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în planul 
mântuirii 
neamului 
omenesc din 
robia păcatului 

strămoșesc, Sfânta 
Fecioară Maria a avut un 
rol covârșitor. Ea a fost 
hotărâtă de Dumnezeu 
din veșnicie spre a naște 
pe Dumnezeu-Omul, pe 
lisus Hristos.

îndată după să
vârșirea păcatului 
strămoșesc, Dumnezeu, 
în nemărginita Sa iubire 
față de “floarea 
creațiunii”, omul, i-a 
promis că-i va trimite un 
Mântuitor, ce se va naște 
dintr-o Fecioară (Fac.3, 
15). Ea cea dintâi 
Bunavestire făcută 
neamului omenesc.

La timpul sorocit a 
venit pe lumea aceea 
prin care “Cel nevăzut s- 
a făcut văzut”. Sfânta 
Fecioara Maria este fiica 
“Sfinților și dumne
zeieștilor părinți loachim 
și Ana”. Potrivit 
promisiunii făcute, la

< ........
Duminică

INTRAREA 
ÎN BISERICĂ

A 'MAI&I 
UOMNUWI 

vârsta de 3 ani, spre a 
se îmbogăți sufletește, 
pentru împlinirea 
chemării ce i-a fost 
hărăzită de a fi “Maica 
Noului Adam”, Maica 
Mântuitorului nostru lisus 
Hristos, așa cum 
mărturisim în articolul 3 
din Simbolul credinței: 
“Care pentru noi oamenii 
și pentru a noastră 
mântuire s-a pogorât din 
ceruri și s-a întrupat de 
la Duhul Sfânt și din 
Fecioara Maria și s-a 
făcut Om”. Ducerea 
Sfintei fecioare la 
templu, noi, creștinii, o 
sărbătorim an de an la 21 
noiembrie.

în acel lăcaș osebit al 
templului a petrecut fiica 
lui loachim și a Anei 
vremea copilăriei sale. 
Iar purtarea ei în acei ani 
o putem cuprinde prin: 
curățenie, smerenie și 
rugăciune. Ea era cea 
dintâi la slujbele din 
templu, era cea mai bună 
în cercetarea și trăirea 
Legii Domnului, era cea 
mai curată între curate, 
în fiecare zi ea se 
desăvârșea în har și 
frumusețe sufletească, 
dăruindu-se cu toate 
energiile și ființa iubirii și 
slujirii lui Dumnezeu.

Mare este duminica 
aceasta, strălucită 
mărire este începutul 
unei primăveri de bucurie 
care luminează sufletele 
noastre și împreună cu 
Biserica iui Hristos vom 
cânta: “Să se bucure 
astăzi cerurile și norii 
veseliei să stropească 
pentru atotproslăvite 
măririle Domnului; că 
iată Fecioara lui 
Dumnezeu, sfințită fiind 
spre lăcaș, astăzi în 
biserică, ca o jertfă fără 
prihană se aduce”. 
Lumina Dumnezeirii în 
ipostazele ei Treimice 
cuprinde pe Fecioara 
Născătoare de
Dumnezeu ca pe o făclie 
pururea aprinsă în Casa 
Măririi.

Pr.Dr. I.O. RUDEANU

COTIDIAN INDEPENDENT
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COMENTARII Cu sau fără algoritm
Au trecut, iată, zece ani de 

la revoluția din 1989 și, 
în loc să ne bucurăm ca de-o 

aniversare a unui eveniment care 
a schimbat în bine viața noastră, 
ne gândim cu groază cum vom 
traversa această iarnă. în loc să 
pregătim șampania și jocurile de 
artificii, socotim cu zgârcenie 
fiecare ban, luând și puținul pe 
care-1 aveam de la gură, ca să 
putem să plătim căldura, pentru 
a nu îngheța în apartamente. în 
loc să fim veseli și optimiști că 
am scăpat de grija zilei de mâine, 
ne cuprinde tot mai mult 
disperarea că nu vom putea ieși 
nici azi, nici mâine din greutățile

Miting de protest al CNSLR ..Frăția” 
la Deva

Sindicaliștii cer 
locuri de muncă 
și schimbarea 

guvernului
Așa după cum era 

anunțat miercuri în 
conferința de presă a 
Uniunii Sindicatelor Libere 
din județul Hunedoara, 
mitingul de protest al 
sindicaliștilor de la CNSLR 
,,Frăția" a avut loc ieri. 
Aproape 100 de persoane, 
reprezentanți ai sindica
liștilor hunedoreni, s-au 
strâns în fața Prefecturii 
pentru a cere un trai 
decent. Șomajul care a 
atins cote fără precedent, 
degradarea continuă a 
vieții în țara noastră, 
precum și lipsa de eficiență 
a guvernanților sunt tot 
atâtea motive pentru care 
oamenii au ajuns în pragul 
disperării. Dl Gheorghe 
Pîs, președintele USL

Conflict deschis la Școala din Turdaș

Disputa dintre dascăli a împărțit satul în două tabere
Multe ne-a fost dat să 

vedem în peregrinările noastre 
prin județ, dar parcă ceea ce 
am întâlnit la Turdaș le întrece 
pe toate. Școala din sat a 
devenit de ceva vreme un 
adevărat teatru de război, 
orgoliile și interesele a doi 
învățători fiind cele care au 
condus la această situație. 
Neînțelegerile au început o dată 
cu înființarea unui al doilea post 
de învățător în sat, post ocupat 
prin numirea de către 
inspectoratul școlar a dnei 
Maria Morar, aflată deja în 
pensie. Primul învățător, dl. Vic
tor Zăicănar, susține că nu 
poate lucra cu dna Morar, 
datorită comportamentului ei, 

tot mai mari ale vieții. La ce să ne 
mai așteptăm?!

După revoluție, țara pornise 
binișor. Se înfaptuise libertatea 
cetățeanului, a cuvântu-lui, 
începuse construcția instituțiilor 
democratice și cu chiu cu vai, 
acestea porniseră la drum, se 
simțea în toate schimbarea, iar 
oamenii se gândeau tot mai des 
la viitor. Un viitor al muncii, al 
cinstei, al libertății și dreptății, al 
vieții decente, fără grija zilei de 
mâine. Totul a fost însă doar ca 
o adiere de vânt, o boare caldă, 
efemeră.

N-au apucat bine să prindă 
rădăcini instituțiile democratice,

Hunedoara, a spus că este 
inadmisibil ca 7 milioane 
de români să aibă un 
salariu lunar de numai 30 
de dolari. Guvernul a fost 
acuzat de situația gravă 
în care se găsește țara, 
cerându-se demiterea 
executivului și orga
nizarea de alegeri 
anticipate.

„Vrem să muncim, nu 
să cerșim", au strigat în 
cor cei prezenți la miting, 
avertizând totodată că în 
cazul în care nu se vor 
lua măsuri de 
îmbunătățire a situației, 
țara va fi confruntată cu 
un val de proteste.

Andrei NISTOR
(Continuare în pag. 2) 

dânsa acuzându-l la rându-i pe 
dl. Zăicănar că nu arată 
preocupare față de copii și că 
urmărește să obțină postul 
ocupat în prezent de dânsa 
pentru soția lui. Din nefericire, 
disputa durează de la începutul 
anului școlar, iar cei care suferă 
de pe urma ei sunt în primul rând 
elevii care se văd puși la mijloc. 
Bineînțeles nici scopul pentru 
care sunt trimiși la școală nu 
este îndeplinit, educația primită 
fiind departe de ceea ce ar 
trebui să fie. Deocamdată nimeni 
nu pare să găsească o 
rezolvare pentru situația de la 
școala din Turdaș, primăria 
exasperată de cererile unor 
părinți de a interveni și a tranșa 

că cineva, care a voit să profite de 
stângăciile inerente oricărui 
început, s-a pus pe căpătuială. 
Altcineva s-a gândit că profitul ar 
fi infinit mai marc dacă ar acapara 
conducerea, manageriatul, atât al 
economiei, cât și al partidelor, 
instituțiilor statului, al oricărei 
activități care să-i aducă rapid 
îmbogățirea, manipulând, 
traficând influența, împru- 
mutându-se cu miliarde de lei din 
băncile statului, pentru a nu le mai 
înapoia, nedându-se în lături nici 
de la asocierea în organizații de 
tip mafiot care să pună mâna pe 
tot ce mișcă în țara asta.

Acel cineva sau altcineva și 

Conform unui comunicat primit la 
redacție și semnat de Biroul de Presă al 
Partidului Umanist din România, în 
perioada 12-13 noiembrie a.c. o 
delegație a acestui partid, în frunte chiar 
cu președintele Dan Voiculescu, a 
participat la constituirea filialelor județene 
Mehedinți și Dolj. Printre problemele 
dezbătute cu această ocazie s-au aflat și 
cele referitoare la aplicarea în teritoriu a

Membrii PUR 
trebuie să fie 
„inteligenți” și 
să aibă „poftă 

de muncă” 
protocolului semnat cu PDSR, precum 
și cele privind viitoarele alegeri locale. 
Din consfătuirile care au avut loc reiese 
că PUR este interesat în primul rând de 
calitatea membrilor săi, membri care 
trebuie să se caracterizeze prin 
„inteligență și poftă de muncă".

