităților tehnice, pentru ca pe
licula cinematografică să fie și 
color. După o muncă de cer
cetare laborioasă, apare pa
tentul de procedeu bicromatic 
care, evident, nu a mulțumit 
nici specialiștii și nici spec

UN SECOL DE CINEMA
tatorii primelor scurt-metraje.

Dar, după intense cerce
tări de laborator și, mai ales, 
după preluarea firmei de către 
dr. Herbert T. Kalmus, în anii 
'30 se ajunge la un nou pa
tent, tricromatic (indigo, verde 
și roșu, care de altfel stă la 
baza televiziunii în culori) și își 
fac apariția primele scurt-me
traje color de desene animate 
produse de Walt Disney, care 
sunt primite de public cu en
tuziasm.

Startul în primul film artistic 
de lung metraj în tehnicolor s- 
a dat în ziua de 26 iunie 1935, 
cu “Becky Sharp” în regia lui 
Rouben Mamoulian, având-o 

LAB/fUNT =
•Elias Canetti, laureat al Premiului Nobel pentru literatură 

pe anul 1981, scriitor vizionar, a anticipat în scrierile sale 
marile tragedii ale istoriei, cum o face de pildă în "Orbirea”, 
roman tipărit în 1935, unde prefigurează orbirea unor mase 
întregi de oameni care se va produce în acel deceniu, 
precum și triumful puterii demențiale și glorificarea morții. într- 
unul dintre cele mai citate paradoxuri ale sale, Elias Canetti 
arată că ceea ce scriitorii au inventat, îngrozindu-se singuri 
de propria lor invenție, s-a vădit a fi mai târziu adevărul cel 
mai pur... «Vorbind despre Joyce - autorul neobișnuitei cărți 
"Ulysses", Beckett povestește: "Nu se revolta niciodată, era 
indiferent, era de acord cu orice. Pentru el, nu era nici o 
diferență între căderea unei bombe și căderea unei frunze.” 
•Există în gena egiptenilor ancestrala teamă de uitare (vezi 
și piramidele!) concentrată în atât de frumoasa expresie de 
despărțire: "Să nu ne uiți!". «Mi-a fost dat, trăind într-un soi 
de anonimat cu gust de paradis, să am magnificul privilegiu 
de a privi și cântări realitatea prin lentila Poeziei. Nu mi-aș fi 
putut dori mai mult. «Există o afirmație a lui Ortega y Gasset 
din care rezultă că noi, oamenii, ne asemănăm în multe 
privințe cu maimuțele. Ca și acestea, avem privirea frecvent 
îndreptată spre exterior și urmărim cu interes spectacolul 
cotidian din mediul ambiental. Filozoful spaniol preciza că 
această curiozitate provocată de lumea din afară, ca și 
plăcerea excesivă de a vorbi, sunt factori ce duc spre o 
diminuare tot mai accentuată a vieții noastre spirituale. «Un 
NOR, la ieșirea din LABIRINT: "Și dacă gândurile noastre sunt 
ușoare sau sunt grele, nărăvașe ori supuse, negre, albe, să 
nu fie aici nici un amestec al stărilor și al schimbărilor din 
cerul fiecărei zile și-al șirului de zile din care e făcută, doar din 
el, viața noastră?".

I R
ca protagonistă pe Miriam 
Hopkins (1902 - 1972) care - 
deși nu era o vedetă de primă 
mărime, a fost totuși o actriță 
talentată și plină de farmec, 
care a obținut cu acest rol o 
apreciere unanimă, atât din 
partea publicului spectator cât 
și a criticii de specialitate.

Filmul este o adaptare a 
romanului “Bâlciul deșertă

I

I

I

I
ciunilor" scris de William 
Thakeray și apărut la Londra 
în 1847, având ca eroină prin
cipală la Becky (Rebecca) 
Sharp, o tânără care voia să 
acceadă în înalta societate. 
Filmul în cauză a constituit un 
prim mare pas în victoria cu
lorii pe ecran. Patentul “Tehni
color’’ a fost ulterior preluat de 
“Eastmancolor”, “Agvacolor”, 
“Metrocolor”, “Orwocolor” etc. 

Pentru istoria cinemato
grafului, data de 26 iunie 1935 
este tot atât de importantă ca și 
ziua de 6 octombrie 1927 când 
a avut loc premiera primului film 
sonor “Cântărețul de jazz”.

Adrian CRUPENSCHi
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.Ui © - Domnule profesor,
{JffWnp e adevărat că vă bateți soția? \

'***M*r ¥ Kl-‘-'‘''•■^rat.Nusunt \

© Doi prieteni discută:

- Cu toate greutățile 
tranziției, vecinul meu era 
cel mai mare om din bloc. 
Când a murit, ajunsese la 3 
metri!

- Nu mai spune!
- Da. El, 1,70 și funia 

1,30...
© In timpul unei ex

cursii în munți, bărbatul își 
întreabă nevasta:

- Mioaro, dacă aș că
dea în prăpastie, mi-ai ră
mâne credincioasă?

- Bineînțeles! Dar dacă 
nu cazi?!

© - Mai răbdați o cli

pă, vă rog!, spuse stomato
logul. Mai trebuie să vă scot 
o ultimă fărâmă de măsea.

- Cred că nu mai e 
vorba de măsea, doctore... 
Atâta m-ați învârtit și m-ați 
sfredelit, încât cred că 
acum e vorba de nasturele 
de la guler...

© - Dumneata ai o ne

vroză, ar trebui să încerci să 
fii mai vesel, să fredonezi 
melodii de muzică ușoară, să 
spui bancuri, să zâmbești...

- Am încercat, domnule 
doctor, dar m-au dat afară 
din serviciu...

- Te-au dat afară?! Dar 
unde lucrai?

- La o firmă de pompe 
funebre...

© Pacientul se plânse 

medicului psihiatru:
- închipuiți-vă, domnule 

doctor, când pronunț "Abra
cadabra", îmi dispare totul din 
fața ochilor. Hei, domnule 
doctor, unde sunteți?

e adevărat că vă l
- Nu-i adevărat. Nu sunt 

profesor, ci lector univer
sitar...

© Un disponibilizat de 

la oraș se hotărăște să trea
că la creșterea puilor de 
găină. Se mută la țară și 
cumpără 100 de pui. A doua 
zi mai cumpără 100. Și tot 
așa câteva zile la rând.

- Nu merge treaba cu 
puii - constată cel care-i 
vindea.

- Nu mai înțeleg nimic. 
Ori îi sădesc prea adânc, ori 
prea des...

© In 1935, ziarul "Di

mineața” publica un articol 
despre "Gimnastică și fru
musețe" din care spicuim: 
"O rețetă pentru a avea un 
spate drept, fără traseul în 
relief al omoplaților, este 
următoarea: masați-vă omo
plații fără ajutor străin, cul- 
cați-vă pe jos, pe spate, ridi
când genunchii în unghi 
drept cu corpul și apoi, cu ', 
brațele încrucișate pe piept, 
mergeți!"

© Reporterul intervie

vează un polițist:
- Bine, bine dar cum v- 

ați dat seama că el e indi
vidul căutat? Doar era îm
brăcat în femeie!

- Pentru că nu s-a oprit 
în fața niciunei vitrine! i

© - Știi ce e aceea o \ 

idee, soldat?
- Da, să trăiți! Socrate

spunea... )
- Fleacuri. "Ridică picio- * 

rul cu o idee mai sus...

n

Dumnezeu în
America

Eu trăiesc într-un mediu 
în care credința *și deci 
Dumnezeu este ceva normal. 
Spitalul în care lucrez face 
parte din Sistemul Catolic de 
Ocrotire a Sănătății, adică o 
rețea de spitale aflate sub 
auspiciile credinței catolice și 
în parte cu un 
cost de îngrijire 
mai redus.

Am observat 

SCKWORI

radioul și televiziunea, presa 
și activitatea diferitelor bise
rici, în diferite credințe... Și 
aici doar duminica este mai 
plină biserica și în generai 
majoritatea enoriașilor o for
mează femeile și bătrânii. 
Dumnezeu este însă pe bu
zele tuturor, încât uneori îmi 
vine să cred că este doar pe 
buze !

Se vorbește despre 
Dumnezeu, se cere ajutorul 
lui, ocrotirea lui... în spital 
bolnavii sunt dornici de a 
spune o rugăciune și sunt 
recunoscători dacă o faci 
împreună cu ei. Foarte rar 

LEGILE CONFUZIEI APLICATE
1. Piesa pe care fabrica a uitat să o expedieze, este cea 

pe care se sprijină 75% din transport.
Corolar:
1. Nu numai că au uitat să o expedieze. în 50% din cazuri 

nici nu au produs-o.
2. Camioanele de transport care parcurg un traseu, de 

obicei, într-o zi, îl vor parcurge în cinci când tu aștepți 
camionul.

3. După ce ai adăugat două săptămâni planului pentru 
amânări neprevăzute, mai adaugă două săptămâni pentru 
întârzierile neașteptat neprevăzute.

4. în orice grup de piese cu aceeași marcă, din start uneia 
îi va lipsi marca.

5. Acea piesă nu va fi descoperită până când nu încerci 
să o pui acolo unde marca indica locul.

6. Nu te contrazice niciodată cu fabrica asupra unei erori. 
Totul a fost verificat, chiar și găurile care lipsesc.

LEGEA LUI YOUNG
Toate marile descoperiri au fost făcute din greșeală. 
Corolar: Cu cât este mai mare descoperirea, cu atât 

durează mai mult până se face greșeala.

r O poantă la Caleidoscop
Un bărbat deschide dulapul soției și dă peste 

un domn, doar cu slipul pe el.
- Mi se pare, domnule, că v-am mai văzut pe I 

undeva, zice soțul. I
* Da, luna trecută. Eram sub pat... J

Pagină realizată de
Hie LEAHU, Ina DELEANU, Vasile MOLODEȚ

întâlnesc câte un bolnav care 
nu îmi cere să mă rog împre
ună cu el. La început mi se 
părea ciudat și stânjenitor dar 
m-am obișnuit cu aceasta și 
uneori o simplă rugăciune 
spusă împreună cu pacientul 
ajută mult la dezvoltarea unei 

baze so.ide în relația 
| cu bolnavul și cniar 

.1 cu familia lui.
Poate că ceea ce

observ este influențat de me
diul în care mă aflu, mediul 
spitalicesc, oameni bolnavi... 
se știe doar că rnai repede ne 
amintim de Dumnezeu când 
avem nevoie de El !... însă 
libertatea de exprimare a cre
dinței se simte peste tot. Oa
menii se simt în largul lor să 
spună că sunt religioși și cred 
în Dumnezeu. Aici văd mai 
bine și mai accentuat ce 
urme a lăsat comunismul în 
sufletele noastre și în modul 
nostru de a ne exprima. Aici 
simt că pot fi mândră spu
nând ca sunt copilul lui 
Dumnezeu.