PUR susține că acordă o importanță 
deosebită tinerilor, ca potențiali autori ai 
unei schimbări reale în România. 
Umaniștii se declară alături de studenții 
și de greviștii din diferitele ramuri de 
activitate, fiind însă împotriva formelor de 
violență sau anarhie. (A. NISTOR)

conflictul văzându-se și ea 
atrasă în acest scandal. De altfel 
primăria nu are autoritatea 
necesară pentru a rezolva 
situația, Inspectoratul Școlar 
Județean fiind instituția care 
trebuie să-și facă ordine în 
ogradă.

Vom încercă să expunem în 
continuare faptele așa cum le 
descriu chiar actorii principali, 
lăsându-vă pe dumneavoastră, 
dragi cititori, să trageți 
concluziile necesare.

„învățătoarea e 
imorală”

Cel care a tras toate sforile 
și care culmea e cel mai

APARE LA DEVA

alții ca ei n-au reușit să 
acapareze chiar totul. Ici, colo, 
viața a avut și evoluții firești, 
însă goana după jaf, după 
îmbogățire cu orice preț, călcând 
în picioare și demnitate și legi, a 
dus la disoluția multor instituții 
ale statului de drept, fapt 
deosebit de grav care pune în 
pericol însăși democrația.

Așa au fost posibile 
privatizările de pe urma cărora 
mulți s-au căpătuit pentru toată 
viața lor și a urmașilor, 
devalizarea băncilor prin așa-

Gheorghe PAVEL

(Continuare în pag. 2) 

Elevi hunedoreni vor 
pwtkyu la filba lufia 

la manifestante 
dedkateZiiei 

Nafionde a României
După cum informează dl Dorin Crișan, 

cu prilejul Zilei Naționale a României - 1 
Decembrie, Agenția Teritorială a Taberelor 
și Turismului Școlar Hunedoara - Deva 
organizează următoarele acțiuni.

în ziua de 1 Decembrie 1999, 5 autobuze 
vor pleca la Alba lulia cu cca 200 de elevi și 
cadre didactice pentru a participa la acțiunile 
organizate cu acest prilej. Excursia este 
organizată în colaborare cu Agenția 
Teritorială a Taberelor și Turismului Școlar 
Hunedoara - Deva, Inspectoratul Școlar al 
Județului Hunedoara și Palatul Copiilor 
Deva. Cheltuielile de transport vor fi 
suportate de Agenție.

Grupul județului Hunedoara cuprinde 
elevi și cadre didactice din Valea Jiului, 
Hațeg, Călan, Simeria, Brad, Deva, 
Hunedoara și Orăștie.

La spectacolul organizat în ziua de 30 
noiembrie la Alba lulia vor participa și 50 de 
artiști-elevi de la Școala Generală Călan 
(“Obiceiuri de iarnă”) și Liceul Ghelar 
(“Dansuri pădurenești).

X_________________ __ ________________ /

nemulțumit de situație este 
învățătorul Victor Zăicănar. în 
legătură cu conflictul existent în 
școala pe care o conduce, dl 
Zăicănar ne-a declarat: „Eu am 
înființat postul acesta, 
aducându-l pe fiul meu de la oraș 
ca să fie 21 de elevi (număr 
necesar pentru existența a două 
catedre). Scopul nu a fost acela 
de a o aduce pe nevastă-mea 
care a fost repartizată la 
Geoagiu astfel că nu se pune 
problema postului. Problema 
reală e că dna Morar nu are un 
statut moral pentru a preda în 
această școală. Și în școala 
unde a fost până la pensionare 
a fost un învățător cu probleme. 
Eu m-am interesat și am aflat că

a Religiilor
oferă persoanelor 

fizice în fiecare zi de 
marti, miercuri și joi

“CERTIFICATE 
PENTRU CONTUL 

DE DEPOZIT” 
cuoD0BANDAHXÂde54% 
și scadența la 96 zile prin 

unitătie sale din Deva, Brad, 
Orâștie și Hațeg

..............................    jT

31 WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal. 

Bl. E parter 
Telefon 234480 • 

Fax 234483 
ACORDA DOBÂNZI ATRACTIVE 

LA DEPOZITELE IN LEI

- PERSOANELOR FIZICE
x la 30 de zile - 

50% /an 
prin capitalizare - 

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

53% /an 
prin capitalizare - 

64,49%/an

se ocupă de... (face semnul 
care îi identifică pe cei care trag 
la măsea), motiv pentru care a 
fost bătută până și de 
vecini.Chiar aici la școală i-a 
fost rău de câteva ori de la 
alcool. De când a venit a creat 
tot felul de probleme care au 
culminat cu agresarea unor 
elevi. Două mame mi-au spus 
că le-a bătut copiii, astfel că și 
i-au transferat la școala din 
Spini... Eu doresc doar ca 
inspectoratul să trimită un alt 
învățător.

Ciprian MARINUȚ, 
Andrei NISTOR

(Continuare în pag. 8)
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zisele împrumuturi neper
formante, subvenționarea 
jnastodonților industriali care nu 
produc altceva decât pierderi, 
erodarea periculoasă a nivelului 
de trai al oamenilor, înflorirea fără 
pțecedent a inflației - care în 
statistici pare suportabilă, dar pe 
care cetățeanul o simte aprig pe 
pielea lui. Și, degeaba ne lăudăm 
că am făcut campanii pentru 
combaterea corupției și a crimei 
organizate, când în'instituțiile 
statului rar mai poți ocupa un 
post fără șpagă, sau nu mai poți 
pomi o afacere cinstită fără mită, 
când presa dezvăluie zilnic 
afaceri oneroase de mii de 
miliarde de lei, acțiuni de 
contrabandă, jafuri ale unor 
bande organizate, crime și altele. 
Disoluția instituțiilor statului care

Un titlu deosebit 
pentru un om 

deosebit > 
prot.univ. Dan 

Grigorescu
In această săptămână 

Senatul Universității Petroșani, 
în cadrul unei festivități, a 
conferit titlul de Doctor 
Honoris Causa prof.univ.dr. 
Dan Grigorescu - de la 
Universitatea București, pentru 
colaborarea la dezvoltarea 
științei învățământului superior 
și dezvoltarea profesională.

“Sunt bucuros că acest 
titlu îmi este acordat de o 
universitate pe deplin afirmată 
în special prin rezultatele 
studenților" - a declarat 
prof.univ.dr. Dan Grigorescu.

Oaspetele Universității 
Petroșani, prof.univ.dr. Dan 
Grigorescu, la finalul 
festivității, a susținut și o 

Spitalul CF
Simeria

organizează în termen de minimum 15 
zile de la data apariției în ziar a anunțului 
concurs pentru ocuparea postului de:

- Muncitor III (fochist)
Condiții de participare:
- 6 ani vechime ca fochist;
- calificare de fochist;
- autorizație I.S.C.I.R.
Informații privind participarea la concurs 

ți tematica la sediul unității din Simeria, 
str. Avram lancu, nr. 26 sau la telefon 
260681.

Consiliul Local al 1 

municipiului Deva [ 
organizează în data de 07.12.1999, la ■ 

! sediul din P-ța Unirii, nr. 4, sala nr. 4, ! 

I licitație publică a traseelor sau grupelor I 
| de trasee de transport în comun de |
■ călători pe teritoriul municipiului Deva ■ 
1 și al localităților arondate.

Documentațiile licitației se vor ridica, I 
| contra cost, de la sediul Consiliului Lo-1
■ cal Deva, Biroul Circulație Rutieră șl. 
1 Pletonală, camera 38, începând cu data 1 
I de 22.11.1999.
! Ofertele se depun la camera 38 din | 
. sediul Consiliului Local Deva, până la ' 
I data de 04.12.1999, ora 14.00.
I------------------------------ ------------------------------- I

Provocarea sculptor ului...

trebuie să asigure ordinea și 
securitatea cetățeanului este, 
poate, cea mai gravă problemă 
cu care se confruntă astăzi 
cetățeanul României. De aici 
încolo, orice bilanț, orice 
concluzii roze nu pot acoperi 
acest mare rău care planează 
asupra noastră.

Acum, la zece, ani de la 
revoluția în care ne pusesem toată 
nădejdea de bine a țării și a 
cetățenilor ei, suntem obligați să 
suportăm nu numai roadele 
incompetenței manageriale 
algoritmice, ci și lipsa unor legi 
organice promise!, dar care se 
prăfuiesc în rafturile guvernului 
sau în sertarele parlamentului, 
promisiunile deșarte la care recurg 
mai marii zilei, inclusiv 

conferință cu tema: 
"Formațiunile continentale cu 
dinozauri” - făcând referire la 
descoperirile din zona Țării 
Hațegului.

Din 24 decembrie 
minerii din Valea 
Jiului vor intra în 

vacanța
Joi, 18 noiembrie 1999, 

reprezentanții LSMVJ și ai 
CNH s-au întâlnit în cadrul 
unei ședințe de lucru pentru a 
analiza programul de lucru al 
minerilor din Valea Jiului până 
la sfârșitul anului în curs. 
Astfel în luna noiembrie, 
minerii vor lucra 2 zile de 
week-end pentru a recupera 2 
zile din decembrie, iar în 
decembrie la fel, vor mai lucra 
2 zile (sâmbăta). S-a luat 
această hotărâre, deoarece din 
24 decembrie '99 minerii vor 

președintele țârii, atunci când 
plebea incitată de niște sindicate 
sătule la vârf iese în stradă.

Mulți oameni invocă 
divinitatea atunci când nu mai 
au nici o speranță. Dar oare 
divinitatea este vinovată de toate 
relele de care noi suferim?