! CAMUFLAJE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3 ■ ■
4 ■
5 ■
6 ■
7 ■
8 ■ ■
9

10

ORIZONTAL: 1) Moșteniri de fa
milie în sipetul umbrelor; 2) Timbru 
ornamentat cu vibrații în aria emoției; 
3) Obsesie luminiscentă cu nimbul 
divinității - Produs de serie din piele 
neagră - Formulă stereotipă în com
binații necunoscute; 4) Legănat cu 
cântec în falduri de-adulare - Orânduire 
schimbată în urma unui referendum; 5) 
Impregnat cu mărgele cristaline de 
natură fluidă - Fâlfâit molcom de aripi 
nevăzute; 6) Obiectiv predilect vizat de 
o miniescadrilă - Călător nefericit pe 
Muntele de pietate; 7) Casier ambulant 
pentru servicii comandate - Rămășiță 
dulceagă la originea...romului; 8) Prim 
contact nominativ cu serialitatea muzi
cală - Aberanți pilduitori cu preluări din 
mers - Succintă recitare plasată la 
subsol; 9) Fenomene specifice formării 
unor râuri; 10) Adjudecat irefutabil fără 
șansa absolvirii.

VERTICAL: 1) Vălurile umilinței peste trupul 
mizeriei; 2) Pendul de fabricație autohtonă cu limbile 
egale; 3) Replay aplicat în caz de recidivă - Recital 
de clasă al unui tânăr solist - începutul timid al unei 
mărturisiri idilice; 4) Epavă spirituală la țărmul 
deznădejdii - Brațe viguroase întinse spre lumină 
(sg.); 5) Element indispensabil separării în panificație 
- Florile răului de maladiile onirice; 6) Imaginea 
altruistă a propriilor aspirații - Intrat cu fermitate într- 
o formă de bună dispoziție; 7) Proverbialul simbol al 
nudității pure - Bronzați de văpaia razelor de lună; 8) 
Arcuș de cântat pe strunele hărniciei - Erou nece
lebrat la rodnicia stirpei - Elemente primordiale la 
inițierea în știință; 9) Tăinuiri deliberate ale tarelor de 
caracter; 10) Calificativ dezastruos la testul de 
capacitate.

Dezlegarea careului “ASOCIATIVE" apărut în 
ziarul nostru de sâmbăta trecută:

1) HARABABURA; 2) ATITUDINAL; 3) BONETE- 
AȘI; 4) IMI-AȘA-UT; 5) TITAN-BUNE; 6) UZAT- 
MARAR; 7) DA-USI-STA; 8) IȚI-ETC-OȚ; 9) 
NOTIFICĂRI; 10) ERADICAȚIE.
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Controlul
poziției:
Alb: Rgl. Da8, 
Na6, Ne1, p:e4
Negru. Rh3, Nf5

Soluția problemei 
din nr. trecut:
1. Rg4 Rd5
2. D:e4 mat
1. ... Re3
2. T:e4 mat
1. ... C4
2. Dd2 mat
1. ... e3
2. Td6 mat
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• NOU ! La subsolul com
plexului “Ulpia” puteți cumpăra 
avantajos mobilă second- 
hand import Germania. (4073)

OFERTE DE 
SERVICII COMEMORĂRI

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren 2200 mp Al- 
mașu Sec, posibilități: acces 
șosea, curent electric, gaz me
tan. Tel. 625761,221871 (4078)

• Vând teren intravilan Geoa- 
giu Băi și bicicletă Pegas, băr
bătească, prețuri negociabile. 
Tel. 216590, după ora 20 .

• Vând urgent casă în Si- 
meria și autobuz Ikarus 211. Tel. 
262357, după ora 20 (3959)

• Vând apartament 3 camere, 
decomandat, ultracentral, etaj 4 
și garaj tip boxă, preț 27.500 
DM,negociabil. Tel. 218216 
(4080)

• Vând urgent apartament 3 
camere, hol central, cu multiple 
îmbunătățiri. Tel. 627552 (8858)

• Vând Mercedes, 300 TD, 
combi, fabricație 1980, cu carte 
identitate, preț 2700 DM, nego
ciabil. Tel. 092739284. (4047)

• Vând VW Passat, an fa
bricație 1990, înmatriculat re
cent, preț 10.800 DM, nego- 
ciabil. Tel. 094 813889 (4058)

• Vând Dacia break, an fabri
cație 1995, cu îmbunătățiri, cu 
bord CN. Informații la tel. 
213201, 222398 (4056)

• Vând Fiat Ducato, plus port
bagaj, înmatriculat, avariat față. 
Vinerea-Cugir, tel. 390 (4077)

• Vând tractor U 445 DT, plug 
și remorcă, preț negociabil. Tel. 
281133 (4086)

• Vând Renault 11 Diesel, 
1988, geamuri, uși, electrice. 
Tel. 094636427 (2358)

• Vând tractor 445 DT, Orăș- 
tie, str. Decebal, nr. 19. Tel. 
092481671 (4912)

• Vând tractor 18 CP, austriac. 
Informații tel. 247254, orele 20-

• Vând urgent, foarte con
venabil, negociabil, aparat 
sudură autogen complet, circu
lar tăiat lemne 2,2 kW/220 V. 
Tel. 651584 (4074)

• Vând mașină de spălat 
Alba Lux 11, stare foarte bună. 
Tel. 217694.

• Vând mașină cusut electrică 
germană, aspirator și injector 
motorină. Tel. 622365 (3961)

• Viagra, spray Gontra ejacu
lării rapide, medicamente po- 
tență, 01/6376273, 092/
342628, 092/342629. (OP)

• Vând și montez parbrize. 
Deva, Dragoș Vodă, 14, tel. 
225075. (3906)

• S.C. 2M CONSTRUCT vin- 
de prin magazinele sale en- 
gros și en-detail din DEVA, str. 
Zamfirescu, bloc Q3/16 și 
ORAȘTIE, str. Mureșului, bloc 
10/11, PRODUSE ALIMENTARE 
șl NEALIMENTARE la prețuri 
foarte mici. AȘTEPTĂM CO
MENZI PENTRU CADOURI DE 
SĂRBĂTORI LA MAGAZINE și 
la TELEFON 241468. (4045).

• Vând oțel beton <[>6=2965 
lei/kg, <[>8,10,12 =2805 lei/kg. Tel. 
213637, 092348200 (3930)

• Cumpărăm copiatoare 
dezafectate, orice marcă, format 
A3, minimum 20 copii pe minut. 
Ofer 300 000 lei/buc. Tel. 092/ 
403863 (OP)

• Vând orgă Yamaha PSR 
185, 2.700.000 lei, negociabil, 
Căstău, 144, tel. 242269. (4911)

• Vând mobilă dormitor nuc. 
Tel. 094566146 (3359)

ÎNCHIRIERI

• Companie angajează per
soane tinere și dinamice pentru 
prestări servicii plăcute și pro
movare rapidă. Oferim câștiguri 
cuprinse între 1.500.000 - 
3.000.000 lei/lună. Tel. 094 
628664 (4060)

• Societate comercială anga
jează contabil autorizat, cu 
experiență în domeniu și ope
rare PC. Informații la tel. 216617

,(7-15), 092 287382 (4083)
• Efectuez transport persoane 

la Bekescsaba și București. Tel. 
217882. ,(4082)

• Meditații de limba en
gleză, în special pentru pre
școlari și școlari mici. Tel. 
216922, după ora 19. (3748)

• S.C. Ursus S.A. Cluj anga
jează agent vânzări. Condiții: 
studii superioare. Interviul are 
loc miercuri, 09.12.1998, la 
adresa: Deva, str. Mărăști, nr. 
25, ora 14, tel. 233588 (4179)

• Cu autorizația nr. 16124/ 
28.09.1998, a luat ființă A.F. 
Cotoară Opreana, sat Căstău, 
nr. 240, cu activitate de comerț, 
produse alimentare și neali
mentare. (4907)

• Activitatea "Goscom” SA, cu 
sediul în Orăștie, Piața Victoriei, 
nr.19, jud.Hunedoara anunță 
intenția de autorizare din punc
tul de vedere al protecției me
diului pentru ateliere, magazii, 
laborator metrologie. Sugestii și 
reclamații se depun la Agenția 
de Protecția Mediului Deva, str. 
A.VIaicu, nr. 25, în termen de 15 
zile de la data publicării pre
zentului anunț. (4906)

• Cu autorizația nr. 16244/0211 
1998 a luat ființă AF Rus Alex, cu 
sediul în Orăștie, Petru Maior, nr. 
3, cu activitate de comerț. (4908)

22 (4912)
• Vând Moskvici 408, stare 

bună. Informații tel. 214506 
(3571)

• Vând Trabant combi și 
Trabant pentru piese de schimb. 
Tel. 094/636387 (4181).

• Cumpăr telefoane celu
lare GSM, defecte, sparte, 
codate sau blocate. Tel. 094 
859958 (4051)

• închiriez spațiu comercial, 
depozit, 40 mp. Vând piese Ford 
Scorpio. Deva 218228 (3962)

• Ofer convenabil spre închi
riere spațiu pentru depozit en- 
gros, Orăș*ie, la Șoseaua Națio
nală, tel. 242310. (4909)

• Caut de închiriat garsonieră 
sau apartament două camere, 
cartier Dorobanți. Tel. 229547, 
627180, după ora 21. (4059)

• Pierdut legitimație de ser
viciu pe numele Comșa Ion. O 
declar nulă. (3752)

DevaSărbătoorea persoanelor 
handicapate

Asociația Handicapaților Neu- 
romotori Hunedoara-Deva sărbă
torește Ziua mondială a persoa
nelor cu handicap sâmbătă, 5 
decembrie, de la ora 10, în sala 
mică a Casei de Cultură Deva. 
Invitații vor avea parte de surprize 
din partea organizatorilor și de un 
moment artistic deosebit. (V.R.)

Lansare de CD
Grupul hunedorean MIKE& 

BLUE SPIRITS își va lansa sâm
bătă albumul său de debut (CD).

Evenimentul are loc la sediul 
Radio Color Hunedoara, înce
pând cu ora 11'30. (G.B.)

Farmacii de serviciu
în zilele de 5-6 decembrie 

va funcționa, în Deva, farmacia 
"Humanitas", situată în strada 22 
Decembrie, bloc 7.

La Hunedoara, în același in
terval de timp, va fi de gardă 
unitatea farmaceutică "Reme- 
dica”, din cartierul Micro V, tel. 
720659. (E.S.)

Fotbal de sală

"Cupa de iarna"
Sâmbătă (între orele 9-14) și 

duminică (10-12), în Sala spor
turilor din Deva se desfășoară 
competiția fotbalistică "Cupa de 
iarnă" ediția. I, la care participă 
F.C. Corvinul, Vega Deva, Minerul 
Certej, Aurul Brad, Metalurgistul 
Cugir și o selecționată divizio
nară din rândul căreia amintim pe 
Petcu, Gabor, Văetuș, Dubinciuc 
și alții. Intrarea este gratuită. 
(S.C.)

Ultima etapă în Divizia A
La acest sfârșit de săptă

mână (sâmbătă) are loc ultimul 
“act” și în Divizia A la fotbal: 
Rapid - “U” Cluj; F.C. Onești - F.C. 
Argeș; Petrolul - F.C. Național; 
Ceahlăul - Foresta; F.C.M. Bacău 
- Olimpia S.M.; C.S.M. Reșița - 
Univ. Craiova; Farul - Gl. Bistrița 
(ora 13) iar Steaua - Astra de la 
ora 15. Duminică se dispută me
ciul Oțelul - Dinamo, ce se 
transmite și la televiziune (S.C.)