Pentru că, până la urna urmei, 
fiecare, într-un fel sau altul, într- 
o măsură mai mare sau mai mică, 
poartă vina pentru ceea ce a 
ajuns țara noastră, viața nostră. 
Noi, cu mâna și cu cugetul nostru 
nc-am ales conducătorii. 
Dumnezeu ne-a inspirat 
revoluția din ’89. Ce a urmat 
este lucrătura clasei politice 
românești și a unor forțe oculte 
interne și externe. Cu sau fără 
algoritm.

intra în vacanță, iar zilele de 
vacanță trebuie acoperite.

Tot în cadrul acestei 
ședințe s-a hotărât ca fiecare 
copil de miner cu vârsta 
cuprinsă între 0-16 ani să 
primească și câte un pachet 
cu cadouri în valoare de 
135.000 lei fără TVA.

în ceea ce privește 
primele minerilor cu ocazia 
sărbătorii Sf. Varvara, 
ocrotitoarea minerilor, din 6 
decembrie, sindicatele și 
administrația nu au lansat 
care ar fi cuantumul acestora, 
dar au căzut de acord că se 
vor face eforturi pentru ca 
minerii să le primească.

“Decembrie este o lună 
grea din punct de vedere 
financiar, dar avem creanțe la 
CONEL de aproape 200 
miliarde lei și, în virtutea 
bunei colaborări cu acesta, 
cred că ne vom descurca” - a 
declarat Valeriu Butulescu, 
consilier CNH. (M.F.)

Exodul legal sau ilegal al 
românilor spre Vest, 
convinși că departe de țară 
laptele este mai dulce și 
pâinea mai albă, este 
îngrijorător după
evenimentele din 1989. 
Prietenul meu, deși a 
emigrat legal, s-a reîntors de 
curând în țară. Pe chipul lui 
am citit dezamăgirea și 
resemnarea. Contactul cu o 
nouă civilizație, cu o nouă 
cultură, cu o altă religie și 
legislație, singur în 
confruntarea cu greutățile, 
cu lipsa apropierii umane, cu 
viața aspră a societății 
occidentale, tulbură psihic.

Dacă cei plecați după ’89 
obținuseră repede un loc de 
muncă și o locuință, pentru 
cei sosiți ulterior situația a 
devenit tot mai precară. 
Mulți emigranți locuiesc în 
containere de tablă ondulată, 
în căutarea unui Ioc de 
muncă, înnecându-și 
necazul în alcool care de cele 
mai multe ori duce Ia bătăi 
și furturi. O parte dintre ei 
locuiesc în stradă, sporind

Sindicaliștii cer 
locuri de muncă

(Urmare din pag. 1)

Prezent la miting pentru 
„a vedea ce se întâmplă", 
senatorul PNȚCD Andreiu 
Oprea a acuzat diverse 
forțe politice din țară de 
manipulare politică a 
oamenilor, susținând că 
recunoaște neîmplinirile 
guvernării, dar că vina nu 
o poartă doar PNȚCD,- ci 

Licitație
Bankcoop - Banca Generală de Credit și 

Promovare SA-Agenția Orăștie 
scoate la licitație următoarele:
1. Casă, curte și grădină, Bozeș, nr. 37, Buda 

Vălean. Preț pornire 53.000.000 lei;
2. Remorca 7,5 tone, în Orăștie, str. Pricazului, 

nr. 30;
3. Mobilier bar. Preț pornire 1.500.000 Iei;
4. Cantina SCPP Geoagiu:
Licitația va avea loc în data de 23.11.1999, ora 

10, la Judecătoria Orăștie, Biroul Executorului 
Judecătoresc.

Informații suplimentare la Bankcoop - BGCP 
Orăștie. Tel. 247456, 247565.

rândurile celor fără 
domiciliu, trezindu-se 
dimineață de dimineață cu 
speranța unui nou început, 
iar seara culcându-se 
dezamăgiți că situația a 
rămas aceeași. Alții, atunci 
când își găsesc un loc de 
muncă, se adaptează greu la 
rigorile economiei de piață. 
Familiarizarea cu tehnica 
modernă, în lipsa unei 
calificări adecvate, cu ritmul 
intens de muncă, este 
înceată, greoaie, ceea ce 
contribuie de multe ori la 
concedierea și pierderea 
locului de muncă.

Așadar, în occident, 
adaptarea răsăritenilor este 
grea. Unii recunosc, alții se 
reîntorc cu buzunarele 
goale, plini de ei, cu aere de 
toreadori. Prietenul meu, 
deși învins, privește viața ca 
un învingător. îi sfătuie pe 
cei dornici să emigreze, să 
reflecteze temeinic dacă 
doresc într-adevăr să ia 
taurul de coarne.

Virgil BUTAȘ

întreg arcul guverna
mental. Senatorul Oprea a 
dat vina în primul rând pe 
PDSR care, conform 
afirmațiilor domniei sale, 
ar dori discreditarea 
țărăniștilor. Sindicaliștii i- 
au răspuns că nu PDSR-ul 
i-a scos în stradă, ci frigul 
din case și foamea.

Furt calificat
Lucrători ai Biroului 

Ordine Publică din cadrul 
Poliției municipiului Deva l-au 
depistat pe Cristian Câmpan, 
de 22 de ani, fără ocupație. S- 
a stabilit că este autorul 
furtului comis într-o noapte din 
boxa Magdalenei Panczal din 
Deva. A sustras bunuri în 
valoare de 2.200.000 lei.

Alcool la volan
A fost depistat Călin 

Medrea, de 24 ani, din Deva, 
care a condus autoturismul în 
timp ce se afla sub influența 
băuturilor alcoolice. A fost 
sancționat contravențional cu 
amendă de 600.000 lei și i-a 
fost reținut permisul de 
conducere în vederea 
suspendării.

Comerț ilicit
Polițiștii au organizat o 

acțiune pentru a preveni și 
combate actele de comerț ilicit. 
Au depistat și sancționat 
contravențional pe Severian 
Lingurar Gălătean, de 22 de 
ani, din Cluj Napoca, fără 
ocupație. Amenda a fost de 
150.000 lei.

Dorel la volan...
Viorel Dorel Bozan, de 28 

de ani, din Sulighete, 
conducea autoturismul în timp 
ce se afla sub influența 
băuturilor alcoolice. A fost 
sancționat contravențional cu 
amendă de 600.000 lei și i s-a 
reținut permisul de conducere 
în vederea suspendării.

Un ucrainean și 
un moldovean
Au fost depistați și 

sancționați contravențional 
Viktor Stokor, de 44 de ani, din 
Ucraina, și Elena Arcuș, de 41 
de ani, din Republica Moldova. 
Amenda a fost de 100.000 lei 
fiecare, pentru comerț ilicit.

Polițiști și 
gardieni

Lucrătorii Biroului Poliției 
Criminale împreună cu 
gardieni publici din cadrul CGP 
Hunedoara l-au descoperit pe 
Ionel Moldovan, de 15 ani, din 
Deva, fără ocupație. El a 
smuls un lănțișor din aur, cu 
medalion, în valoare de 
1.300.000 lei, de la gâtul 
Valeriei Moldovan.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Poliției 

Municipiului Deva

Se împlinește deja o săptămână de când 
statuia împăratului roman Traian și-a găsit 
locul pe soclul ridicat în Piața Unirii din 
Deva. Impresionanta lucrare, măsurând (în 
întregime) 3,95 m, cântărind 3,5 tone și 
prețuind în bani cea 600 de milioane de lei, a 
fost realizată, după cum se știe, de tânărul 
sculptor hunedorean Ioan Medruț.

“Ca și concepție, lucrarea este clasică - 
preciza autorul la dezvelirea statuii -, venind 
pe linia reprezentărilor consacrate ale 
împăratului. Soclul împreună cu statuia 
alcătuiesc un tot, care vrea să trimită (mai 
ales prin forma soclului) la celebrul monu
ment al Columnei lui Traian”.

Realizarea operei amplasată în centrul 
orașului de la poalele cetății “i-a luat” lui 
loan Medruț trei luni și jumătate de muncă 
susținută în atelier, după care lucrarea a urmat 
procesele obișnuite, trecând în faza de ipsos 
apoi de bronz. Pentru un artist plastic aflat la 
vârsta tinereții mature (adică la 30 de ani), o 
asemenea lucrare “a reprezentat o provocare, 
iar eu am încercat să răspund cât mai bine 
acestei provocări”, mărturisea sculptorul cu 
prilejul amintitului moment festiv. (G.B.)

Sculptorul loan Medruț, “față în față” cu 
cea mai importantă realizare a sa, statuia 

lui Traian.
Foto: Traian MÂNU

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională a județului Hunedoara
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE. LA DATA DE 18.11.1999

-____________________l___________________________________________________________l'

agent comercial 4
agent de asigurare 5
agent de pază și ordine 15
arhitect 2
barman 12
bucătar 1
confecționer tricotaje 
după comandă 10
confecționer - asamblor 
articole din textile 86
contabil șef 1
cosmetician 2
croitor 4
croitor-confecționer 
îmbrăcăminte după comandă 9 
cusător piese din piele și 
înlocuitori 4

cusător piese la încălțăminte 8 
electrician auto 1
electronist 2

' Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare' 
Profesională puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare Deva, Clubul Șomerilor Deva, precum și de la 
Agențiile Locale pentru Ocupare și Formare Profesională și punctele de lucru din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, 

^Simeria, Hațeg, Petroșani. Lupeni, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.00 - 12.30 z

femeie de serviciu 1
frezor universal 1
inginer automatist 1
inginer construcții civile, 
industriale și agricole 1

inginer constructor instalații 2 
inginer de cercetare în 
calculatoare 1

inginer de industrializarea 
lemnului 1
inginer electromecanic 1
inginer electronist, transporturi, 
telecomunicații 2
inginer energetică industrială 1 
inginer instalații pt.construcții 4 
inginer termoenergetică 1 
maistru instalator în construcțiil 
mecanic auto 1
operator calculator 
electronic și rețele 1

patiser 5
paznic 1
programator 10
secretară 1
șofer de autoturisme și 
camionete 1
spălător vehicule 3
sudor autogen 1
tehnician instalații în 
construcții 1

vânzător 22
vânzător bilete 15
vânzător de ziare 10
vopsitor industrial 1
zugrav, vopsitor 2

tot. locuri de muncă 
vacante 259
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["dificultățile cu care
L-'se confruntă regiile 

de gospodărire comunală 
și locativă nu sunt dintre 
cele mai puține. Pe lângă 
marile probleme care de
rivă din lipsa banilor, pro
gramele de investiții se de
rulează mai mult teoretic, 
iar numărul celor care tră
iesc în frig crește de la zi la 
zi.

Aceste probleme nu lip
sesc nici la RAIL Hunedoa
ra unde, după cum avea să 
ne precizeze dl Aurel Virgil 
Noghiță, directorul econo
mic al regiei hunedorene, 
unitatea are de încasat 
până la 30 septembrie ’99 
suma de 51 miliarde de lei. 
Din acest total, asociațiile 
de locatari au restanțe de 
24,5 miliarde de lei, sumă 
care este foarte greu de re
cuperat, mai cu seamă că 
din cele 100 de asociații 
existente în municipiu, 
unele înregistrează debite 
la zi de 900 milioane de lei 
- Asociația nr. 8, între 500 - 
700 milioane de lei, aso
ciațiile nr. 48 și 43, fără a 
mai lua în discuție faptul că 
o parte însemnată dintre 
datorii trenează de mai 

. mulți ani, din '97 sau chiar 
din '96.

Situația financiară tot 
mai grea a mii și mii de oa
meni din Hunedoara a de
terminat numai în această 
toamnă un număr de 700 
de solicitări pentru debran- 

- ______ __ 

șarea apartamentelor de la 
agentul termic. Drama frigu
lui ia proporții de la an la an. 
Astfel, în municipiul Hune
doara, în prezent există circa 
24.000 de apartamente din
tre care 9600 au fost debran- 
șate de la agentul termic.

0 treime 
dintre 

hunedoreni 
se sustrag 

de la taxele 
comune!
Dincolo de aceste câteva 

date ce creionează durerea 
a zeci de mii de locuitori ai 
municipiului, o analiză fie ea 
sumară a facturilor de plată 
pentru serviciile prestate de 
către RAIL Hunedoara și nu
mărul real al locuitorilor te 
duce spre concluzii izbitoare. 
Deși Hunedoara totalizează 
aproximativ 85000 de locui
tori cu domiciliul stabil, fără 
zonele adiacente - unde 
mai trăiesc încă 13000 de 
suflete - la cheltuielile comu
ne pentru luna septembrie, 
spre exemplu, sunt trecute 
doar 56300 de persoane, di
ferența de 28700 de suflete 

față de numărul celor aflate 
în evidență este pe nică
ieri. Din acest total câteva 
mii sunt plecate pentru di
verse probleme - studii, ar
mată, detașări etc -, dar în 
jurul a 20000 de persoane 
nu sunt înregistrate la 
aceste cheltuieli.

Raportat strict la datele 
matematice existente, con
travaloarea serviciilor pres
tate de către RAIL este plă
tită de către circa 66 la sută 
din populație pe când dife
rența “trăiește" pe spinarea 
celorlalți. într-o asemenea 
situație se explică și nivelul 
mare al cheltuielilor comu
ne care revine pe fiecare 
persoană, din moment ce 
aproape o treime se eschi
vează de la aceste 
obligații.

Starea anormală exis
tentă a generat numeroa
se discuții în interiorul aso
ciațiilor, certuri între locatari, 
dar până în prezent lucru
rile au rămas totuși ne
schimbate.

Neplata acestor datorii 
conduce la o situație dificilă 
în această iarnă pentru lo
cuitorii Hunedoarei care 
riscă să rămână în frig - și 
cei cu datoriile plătite la zi-, 
întrucât datoriile numai 
către Romgaz trebuie ono
rate decadal, conform unui 
protocol încheiat, iar înca
sările sunt sub nivelul chel
tuielilor realizate pentru 
agentul termic.

Transportul de călători poate fi pus 
sub semnul întrebării!

- Transporturile de per
soane în comun se con
fruntă cu mari probleme. 
Corvintrans face excepție 
de la "regulă"?

- Am sperat că lucrurile 
se vor îmbunătăți, dimpo
trivă, greutățile sunt tot mai 
mari. Dacă ne gândim numai 
la prețul motorinei ce înre
gistrează creșteri aproape 
tot timpul, fără a mai lua în 
calcul alte cheltuieli, la fi
nele fiecărei luni se constată 
date ce nu pot fi susținute de 
creșterea prețurilor la bilete. 
Există un prag al suporta- 
bilității la prețul biletelor 
pentru călători, care nu poa
te fi depășit, iar pe de altă 
parte numărul acestora 
scade.

- Care este impactul re
structurării unităților din 
zonă privit prin numărul de 
călători ce făceau naveta 
cu autobuzele SC 
Corvintrans SA?

- Numărul călătorilor a 
scăzut foarte mult, pe când 
costurile cu traseele rămân 
constante. In această situa
ție este pe zi ce trece tot mai 
greu să acoperim rutele sta
bilite, Iară să mai vorbim de 
reînnoirea parcului de 

mașini. Am sperat că în luna 
iunie când firma a fost scoasă 
la licitație să fie vândută, dar 
acest lucru nu s-a întâmplat. 
Sperăm ca din luna decem
brie, când societatea va fi

Discuție cu
Elena Moldovan, 
administrator la 

Corvintrans Hunedoara

scoasă din nou la vânzare, 
lucrurile să se schimbe. Cu 
toate că au fost și sunt mari 
probleme în transporturile de 
persoane, am căutat să ne di
versificăm activitatea, să în
ființăm un atelier de inspecții 
tehnice periodice, am deschis 
o școală de șoferi profesio
niști, iar în perspectivă inten
ționăm să deschidem cursuri 
de perfecționare pentru con
ducătorii auto, întrucât în 
baza unei ordonanțe a guver
nului șoferii sunt obligați să 
aibă certificat de atestare pro
fesională.

Revenind însă la traseele 
pe care le realizăm, numărul 
acestora a scăzut Ia jumătate 
din motive obiective, o parte 
dintre acestea fiind neren
tabile. Este nedrept ce se în7 
tâmplă în domeniul transpor

turilor de călători, pentru că 
majoritatea firmelor private 
se înghesuie pe traseele ren
tabile - aici aș vrea să vă dau 
un singur exemplu și anume 
Hunedoara - Deva - pe când 
cele rurale rămân în obligația 
noastră. Nu mai departe, în 
urmă cu doar șase luni aveam 
aproximativ 1500 de abona
mente, iar în prezent numărul 
acestora nu depășește 500. 
Aceste date spun totul, fără 
să mai amintim ce se întîmplă 
și cu numărul biletelor de 
călătorie.

Cred că ar fi corect să fie 
revăzută această situație de 
către factorii în drept, întru
cât într-o perioadă scurtă de 
timp existența mai multor tra
see pe care le efectuăm în 
prezent poate fi pusă serios 
sub semnul întrebării, dato
rită nerentabilității, iar șansa 
locuitorilor satelor aparțină
toare Hunedoarei nu este 
alta decât mersul pe jos.

Din discuțiile pe care le- 
am avut cu domnișoara 
Elena Moldovan, am mai re
ținut că numai la ultima re
structurare 31 de salariați au 
devenit șomeri, iar față de 
ultimii doi - trei ani numărul 
angajaților s-a înjumătățit.

DREPTUR/LE OMULU/SUNT 
MON/TOR/ZATE LA 

HUNEDOARA
Societatea Internațională 

pentru Drepturile Omului (SIDO) 
este un organism cu caracter 
neguvernamental care are 
drept principal scop apărarea 
drepturilor omului atât pe plan 
național, cât și internațional. 
Așa după cum ne spunea pre
ședintele societății, dl Sabin 
Vlaicu, datorită unor cauze 
obiective societatea pe care o 
conduce și-a mutat de curând 
sediul central de la București la 
Hunedoara. Deși nu a primit 
încă un sediu adecvat la Hune
doara, SIDO este activă, toți 
cei care au probleme legate de

respectarea drepturilor omului 
fiind invitați să apeleze la so
cietate, la telefonul 715.241.

Printre obiectivele sale 
SIDO își propune să informeze 
opinia publică în vederea exer
citării unor presiuni asupra in
divizilor sau instituțiilor care 
violează drepturile omului. în 
prezent societatea numără 42 
de membri, însă orice persoa
nă poate deveni membru, 
dacă are 18 ani împliniți. Acti
vitatea SIDO se bazează pe 
prevederile legislației inter
naționale în privința drepturilor 
omului.