• A trecut un an de când 
scumpa noastră nașă

FELICIA CEPĂLĂU
din Bârsău, ne-a părăsit pen
tru totdeauna. îi vom păstra 
veșnică amintire. Finii Giani, 
Jeni și Vasile Morariu. (4093)

• Se împlinesc 6 săptămâni 
de când dragul nostru

dr. RADUGÎRLEANU
ne-a părăsit pentru totdeauna. 
Comemorarea va avea loc 
duminică, 6 decembrie 1998, 
ora 12, la Catedrala 
Sf.Nicolae, din str. A.lancu, 
Deva. Nu te vom uita niciodată! 
Familia îndoliată. (4090)

• Cu aceeași nemărginită 
durere anunțăm trecerea a 
șase luni de la moartea fulge
rătoare a celui care a fost 
dragul nostru

MURGIOAN

Veșnic nemângâiați rămân 
soția, fiica, ginerele și nepoții tăi. 
Ne este tare dor de tine, tata NICĂ!

IECESE

• Cu adâncă durere familia 
anunță trecerea în neființă a 
celui care a fost un bun soț, 
tată și bunic

GHEORGHE MARINA
înmormântarea va avea loc 

duminică, 6 decembrie, ora 
13, la Cimitirul Ortodox Hăr- 
țăgani. (4092)

BANCA “DACIA FELIX” SA
SUCURSALA CLUJ-MAPOCA

Vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ, prin intermediul 
executorilor judecătorești din cadrul Judecătoriei Orăștie: 

FERMĂ AGROZOOTEHNICĂ
situată în localitatea Pricaz, corn. Turdaș, județul. 

Hunedoara, compusă din:
Grajduri - 4 bucăți, padocuri - 4 bucăți, filtru sanitar, 

platforme carosabile, fântână, împrejmuire teren - 17,442 mp.
Licitația va avea loc în data de 08.12.1998, ora 14,00, la 

Judecătoria Orăștie, județul Hunedoara, Biroul executorilor 
judecătorești.

Informații suplimentare la tel. 064/197047.

CEA MAI BUNĂ OFERTĂ !
Imprimantă laser: 299$
Copiator A4:

Copiator A3:

Fax:

* Cu contract S + M

[Kj

r

LUKOIL
OIL COMPANY

REPREZENTANT TERITORIAL
COMSER SRL, Hunedoara, Bd. Traian, 49 

tel: 716.915, 716.551, 713.800, 
Fax: 716.773

Benzină, motorină, uleiuiri, unsori, 
păcură, cocs, petrol, LPG, CLU, 

combustibil M, vaseline.

NOU! NOU! NOU! NOU! NOU! NOU!
5CATACRET5RL

Societate mixtă româno-germană
Deschide luni, 07.12.1998, depozit en gros de 

legume și fructe în SÂNTUHALM, DN 7.
Vă oferim: BANANE, CITRICE (portocale, grapefruit, 

lămâi, clementine),
STRUGURI, 
TOMATE, 
MERE, 
RIDICHI, 
CEAPĂ etc.

Telefon: 234406

j Direcția Silvică Deva j 
Comercializează pâstrâv la prețul | 

| de 40.000 lei/kg (inclusiv TVA).
I Informații suplimentare se pot obține la telefon I
I 283268, între orele 7,30 - 15,30. I
I_____ —_____________________________________ I

Directorul general al SC Metalotex SA Deva 
convoacă

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR 
la sediul societății, în data de 21.12.1998, ora 

10, cu următoarea ordine de zi:
1. Aprobarea raportului de evaluare a 

terenului din Deva, str. Horea, nr.68 și aprobarea 
prețului de pornire a negocierii pentru vânzare.

2. Aprobarea înscrierii societății la un registru 
independent pentru ținerea registrului acționarilor.

3. Aprobarea prețului de pornire pentru 
licitație pentru închirierea activului “Depozit”, 
str. A. Endre, Deva.

747 $ 

1150$-
280 $

Prețurile nu includ TVA

Dealer autorizat: MEMORY S.R.L.
Hunedoara, B-dul Libertății Nr.7 
Tel.: 718050; 711600; Fax: 711400

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ
A DRUMURILOR BUCUREȘTI

DIRECȚIA REGIONALI 1)E DRUMURI Șl 
PODURI TIMISOARA t 

str. Giurgiu, nr.18

organizează concurs în vederea ocupării 
următorului post, având ca sarcini de serviciu verificarea la 
agenții economici a constituirii și virării obligațiilor față de 
Fondul special al Drumurilor Publice:

1 economist cu studii economice 
superioare, trei ani vechime în funcții 

economice, cu domiciliul în Deva.
Concursul va avea loc în data de 23 decembrie 1998, 

ora 10, la sediul D.R.D.P. Timișoara, str. Giurgiu, nr.18.
Bibliografia și tematica de concurs se pot ridica de la 

sediul unității noastre, de la data anunțării concursului.
Relații suplimentare la telefoanele: 01/6385362, 01/ 

6376150, 051/185068, 056/190611, 064/432557, 068/ 
141719, 032/214430, 041/581540, 056/190610, 056/ 
190556.

Angajăm
ageriți distribuție felicitări PUBLIROM și taloane 

participante la Marele Concurs al Revelionului la 
TVR1. Relații la sediul Publirom - Deva, clădirea 
sindicatelor, bd. M. Kogălniceanu, nr.4, camera 
22.
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S€ CAS1AL SA IDIEVaS
I ' . ■

anunțâ câ a depus la Agenția de Protecția Mediului 
Deva documentația pentru obținerea Acordului de 
mediu pentru activitatea de exploatare a carierelor: 
Cariera de calcar Bâița - Crâciunești; Cariera de argila 
Chișcâdaga; Cariera de gips Câlanu Mic.