O Ihotâirâire die 
Cuveni ailberairtâî

Apariția ultimei Ordonanțe a Guvernului României privind 
acoperirea unei cote părți a agentului termic din bugetul consiliilor 
locale este apreciată de către autoritățile locale ca o nouă povară 
care nu are suport în realitate. în concret, la Hunedoara, după cum 
avea să ne precizeze primarul municipiului, dl Remus Mariș, nu 
poate fi aplicată, întrucât numai pentru luna noiembrie Consiliul 
local ar trebui să plătească 3,5 miliarde de lei, bani imposibil de 
achitat din bugetul local. Cumulat pe lunile acestui an, suma ce ar 
urma să fie subvenționată se ridică la nouă miliarde de lei.

O rectificare a bugetului nu este posibilă, iar un alt transfer 
din alte părți nu există. Față de situația creată, primarul municipiului 
Hunedoara a apreciat că aplicarea ordonanței de guvern ce 
vizează subvenționarea-agentului termic va conduce la o pierdere 
în bugetul Regiei Autonome de Interes Local de circa 3,5 miliarde 
de lei, bani care nu vor mai putea fi recuperați. Interlocutorul nostru 
a mai apreciat că o asemenea hotărâre a Executivului nu numai că 
este aberantă, dar reprezintă și rezultatul unei politici bolnave a 
Guvernului care este depășit de realitățile din teritoriu.

Preocupări în pragul iernii
Recent, Administrația 

piețelor din municipiul Hu
nedoara a întreprins o se
rie de măsuri pentru întâm
pinarea așa cum se cuvine 
a sezonului rece. Deoare
ce în hala pieței Obor frigul 
se cuibărise, s-a simțit ne
cesară asigurarea condiții
lor optime de căldură, mo
tiv pentru care motoarele 
centralei proprii s-au pus în 
funcțiune.

Nici piața Dunărea nu 
a fost scăpată din atenția 
conducerii, dl Emil Dull,

administrator, fiind de pă
rere că recenta verificare 
a carnetelor de producă
tori a fost cât se poate de 
necesară. Și, pentru că 
mulți producători agricoli 
ori agenți economici se 
întindeau mai mult decât 
le era plapuma, au fost 
nevoiți să-și restrângă 
mărfurile, renunțând la 
câteva mese. Acestor 
mese li s-a găsit numai
decât întrebuințare, fiind 
amplasate în piața 
Viorele.

Pagină realizată de Cornel POENAR. Andrei NISTOR

“ÎX HUNEDOARA AU RĂSĂRIT O S
DICTATORI”

Cândva un oraș cu o dina
mică economică impresionantă, 
Hunedoara este astăzi într-un 
proces de dezintegrare accen
tuată. Este vorba, mai ales, 
despre o dezintegrare socio- 
economică datorată restruc
turării siderurgiei. Odată cu 
moartea lentă a siderurgiei hu
nedorene, se constată și o 
"moarte” socială. Hunedoara 
este acum un municipiu în care 
șomajul este la el acasă, re
structurarea economică neîn
soțită de măsuri de protecție 
socială adecvate conducând la 
această situație. Sectorul privat, 
îngropat de actuala putere, nu 
este nici el în măsură să preia 
forța de muncă disponibilizată. 
Ba dimpotrivă, micul întreprin
zător este falimentat de politi
cile fiscale aberante, el și an- 
gajații ajungând să îngroașe 
rândurile șomerilor. Despre 
problemele actuale ale muni
cipiului Hunedoara am discutat 

cu dl Corneliu Duca, președin
tele organizației municipale Hu
nedoara a Partidului Democra
ției Sociale din România. Dom
nia sa a ținut să ne precizeze, 
din punctul de vedere al- cetă
țeanului și nu al omului implicat 
politic, felul în care arată acum 
situația din municipiul 
Hunedoara.

Rep.: - Die președinte, aș 
dori să ne spuneți de ce credeți 
că a ajuns în situația actuală 
municipiul Hunedoara?

C.D.: - Vedeți dumnea
voastră, eu locuiesc de zeci de 
ani aici în Hunedoara, am muncit 
aici și cred că am destule in
formații pentru a-mi expune o 
părere referitoare la situația 
actuală. Distrugerea siderurgiei 
este principala cauză pentru 
starea de fapt din prezent. Eu 
personal și partidul din care fac 
parte susținut întotdeauna că nu 
era necesară și nu este va
labilă din punct de vedere 

economic închiderea fluxului 
primar la combinat. Sunt de 
acord cu faptul că era necesară 
o restructurare, însă se puteau 
găsi soluții pentru menținerea

f - dialog cu dl Corneliu Duca, președintele 
I organizației municipale Hunedoara a PDSR -

producției. Eu nu sunt side- 
rurgist, dar știu - și datele eco
nomice îmi confirmă - că oțelul 
produs acum, după oprirea flu
xului primar, nu este mai ieftin, 
așa cum se spunea.

Rep.: - Dincolo de situația 
siderurgiei, care considerați 
dumneavoastră că sunt lucrurile 
care "scârțâie” aici în municipiu?

C.D.: - Poate că o să vă 
surprindă ce vă spun, dar eu 
am impresia că municipiul Hune
doara a devenit fieful unor mici 
dictatori. Acești “dictatori" au 
răsărit în întreprinderile de stat 
și este vorba chiar de directori.

Mulți dintre directorii între
prinderilor de stat din muni
cipiul Hunedoara se comportă 
la locul de muncă la fel cum s- 
ar comporta pe tarlaua proprie, 

prin acțiunile lor de intimidare 
ducând la autodizolvarea sin
dicatelor. Salariații au devenit 
foarte speriați, iar directorii, 
puternic susținuți politic, își 
permit să facă tot ce vor con
form principiului "Dacă nu-ți 
convine, te dau afară". Este o 
situație îngrijorătoare, pe care 
eu am constatat-o în munca 
mea ca președinte al organi
zației PDSR. Vin mulți oameni 
disperați aici, oameni care 
spun tot ceea ce am declarat 
și eu, așa încât situația este 
reală. Din păcate însă, în Hune
doara nimeni nu răspunde în 

fața nimănui și nu răspunde de 
nimic.

Rep.: - Die președinte, am 
înțeles că v-ați opus anumitor 
acțiuni ale diverselor persoane 
sau instituții care au distrus 
unele zone de agrement ale 
orașului.

C.D.: - Da, este adevărat, 
câteva dintre zonele de agre
ment ale municipiului au fost 
distruse. Spre exemplu parcul 
Chizid, un loc unde mulți hune
doreni preferau să vină la 
sfârșit de săptămână a fost 
distrus, pământul de acolo fiind 
înstrăinat unor persoane fizice. 
Situația este asemănătoare la 
Valea Seacă și la Cinciș. Baza 
de agrement de pe lacul Cinciș 
a fost privatizată, dar nu s-a 
păstrat destinația inițială a 
anumitor obiective cum ar fi 
vaporașul. Dar, se pare că la 
noi totul este posibil. Nimeni nu 
mai respectă nici o lege; pla
nurile urbanistice parcă nu ar 

exista. Totul se face fără nici 
o coordonare, iar rezultatele 
se văd cu ochiul liber.

Rep.: - Die președinte, 
partidul din care faceți parte 
susține că are soluții pentru 
redresarea țării. Există ase
menea soluții și pentru mu
nicipiul Hunedoara?

C.D.: - Bineînțeles. Parti
dul Democrației Sociale din 
România dorește să instau
reze aici o stare de normalitate, 
conform legilor în vigoare. 
Există niște programe clare 
pentru depășirea crizei, iar 
repunerea parțială în funcțiune 
a fluxului primar de la Side
rurgica este un obiectiv pri
mordial. Am susținut și susțin 
în continuare că o țară care 
are pretenția de a se dezvolta 
economic nu o poate face în 
absența unei industrii siderur
gice bine puse la punct.

Rep.: - Die președinte vă 
mulțumim.
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Uniunea Europeană 
finanțează rețeaua de

> I
- - ♦ - — - — —telefonie din Delta Dunării

Primă rețea de telefonie 
din Delta Dunării, în sistem 
de radiorelee, de care vor 
beneficia cinci localități cu 
peste 1.200 de abonați, a 
fost lansată la Tulcea, de 
către RomTelecom și 
Comisia Europeană. 
Lucrarea a fost finanțată 
prin programul PHARE al 
UE, cu peste 860.000 de 
EURO. Rețeaua acoperă 
localitățile Mahmudia, 
Murighiol, Maliuc, Mila 23 și 
Crișan, urmând ca, în viitor, 
această rețea să se extindă 

I în zonele Letea și CA 
I Rosetti, pentru a cuprinde

1.800 de abonați.
“Acest proiect nu își 

propune doar să pună la 
dispoziție servicii tele
fonice moderne, într-o 
regiune care are evidente 
dificultăți în acest 
domeniu, ci să contribuie 
la îmbunătățirea con
dițiilor necesare unei 
dezvoltări economice a 
zonei, inclusiv prin 
promovarea turistică”, a 
declarat Simon Mordue, 
coordonator programe.de 
pre-aderare în cadrul 
Delegației Comisiei Euro
pene în România.

r —— — — — — — — — — — — — — — — — n 
'Trupa Eeaties este încâj 
] preferata britanicilor ] I Legendara trupă Beatles este încă preferata britanicilor, se.

arată într-un sondaj efectuat, recent, de postul de televiziune I 
| Channel 4. La chestionarul postului de televizune au răspuns| I peste 600.000 de persoane. Cea mai bună formație a fost.

desemnată fără drept de apel: Beatles. Pe locul doi s-a plasat! 
| trupa Queen, urmată de Rolling Stones, U2 și Oasis.

Cel mai bun album este, în viziunea britanicilor, “Sergeant.
• Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, al trupei Beatles, urmat del 
| “Thriller" al lui Michael Jackson. Pentru a-și arăta admirația fără | I margini pentru Beatles, britanicii nu au ezitat nici când au numit cel ■

mai bun compozitor din toate timpurile: John Lennon. Acesta a foști 
| urmat în clasament tot de un Beatles, sir Paul McCartney. Cu toate | 
.acestea, titlul de cel mai bun interpret a fost acordat unui. 
I american: Elvis Presley.
L — — — — — — — — — — — — — —— — —— J

înmulțirea pirateriei 
de cârti de credit
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Cea mai bună melodie de 
dragoste românească va fi 
premiată cu o mie de dolari

Cea mai bună melodie de 
dragoste românească va fi 
premiată cu o mie de dolari, la 
Festivalul Național al Cântecului 
de Dragoste, care va avea loc 
în zilele de 4 și 5 decembrie, în 
organizarea Televiziunii 
Române. Manifestarea, care se 
va desfășura la discoteca 
bucureșteană Why Not, se află 
la a treia ediție.

Potrivit regulamentului, la 
concurs pot participa toți 
compozitorii, autori ai unor 
piese muzicale sau prime audiții 
care au drept temă dragostea. 
Melodiile pot aparține oricărui 
gen: pop, rock, folk, disco, hip-

hop etc. Casetele demo și 
textele dactilografiate ale 
pieselor au fost depuse la 
registratura Televiziunii 
Române până la 18 noiembrie.

La ediția precedentă, 
Marele Premiu a fost câștigat 
de Dani Constantin, cu piesa 
“E iubire", interpretată de 
Marina Florea, Sanda Ladoși, 
Adrian Enache, Daniel 
lordăchioaie și Aurelian 
Temișan.

Festivalul va fi transmis în 
direct pe postul România 1, 
între orele 14.00 și 16.30, iar în 
ultima zi va fi difuzată și Gala 
Laureaților.

r"

Sofia Loren a fost desemnata cea
r

Clienții “DIALOG” pot 
primi direct pe telefonul 

mobil informații
9

un

fi
sau

Clienții rețelei de 
telefonie mobilă Dialog au 
acces la un nou serviciu, 
denumit Info Servicii via 
SMS, prin intermediul 
căruia pot primi informații, 
sub formă de mesaje text, 
din cele mai diverse 
domenii, informează 
comunicat al Dialog.

Informațiile pot 
primite la cerere 
programate să fie transmise 
Ia o anumită oră, prin 
intermediul telefonului 
mobil.

Info Servicii poate fi 
accesat direct de la telefonul 
mobil Dialog, de pe pagina 
Internet a serviciului sau 
prin departamentul Clienți 
Dialog. Indiferent de 
modalitatea de accesare, 
mesajele text vor fi primite 
numai pe telefonul mobil. 
Lansarea acestei noi 
facilități destinate clienților 
intervine la un a.n de la 
introducerea serviciilor cu 
valoare adăugată Repertoar, 
Info Util și Info Plus, 
denumite generic Info 
Servicii.

Mesajele Info Util oferă 
clienților Dialog informații 
din turism, divertisment,

< _____

Ajutorarea celor săraci nu 
poate fi socotită faptă creștină 
dacă sufletul nostru nu este 
pătruns de iubirea față de 
Dumnezeu și de aproapele 
nostru.

Mântuitorul în Sfintele 
Scripturi a spus care este cea 
dintâi și cea mai mare poruncă 
și anume: “Să iubești pe Domnul 
Dumnezeul tău, din toată inima 
ta, cu tot sufletul tău și cu tot 
cugetul tău, iar pe aproapele 
tău ca pe tine însuți”. în aceste 
cuvinte se cuprinde toată Legea 
și Profeția, adică întreaga Lege 
a Vechiului Testament cât și a 
Noului Testament.

însăși credința nedovedită 
prin fapte nu are nici o valoare, 
căci iată ce spune Mântuitorul: 
“Nu tot cel ce-Mi zice Doamne, 
Doamne va intra în împărăția 
Cerurilor, ci cel ce face voia 
Tatălui Meu care este în ceruri”. 
Așadar, iată că atât iubirea cât 
și credința nu pot fi dovedite 
decât prin fapta creștină - 
ajutorarea celor săraci.

Dumneavoastră știți că 
sărăcia se sălășluiește în 
familiile cu mulți copii, la care se

*•

limba 
pentru

Plus, 
poate fi

cultură, sănătate, meteo, 
horoscop sau sport. în plus, 
pentru cei interesați, 
există jocuri, concursuri 
sau gluma zilei. Numerele 
de acces la acest serviciu 
sunt 311 pentru 
română și 312 
limba engleză.

Mesajele Info 
serviciu care 
accesat la numerele 322 
pentru limba română și 
323 pentru limba engleză, 
se adresează exclusiv 
abonaților Dialog, oferind 
posibilitatea aflării unor 
informații de ultimă oră 
din domeniul economic, 
financiar, politic sau social.

Accesul la Info Servicii 
nu necetită un abonament 
special. Tarifele percepute 
sunt de 40 de cenți pentru 
fiecare informație primită 
la cerere și de 30 de cenți 
pentru fiecare informație 
primită în urma 
programării sale. Nu se 
percepe nici un cost 
suplimentar pentru
solicitările de informații 
efectuate de pe mobil sau 
Internet. De asemenea, 
apelul la serviciul Clienți 
este gratuit.

mai adaugă boala sau moartea 
unuia sau ambilor soți, în familiile 
lovite de diferite nenorociri ca 
pagube, incendii și multe alte 
cauze. Față de aceste dureri de 
multe ori ascunse, neștiute de 'mai amintim de milostenia 
nimeni, sufletele noastre să se 
deschidă cu fapta și nu numai

z Despre
ajutorarea 

celor săraci
cu o compătimire goală. Iubiți 
credincioși, mulți vor spune că 
n-au cu ce face milostenie, n-au 
cu ce ajuta pe săraci, dar acei 
creștini dovedesc prin aceasta 
că nu cunosc sau nu vor să 
cunoască adevărul, că nu 
interesează cât dai, ci cu ce 
suflet și din ce dai. Mulți dintre 
sfinții Bisericii noastre au dat 
toată averea lor pentru 
ajutorarea celor săraci sau 
bolnavi. Cine nu a auzit de 
spitalele ce le-a înfăptuit Sfântul

Străinii posesori de 
cărți de credit au început 
să devină retlcenți față de 
folosirea cârdurilor lor în 
bancomatele instalate la 
Moscova, după ce mulți 
dintre ei s-au trezit cu PIN- 
codurile piratate, infor
mează AFP. “Victimele” 
piraților de credit-carduri 
afirmă că în conturile lor 
au apărut plăți de sume pe

- Ceai zice dacă te-aș părăsi și m-aș căsători cu un 
străin? Ai suferi?, întreabă soția.

- De ce să sufăr pentru un străin?!

Ziariștii de la Academia 
Cațavencu vor pleca într-o 
nouă expediție în Sahara 

de călătorie prin deșert 
(față de 500 în luna iunie). 
Convoiul va pleca din 
România șl va urma 
cursul Ungaria - Austria - 
Italia - Libia - Niger - 
Burkina Fasso, Mali și 
Senegal.

Ziariștii de la 
Academia Cațavencu vor 
pleca într-o nouă expediție 
cu autoturisme Dacia în 
deșertul Sahara, în luna 
aprilie a anului viitor, a 
anunțat Patrick Andre de 
Hlllerin, secretar general 
de redacție al săptă
mânalului, cu ocazia 
deschiderii expoziției de 
fotografie “Cu papucii prin 
deșert", în holul Spitalului 
de Urgență Floreasca.

Față de traseul anterior, 
expediția va avea un traseu 
diferit, cu 1200 de kilometri

Vasile Cel Mare, care i-au luat 
și numele? Cine nu știe de 
azilele de bătrâni ce-au luat 
ființă prin sufletul cel mare al 
aceluiași Sfânt părinte? Să

Sfântului Ierarh Nicolae care 
a câștigat “cu sărăcia cele 
bogate", cum îl cântă Biserica 
Răsăriteană Ortodoxă, 
întrebuințând averea sa 
pentru ajutorarea celor lipsiți. 
Sau de sufletul milostiv până 
la jertfirea de sine a Sfintei 
Mucenițe Filofteia , care și-a 
dat îmbrăcămintea ei săracilor. 
Să urmăm cazul lui Zaheu 
vameșul, care s-a mântuit și el 
atunci când Mântuitorul a 
spus: “Astăzi s-a făcut 
mântuire casei acesteia”. 
Zaheu, nesilit de nimeni, afară 
de conștiința sa care îl suise 
în dudul din care l-a văzut 
Mântuitorul, și-a deschis 
sufletul rostind “jumătate din 
averea mea o dau săracilor, 
iar dacă am nedreptățit pe 
cineva cu ceva, întorc 
împătrit”.