Sesizări și reclamații se pot face în termen de IO zile la 
sediul Agenției de Protecția Mediului Deva, str. Aurel 
Vlaicu, nr. 25.

r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i

I Direcția Sanitară a județului Hunedoara - I
' i

Deva >
i i
’ organizează selecție de oferte în vederea J

achiziționării de birotica pentu dotarea Casei j
Județene de Asigurări de Sănătate.

| Lista de dotări este afișată la secretariatul Direcției Sanitare a județului | 
| Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 58. j
| Ofertele se pot depune până la data de 10 decembrie 1998, în plicuri închise, | 
I la sediul beneficiarului. I
L —__ _____________________________________________

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
Prin MultiCash,

. Banca se mută la 
sediul firmei Dumneavoastră

AVANTAJE:
• legătură electronică cu banca 24 h din 24, 7 zile din 7
• operativitate în decontare, banca executând ordinele de 
plată, transmise până la ora 14.30, în aceeași zi ,
• acces rapid, pe bază de parolă de utilizator și parolă de 
comunicare, la informații privind conturile, soldurile și tranzac
țiile efectuate
• gratuitate la instalarea soft-ului, gratuitatea service-ului și 
instruirea utilizatorului
• obținerea gratuită zilnică

a unor informații diverse. *

4/ .
4

1 V*
%

f ASIGURĂRI ION TIRIAC SA
A5IT DEVA

VINDE LA LICITAȚIE
automobil mixt DACIA 1307 avariat, an Autoturismul este vizibil în parcarea din 

fabricație 1997. Licitația va avea loc marți, spatele Sălii Sporturilor (Hărăguș). 
8.12.1998, ora 10,00, la sediul Suc. ASIT Preț de pornire: 7.000.00 lei. 
Deva, Piața Victoriei, nr. 7, bl. 11, parter. Informații la tel. 054/ 221549; 230009.

JUDEȚEANĂ DEVA
r

organizează CONCURS în data 
de 17.12.1998, ora 8,00, pentru 
ocuparea unui post de șofer 
Autosanitara la Ambulanța jud. 
Deva.

Informații suplimentare la 
sediul Ambulanței jud. Deva, str. 
Depozitelor, nr. 3, tel. 221550.

LUXTEN DEVA O
Tel/fax - 054 - 232008

Vă oferă la prețul de fabricație 
Corpuri și becuri iluminat public și industrial, 

Balasturi, ignitere, 
Becuri cu incandescență, speciale, auto 

Tîiburi fluorescente
Transport asigurat

300.000.000 le» lâptoeriileileMi, M23W3

SC “ALTEX-IMPEX” SRL 
PIATRA NEAMȚ

Angajează șef magazin și gestionari la 
magazinul ALTEX - DEVA, în condițiile: studii 
superioare/medii, vârsta maximă 35 ani, 
domiciliul în Deva.

Acte necesare: copie după actele de studii, 
curriculum vitae,, fotograf ie recentă. înscrierile prin fax 
033/230817 sau prin poștă: Ștefan cel Mare, 6, Piatra 
Neamț 5600. Relații la telefon: 033/210671, șef birou 
personal.

'rînniNTiii. i.invD" WW ■ ■ VM Mivam
©INIMA

“PATRIA” - DEVA: Răzbunătorii (4-10);
“FLACĂRA” HUNEDOARA: Ochi de șarpe (4-10); 

“PARÂNG” PETROȘANI: Masca lui Zorro (4-7); 

Fortăreața (8-10);
U “CULTURAL” LUPENI: Salvați soldatul Ryan (4- 

7); Fortăreața (8-10);
“DACIA” HAȚEG: Sabia magică - Legenda 

ținutului Camelot (4-7); Masca lui Zorro (8-10);
V “ZARAND” BRAD: Adoua șansă (4-7); Anaconda 

(8-10);
“PATRIA” ORĂȘTIE: 007 și Imperiul zilei de mâine 

(4-7); Sabia magică - Legenda ținutului Camelot (1-3);
*

în perioada 4 decembrie 1998 - 7 ianuarie 1999 la 
toate spectacolele cinematografice tariful de intrare se 
reduce cu până la 40 la sută. Este un cadou de sărbători 
din partea Filialei Hunedoara a R.A. Româniafilm.

MED/ULU/
Valorile medii și maxime 

pentru poluanții gazoși ana
lizați (dioxid de azot, dioxid 
de sulf, amoniac și fenoli) se 
încadrează și pentru această 
perioadă în limitele prevă
zute de STAS-ul de calitate a 
aerului 12574/1987. Valorile 
maxime s-au înregistrat la 
data de 24.11.1998 pe zona 
Hunedoara pentru dioxidul 
de azot și la data de 
23.11.1998 pe zona Călan și 
la data de 24.11.1998 pe zo
na Paroșeni pentru dioxidul 
de sulf. La amoniac și fenoli, 
indicatori care se determină 
numai pe zona Hunedoara, 
valorile maxime s-au înre
gistrat la data de 23 și res
pectiv 24.11.1998.

Pulberile în suspensie 
au avut valori medii care se 
încadrează în limita admisă 
de 0,15 mg/ mc aer/ 24h, la 
toate punctele de control. 
Valorile maxime care depă
șesc limita admisă mențio
nată s-au înregistrat pe zona 
Zlaști și Călan în data de 
26.11.1998.

Pulberile sedimentabile 
depășesc limita admisă de 
17,0 gr/ mp/ lună pe zona 
Chișcâdaga de 4,81 ori. 
Față de perioada anterioară 
se constată o reducere a 
cantității de pulberi sedi
mentabile pe această zonă 
cu 50,9 gr/ mp/ lună pentru 
valoarea medie și cu 104,6 
gr/ mp/ lună pentru valoarea 
maximă.