Preot
Valentin CIOARĂ

care nu le-au efectuat. 
“Șase mii de dolari mi-au 
fost retrași din Israel”, 
afirmă Crlstophe, din 
Paris, adăugând că el nu 
a fost niciodată în Țara 
Sfântă. La fel povestește 
Wim, din Olanda, căruia 
i-au fost cheltuiți 2.500 
de dolari de pe card, 
tocmai în Statele Unite, 
unde el nu a pus piciorul.
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mai frumoasa fornăie din lume
Actrița Sofia Loren, în vârstă 

de 65 de ani, a fost desemnată 
drept cea mai frumoasă femeie 
din lume, într-un sondaj care a 
fost efectuat, recent, în Marea 
Britanie. Sofia Loren a învins 
frumuseți care au jumătate vârsta 
ei. Fotografia actriței vă fi pusă 
într-o “Capsulă a timpului” 
pentru ca generațiile viitoare să o 

■poată admira.
în sondajul efectuat pe un 

eșantion de 3.000 de persoane, 
“femeia matură” a fost foarte 
bine reprezentată. Astfel, pe 
locul cinci s-a plasat actrița 
britanică Joanna Lumley, de 53 de 
ani, iar pe locul șapte, americanca 
Raquel Welch, care are 59 de ani. 

In cadrul FBI a fost creat un nou 
denartament antiterorist

Serviciile federale de securitate FBI au creat un nou 
departament care va urmări prevenirea atacurilor teroriste 
împotriva intereselor americane, a anunțat directorul FBI, Louis 
Freeh, citat de AFP. “Protejarea Statelor Unite împotriva 
terorismului și garantarea securității naționale reprezintă 
prioritățile esențiale ale FBI", se arată într-un comunicat semnat 
de directorul FBI. “FBI trebuie să răspundă evoluției amenințărilor, 
precum și necesităților legate de activitățile de contraspionaj, 
spionaj, terorism, starea de alertă pe teritoriul național și protejării 
infrastructurii”, a subliniat Louis Freeh.

Crearea acestui departament se înscrie în cadrul unei 
“reorganizări profunde” a conducerii FBI, considerată de către 
experți ca fiind una dintre cete mai importante din ultimele decenii.

Sondajul a fost efectuat de 
compania de produse cosmetice 
Beautiko și a constat într-o 
singură întrebare: “Care femeie 
în viață, celebră, merită titlul de 
cea mai frumoasă femeie din 
lume?”.

Sofia Loren a întrecut-o 
până și pe favorita de până acum 
a britanicilor, modelul Liz 
Hurley, în vîrstă de 34 de ani. 
Locul trei a fost câștigat tot de 
un model, Cindy Crawford, care 
a devansat-o pe actrița Julia 
Roberts, de 32 de ani. Sofia 
Loren a declarat întotdeauna că 
secretul frumuseții sale nu constă 
decât în “spaghetti și dragoste 
de viață”.

X.

programe.de
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Reflecția 
săptămânii <

--------- ---------
“Un personaj alcătuit numai 

din lumini, fără umbre, nu 
are plasticitate, nu e viu. In 
viață e ca și în desen ".

Lucian Biaga

mitule- 1J viciu
“O virtute împinsă peste o anumită limită 

începe a fi o curată meteahnă”.

*&"Nu există aproape nici un 
aibă undeva altarul și preoții lui”.

I.L. Caragiale 
viciu care să nu

Ch.H. Wieland 
•>“Cred că oamenii nu ar practica nici o virtute 

dacă cei buni nu ar avea nici un avantaj față de cei 
răi”.

Xenofon 
»>“Fie că sunt fizice, fie că sunt morale, faptele au 

totdeauna cauzele lor. Viciul și virtutea sunt simple 
produse la fel ca zahărul sau vitriolul”.

H. Taine 
•>“Cei mai mulți se abțin de la-ce-i oprit mai mult 

din rușinea de a păcătui decât din convingerea morală”.
Seneca 

— - - - _ _ ------------- ■ ■ ------ -------

© - Crezi că femeile 
infidele simt vreun regret?

- Da, dar tot cele infidele 
regretă mai mult...

© - Știi, conform ulti
mului sondaj de opinie, 78 la 
sută dintre femei își înșală 
bărbații...

- Ș/ celelalte 22 la sută ce 
fac?

- Sunt nemăritate...
© - De ce nu te însori, 

Horică?
- Păi, am două surori care 

fac totul pentru mine.
- Da, dar o soră nu poate 

înlocui o soție iubitoare.
- Eu n-am spus că sunt 

surorile mele!
© - Ai mai progresat în 

relația cu Cocuța?

- Absolut deloc. Cum îi 
spun că, o iubesc, cum 
schimbă subiectul și-mi 
vorbește de măritiș...

© Un turist îl întreabă pe 
primul băștinaș care i-a ieșit în 
cale:

- Sunt canibali pe insula 
asta?

- Nu mai sunt. Pe ultimul I- 
am mâncat eu! - răspunde 
băștinașul liniștitor.

© Tânărul pilot încearcă 

să impresioneze pe logodnica 
sa. Știindu-se privit, execută 
tot felul de acrobații, care mai 
de care mai periculoase.

- Ei, cum ți s-a părut? 
întreabă el la aterizare.

- Cred că, cu încă puțin 
antrenament, o să poți zbura 
drept...

© - Dragule, sunt verita

bili cerceii ăștia?

- Ca și iubirea ta!
- Atunci, i-ai înapoi, 

sărăntocule!
© - De ce n-au voie 

salariații de la Guvern să se 
uite pe fereastră dimineața?

- Că n-or să aibă ce să 
mai facă după-amiază...

© - lonuț, ce-i cu tine de 
ești așa de zgâriat?

- M-am bătut pentru 
onoarea unei fete.

- Cu cine?
- Cu ea. Voia să și-o 

păstreze!
© O tânără intrând în 

cabina telefonică surâde 
fermecător celor care așteptau 
la rând:

- Nu vă impacientați! Nu 
stau mult, vreau numai să-i 
trântesc telefonul în nas!

©- De ce v-au arestat?
- De proști!

- Eu nu v-am întrebat de 
cine...

© - Goguță, știi ce-mi

place cel mai mult la 
nevastă-ta?

- Ce?
- Că-i a ta și nu a mea!
© Doi americani, soț 

și soție, privesc îndelung 
Coloseum-ul din Roma:

- Jim, nu-i minunat?
Da, dragă. Dar 

închipuie-ți cum va arăta 
când va fi gata!

© Din mijlocul valurilor, 

se auzi o voce disperată de 
femeie:

- Ajutor! Mă înec! Salvați- 
mă! Nu, nu dumneata ăla 
chelu’, ci tânărul acela 
brunet, cu barbă...

Culese și prelucrate de 
Hie LEAHU

<8^ CULISELE ECRANULUI

Destrămarea unui mit
încă din timpul turnării filmului 

“The Devil is a Woman” (Capriciu 
spaniol) - 1935, regizorul Josef 
von Sternberg declarase 
ziariștilor că „...pun capăt 
colaborării cu Miss Dietrich..." Era 
cel de-al șaptelea și ultimul, cu 
participarea „descoperirii” sale- 
din 1930: Marlene Dietrich 
(1900-1992).

Odată despărțirea devenind 
realitate, malițioșii, și nu numai, 
erau de părere că... fără 
Sternberg, Marlene Dietrich era 
o..... nimeni"! Și totuși, cineva nu
era de acord cu această 
apreciere forțată: Ernst Lubitsch, 
regizorul care în februarie 1935 
accede la înalta funcție de șef al 
producției la “Paramount". 
Evident, nu putea să fie 
comparat cu un Jack L. Warner 
sau Harry Cohn de la "Columbia", 
dar era „avantajat” de faptul că 
cunoștea filmul nu numai din 
biroul pe ușa căruia plăcuța 
indica “Front Office" (Director 
General), ci și de pe platoul de 
filmare.

In primăvara lui 1935, o 
tânără englezoaică, Vivian 
Gaye, îi prezintă o piesă de 
teatru, propunându-i
ecranizarea. încântat de 
subiect, Lubitsch cumpără 
drepturile de adaptare și dorind 
să spulbere mitul că Marlene 
Dietrich fără Sternberg nu 
„există", o angajează alături de 
Gary Cooper. Apare o 
spumoasă comedie în regia lui 
Frank Borzage și supervizarea 
artistică a lui Lubitsch “Desire” 
(Pasiunea mea) - 1936,
premiera în România la 
24.111.1936, la cinema
,,Trianon” din București.

De remarcat că Marlene 
Dietrich a avut o prodigioasă 
carieră artistică până la sfârșitul 
anilor '60.

Epilog: la 27 iulie 1935, 
Lubitsch s-a căsătorit în orașul 
Phoenix - statul Arizona, cu... 
Vivian Gaye, aducătoarea 
piesei care tocmai intrase în 
producție...

Adrian CRUPENSCHI
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Nu 
ciorapilor din 
e călcâiul tău 

tf7" Dacă 

reușești,
porțile deschise.

♦ Aureola 
că-ți face capul

spune nici 
picioare care 
vulnerabil.

ții 
bate

doar pare 
mai mare.

pentru cum să și-o 
prelungească

f7 Cu amorul propriu 

e bine să fii și infidel din 
când în când.

sufletul 
mângâi

Intr-un colț 
meu de copil. 11 

pe creștet, mâ

GloAMte î>e CAtifcA
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♦ Când ești nepu- 
| tincios, nu te lăuda câ nu ai 

| păcate-
i 4"’ Cunosc o femeie 

' care nu poate gândi decât 
I vorbind.

* Nouăzeci la sută din
| banii lumii sunt bani murdari. 
| Restul sunt la săraci.