Nivelul radioactivității be
ta globale și al dozei gama 
absorbite se menține în limi
tele de variație ale fondului

natural de radioactivitate 
pentru toți factorii de mediu 
analizați. Valorile medii obți
nute la apa brută din râul 
Strei și pentru apa potabilă 
au fost de 0,17 Bq/1 și 0,10 
Bq/ I față de valoarea de 
atenție de 2,0 Bq/1.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu provenite în principal 
de la unitățile de extracție și 
preparare a cărbunelui au 
avut pentru această perioa
dă o valoare medie • de 
2457,0 mg/1 și o valoare ma
ximă înregistrată la data de 
25.11.1998 de 4024,Q/mg/1. 
Raportând aceste valori la 
perioada anterioară șe con
stată o creștere a cantității 
de materii în suspensie p,e 
râul Jiu cu 256,0 mg/1 pentru 
valoarea medie și cu 945,0 
mg/ I pentru valoarea ma
ximă.

R.A. Române - SGA Pe
troșani a analizat cum unită
țile de extracție și mai ales 
de preparare a cărbunelui 
din Valea Jiului respectă b- 
mitele stabilite la indicatorul 
principal de poluare - ma
teriile în suspensie, la eva
cuarea apelor uzate în cur
surile superioare ale râului 
Jiu. Pe baza analizelor a re
zultat o depășire la acest in
dicator cu 1736,3 t în cursul 
lunii septembrie și cu 
2094,3 t în cursul lunii oc
tombrie 1998, pentru aceste 
depășiri aplicându-se pe
nalități în valoare de 22,849 
mii. lei și respectiv 27,561 
mii. lei.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva
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SATU MARE

Calculatoare (PC) în orice configurației Imprimante< Fax-uri? Copiatoare

AVANS ZER0

U'. Cumpărătorii nil 
contractul se face

nil trebuie să mearga cu giranții ta banca, CEC, notariat etc, 
> în magazin, iar produsul se primește pe loc

• Cea mai mică dobândă - 4,6%pe lună, calculată numai la soldul rămas. 
Astfel, rezultă o dobândă reală medie de numai 2,4% pe lună

Exemplu de calcul pentru 12 rate 
va i milion de lei)______

NUMAI
PRIN

^NTOTDEĂUNA~CUUNPAS/N FA TĂ~
f Dobânda totală plătită pe un an de 

zile la 1.000.000 de lei este de numai

1 SUMARAItl SUMA 
DOBÂNZII

TOTAL HLATĂ |

M4M 129.168
83.334 42.014 125.348
83.334 38.195 121.529
83.334 34.375 • 117.709
83.334 30.556 113.890
83.334 26.736 110.070
83.334 22.917 106.251
83.334 19.278 102.432
83.334 15.278 98.612
83.334 11.459 94.793
83.334 7.639 9U.973
83.334 3.820 87.154
Total dobândă 297.921 lei

■ — - 1

297.921 lei
MnNAiiHA DEVA, str. 1 Decembrie, nr.1 IA (la parterul Primăriei) • tel. 234392Magazine in jud. Hunedoara:. ora?™. n. Bâicescu, „m. «■. 247496

Și... lin nou magazin în HUNEDOARA, bdul Libertății, nr. 10 (spre intrarea principală în Combinat)* tel. 712765

Ș ELECTRONIC un magazin al imcomex
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(Urmare din pag. 1) ' Cu oan.enii muncești...

Mărtinești până în Jeledinți 
Cum-necum, Romtelecom a 
reușit' performanța de a intro
duce telefonia automată în 
Mărtinești și operațiunile 

I tehnice pregătitoare pentru 
automatizarea comunicațiilor 
telefonice în toate satele 
comunei. •

Toate aceste proiecte de 
' anvergură necesită bani, 

multe miliarde de lei. N-ar 
ajunge bugetul pe 10 ani al 
comunei dar vorba primarului, 
cine știe, vine și vremea când 
țara va sta mai bine cu banii. 
Atunci când îi vor fi transferați 
comunei pentru investiții, să 
găse,ască proiect ; pregătite.

Din banii de pe pășunat s- 
a construit fa Dîncu Mic o stână 
și o baie pentru ovine. S-au' 
făcut balastări de drumuri în 
toate satele, mai puțin 
laTurmaș care are drum 
asfaltat, s-au făcut igienizarea 
și reparațiile curente la spațiile 
pentru învățământ și cele 
pentru cultură, s-au plătit 

| ajutoarele sociale la zi pentru 
| cei 24 de asistați social, cifrate 
I la 5 milioane lunar și altele.

S-ar putea ca un cusurgiu 
să spună: „Sigur, dumneata n-

(Urmare din pag. 1)

căldură asigurate de RAIL. 
Suma datorată de “Cora” 
se ridică la 117 milioane de 
lei.

Situația economică a so
cietății de comerț hunedo- 
rene este influențată și de 
puc cesul, aflat în plină desfă
șurare, de reașezare a 

ai vrut'să vezi decât jumătatea 
plină a paharului.” Poate să 
aibă dreptate. Tot dacă bați 
puțin ulițele satului centru de 
comună nu e greu de văzut că 
malurile și zona de protecție 
până la drum ale pârâului 
Mărtinești au fost transformate 
în groapă de gurioaie și vei 
simți în nări miasmele pe care 
le emană apa pârâului, semn 
că în oricare sat al comunei e 
nevoie de groapă de gunoi ca 
și de un puț orb pentru 
depozitarea cadavrelor de 
animale, semn că nici coerciția 
împotriva celor ce încalcă 
legea nu e apucată cu hotărâre 
în comună.

Comuna mai dispune din 
moștenirea zootehniei sale .de 
câteva grajduri care ar putea fi 
valorificate în folosul bugetului 
său. S-a organizat o licitație 
pentru închirierea celui de la 
Dîncu Mare. Licitarea pentru 
închiriere n-a reușit din lipsă 
de solicitanți. înseamnă că 
trebuie căutate alte căi de 
valorificare, dar consiliul și 
primăria au scăpat această 
problemă din mână.

lată, „cusurgiule” și o parte 

distribuției acțienariatului 
firmei. în prezent, pachetul 
majoritar de acțiuni este de
ținut de SIF, cu 50,3 la sută. 
Recent, pachetul de acțiuni 
aferent FPS, 40 la sută, a 
fost cumpărat, pentru 1,1 
miliarde de lei, de un SRL 

din jumătatea goală a 
paharului.

*

Cititorul care a urmărit 
pe parcurs ziarul nostru 
observă desigur că prin 
acest demers reluăm niște 
preocupări mai vechi ale 
acestuia după ideea că 
primăria și consiliul local 
trebuie să se exercite ca 
guvern și parlament al 
comunei, orașului sau 
municipiului. O facem cu 
convingerea că speranțele 
României câte au mai 
rămas stau într-un metabo
lism eficace al celulelor de 
la baza societății, satul, 
comuna, orașul, între-' 
prinderea în oamenii ei 
pentru muncă productivă și 
muncă managerială. în 
condițiile când structurile 
politice și macro- statale s- 
au dovedit incapabile să 
scoată țara din impas, 
însănătoșirea ei economică 
și socială trebuie operată 
prin celulele de la baza 
societății. Pe aceasta 
urmărim s-o încurajăm prin 
demersul nostru gazetăresc.

J/

“Cora” Hunedoara...
hunedorean. Semnalele 
care vin dinspre partea SIF 
ne arată că societatea de 
investiții intenționează 
scoaterea la licitație publică 
a pachetului de acțiuni 
deținute la “Cora.” “în 
2>ceasța Ș2țua£e^când

Priorități pe agenda de 
lucru a PNR

Joi, 3 decembrie a.c., dl 
Gheorghe Dreghici, liderul Filialei 
jCidețene Hunedoara a Partidului 
Național Român, a susținut o 
conferință de presă. Cu acest' 
prilej a abordat principalele 
probleme de pe agenda de lucru a 
acestei formațiuni politice. în con
text a precizat că se află în plină 
desfășurare alegerile generale la 
nivelul organizațiilor locale, 
acestea având deja loc la Baia de 
Criș, Ribița, Crișcior, Băița și în alte 
localități. Qe asemenea, dl Dreghici 
a evidențiat principalele mani
festări organizate cu prilejul 
sărbătoririi Zilei Naționale a

De Ziua handicapaților
Joi, 3 decembrie, de Ziua 

mondială a persoanelor cu 
handicap, Asociația Teritorială 
a Handicapdților Neuromotori 
Tineret Deva-Hunedoara a 
organizat la Primăria Deva o 
întâlnire cu presa și autoritățile 
locale. Au răs'puns invitației dl 
subprefect Nicolae Segesvari, 
reprezentanți ai Inspectoratului 

structura acționariatului 
se află în plină schimbare, 
ne spune dl Ion Mihăiță; 
este nepotrivită orice 
speculație referitoare ia 
perspectiva pe termen 
scurt și mediu a 
societății.”

României, inclusiv cele de la Alba 
lulia, la care au luat parte 
reprezentanți ai PNR.

în continuare au fost 
prezentate un comunicat de presă 
și programul economic ale PNR, pe 
marginea cărora s au purtat 
discuții cu reprezentanții mass
media. între altele s-au relevat 
aspecte referitoare la crizele 
parlamentară și guvernamentală 
care fac ineficientă activitatea de 
gestionare a treburilor țării, pe 
fondul unei accentuate crize 
economice și ai scăderii dramatice 
a nivelului dc trai al populației.

Referinau-se la situația

Teritorial de Stat pentru 
Handicapați și ai Direcției 
Muncii și Protecției Sociale iar 
din partea presei doar 
,,Cuvântul liber”. Interesele 
handicapaților au fost susținute 
de dnii Marius Boldor, 
președintele A.T.H.N.T., și 
Octavian Bogdan, președintele 
Asociației Handicapaților 
Neuromotori Hunedoara-Deva.

Vorbind despre programul 
A.H.N. ,,Nu ești singur” dl 
Bogdan a spus că a vizitat 90 
de cazuri și că a descoperit 
multe familii în care nu sunt 
handicapați dar au un moral 
foarte scăzut. De aceea 
propune ca bisericile să ia 
inițiativa formării unor grupuri de 
credincioși care să-i viziteze 
spre a le spune măcar „bună 
ziua", fără alte ajutoare. A mai 

năpăstuită a agriculturii 
românești, dl Dreghici afirma: 
"Este adevărat că va fi suficientă 
hrană în 1999, chiar și în condițiile 
când nu se va lucra nici jumătate 
din suprafață, dacă vom con
tinua să importăm 80 la sută din 
produsele agroalimentare 
necesare".

Din programul economic al 
PNR se desprind viziunile refe
ritoare la privatizare și reformă, 
la strategiile de redresare 
economică pe termen scurt și 
lung, dezvoltarea turismului, 
soluționarea complexelor 
probleme sociale. (N.T.)

r
subliniat necesitatea reunirii 
tuturor O. N.G. -urilor spre a 
se cunoaște între ele și a 
conlucra. De asemenea a 
ridicat problema sediului 
asociației pentru care sunt în 
litigiu cu ,,Condor”, lipsa 
specialiștilor proprii care să 
realizeze programe de 
finanțare externă, a unui 
calculator ca să-și facă o 
bază de date ș,a. Iar dl Boldor 
a propus o întâlnire a repre
zentanților. handicapaților cu 
parlamentarii din județ spre a- 
i sensibiliza ca să le susțină 
mai bine problemele. Unora 
dintre probleme dl subprefect 
le-a răspuns pe loc, iar pentru 
cele mai vieții complexe i-a 
invitat lă Prefectură, existând 
speranțe să se obțină sprijin 
din exterior. (V. Roman)
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