• Jumătate din viață și-
1 a cheltuit-o căutând retete 
I___________________________

LEGENDE CONTEMPORANE

Murpholoâie 1
rutieră

& Legea autostrăzii
Dacă toate mașinile vin spre tine, ești pe banda greșită.

& Postulatul parcării, al lui Lemar
Dacă te decizi să parchezi la șase blocuri distanță, vei 

descoperi două noi locuri de parcare exact în fața intrării 
clădirii, la care te-ai întors pe jos.

%> Legea lui Gary, a autobuzelor
Un autobuz care nu sosește, va apărea numai atunci când 

călătorul potențial a mers pe jos până într-un punct atât de 
^apropiat de destinație încât nu mai are nevoie de autobuz.

! HGULEALÂ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

4

by■
5 ■
6 ■
7 I M
8

9

10

își păstrează 
curată pentru 
mplu nu tac uz

mereu 
dăm

GAVCO

• O povestire - care vine 
de departe, din legendara 
Elada - spune că un sculptor 
a primit un bloc de marmură și 

s-a apucat de îndată de lucru. în câteva luni, a sculptat un cal. Un
copil, care-l privise lucrând, l-a întrebat: „De unde ai știut că era 
un cal înăuntru?!” • Deseori mă gândesc la magnificul privilegiu 
de a privi și cântări realitatea prin lentila poeziei... • A fost o 
foarte plăcută surpriză vizita în țara noastră a celebrului Larry 
Hagman - alias JR. La un moment dat spune unui ziarist că la 
poarta reședinței sale stă scris cu litere aurite: „VITA 
CELEBRATIO EST!” (în traducere: „Viața e o sărbătoare!”) • Nu 
mai știu cine a spus-o, dar sună cum nu se poate mai adevărat: 
„Cu cât o persoană urcă mai sus, cu atât prostia se vede mai 
bine". • Celor aflați în hăul ateismului le-aș trimite o telegramă cu 
cuvintele lui Plutarh: „Priviți pe fața Pământului. Veți vedea, poate, 
cetăți fără întărituri, fără legi, veți întâlni popoare care nu cunosc 
scrierea și întrebuințarea banilor, dar un popor fără Dumnezeu n- 
a văzut încă nimeni". • Ce-i imunitatea parlamentară cu care-i 
protejat parlamentarul Castană, pe lângă*lmunîtatea eternității 
dobândită de Eminescu, de Shakespeare, de Dostoievski? • La 
ieșirea din „Labirint", un NOR: „Privește, în uitare de tine, ani 
îndelungați, și într-o zi îți va părea că ești făcut din pământ și din 
ape, din cer și din nori, din lumini și din umbre, din culori, iar într-o 
seară vei crede că apui, cu soarele deodată, că răsări cu 
noaptea"...

Iile LEAHU

Ultimul conflict armat cu Coryntina l-am avut în urmă cu 
câteva zile din cauza manualelor alternative de istorie. Pentru că 
m-am găsit eu deștept - când mă trezesc din somnul de după- 
amiază, de regulă am inexplicabile crize de infatuare și falsă 
inteligență - să-i spun că majoritatea alternativelor sunt niște...Și 
i-am șoptit la ureche cuvântul. Adică i l-am spus ei, care este o 
mare iubitoare și cunoscătoare de istorie. Aflându-ne în bucătărie, 
după ce ea, cu potențiometrul adrenalinei dat la maximum, tocmai 
îmi ținuse o prelegere despre ingrata și umilitoarea soartă a 
femeii, voit sau nu mi-a tras o amenințare cu polonicul spre 
tâmplă (cred că din greșeală, totuși), încât imediat i-am considerat 
pe Vlad Țepeș vampir, pe Mihai Viteazu aventurier de duzină, iar 
pe Ștefan cel Mare „cuceritor”. De fapt așa cum rezulta din 
cercetările sincere ale unor istoriografi care învățaseră istoria 
carpato-danubiano-pontică după manualul tradus la noi dintr-un 
text descoperit pe un papirus și intitulat: “Fratre, fratre, io sono 
Decebalus per Scorillo! Good Bye..." Ce a urmat nu mai descriu; 
voi nota doar câteva pagube de război: ciorba vărsată pe aragaz, 
sărmăluțele împrăștiate pe jos - noroc că acest produs culinar 
este confecționat de Claustrina cu asemenea artă încât unui 
neavizat îi vine destul de greu să-l dezmembreze fără pânză de 
bomfaier; trei ghivece de flori mutate pe balconul vecinului, 
vâjâind exact prin dreptul urechii cu care acesta recepționa 
scandalul nostru; masa din bucătărie cu un picior rupt și tabloul 
nostru într-un moment de inconștientă tandrețe transferat pe 
deasupra capului meu, la foarte joasă înălțime, din sufragerie în 
dormitorul fiului nostru care spre norocul lui se afla în spatele 
blocului. O parte dintre manualele alternative care au produs în 
căsnicia noastră acest monstruos declic, ne învață - lucru de care 
eu n-am ținut seama - cum că n-are rost să ne mai zdrobim atâta 
sternul cu pumnul că suntem urmașii celor mai viteji dintre traci, 
urmașii Romei, precum și ai lui Ștefan cel Mare, Mircea cel Bătrân, 
Alexandru cel Bun, Ion Vodă cel'Cumplit, Radu cel Frumos, 
Mihnea Vodă cel Rău, Vlad Țepeș, Ceaușescu cel Dictator și alții. 
Că tot nu ne-ajută cu nimic să intrăm în Europa...Vin cumva să se 
ocupe de stârpirea corupției Mihnea Vodă cel Rău, Ion Vodă cel 
Cumplit sau Vlad Țepeș ? Nu; vine Radu cel Frumos să ne facă 
tranziția mai estetică ? Nu; sau Mircea cel Bătrân temperezează 
sfada din Parlament ? Nu; cu ce ne îmbunează viața Alexandru 
cel Bun ? Cu nimic; ne mai putem baza pe dictatura lui 
Ceaușescu pentru a mai disciplina cât de cât societatea ? Nu; 
doar de la Roma a venit Papa...Și ? Ne-am ales cu mai multă sau 
mai bună papa ? Pe Dracul Iar dacă ar veni Herodot să-i vadă pe 
cei mai viteji dintre traci, și-ar face harakiri. Și-atunci, în mod 
firesc, nu trebuie să-i dau dreptate Claustrinei și să-mi văd de 
somn ? Păi, nu-i o chestie genială să ne obișnuim cu starea 
letargică, pentru că, oricum, va trebui să cerem azil politic la 
eschimoși, fiindcă la ei nu e tranziție, nu e gigacalorie, nici 
apaterm, nici pisici moarte aruncate pe baza circuitului închis pe 
ruta Guvern-Parlament-Președinție, nimic...

...Și-atunci - vorba Coryntinei: de ce mă doare-n cot să nu 
fiu de acord cu manualele alternative ? Eu! Ehe, dacă ar ști ea 
cât de mult aștept eu alternativa...Dar vine ? Nu, pentru că îi stă 
în drum Marele Ciolan al puterii...

Dumitru HURUBĂ 
k — -

ORIZONTAL: 1) Calitatea obișnuită de șmirghel; 2) Generator 
de mare randament; 3) Piesă de acoperire cu tentă cazonă - 
Născuți în Zodia Capricornului; 4) Locuri unde se fac copil după 
acte - Se-ntoarce la destinatar!; 5) Consemnate din loc în loc! - 
Ridicați de la opincă (dim.); 6) Activitate benefică în staționare - 
Șef după ce-i uns!; 7) Primele semne de împotrivire - Fir de 
gheață la-nceput de iarnă; 8) Pânză pusă la vedere - Ține bine la 
o lipitură; 9) Desprinse ad-hoc din cotidian; 10) Proces de 
obținere a oxigenului.

VERTICAL: 1) Participant atent la o recepție; 2) Adepte ale 
politicii de stabilitate; 3) Crematorii pentru iarba dracului - 
Corespondent la cartea lumii; 4) Oameni însemnați în frunte - 
Cât ai zice pește!; 5) Circulă aplicată practic pe teren - Loturi 
scoase din producție; 6) Refren vesel cu... coasa - Tocmai bun 
de dat cu bobii; 7) Glas de alarmă în unitate - Etajele unor 
blocuri... de piatră - Se menține pe linia de plutire; 8) A se afla 
prin apropiere - Proces verbal de divergență (pop.); 9) Zgomot 
așteptat la căderea fisei - Plecați de-acasă, cu mulți ani în urmă; 
10) Umbreluțe crescute după ploaie.

Dicționar: Sil
Vasile MOLODEȚ

Dezlegarea careului „Deflniendo” apărut în ziarul nostru de 
sâmbăta trecută:

1) Trăncăneli; 2) Roca-Potir; 3) Atent-Rece; 4) Mirari-Rea; 5) B- 
Asana-UI; 6) îs-lțiri-l; 7) Tul-Amanet; 8) Aman-lrita; 9) Rateu-Acaț; 
10) Enigmatice.
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Sâmbătă,
20 noiembrie
TYR1

9.00 Ursulețul Winnie (d.a) 
10.00 Acum, poți afla... 11.00 
Art-Mania 12.00 Garantat 
100% 13.30 Lumea și noi 16.30 
Război împotriva mafiei (do, 
ultimul ep.) 17.25 Teleenciclo- 
pedia 18.10 Marea schimbătoare 
(s, ep. 3) 19.00 Perechea po
trivită 19.30 Carol și compania 
(s, ep. 8) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 20.30 Surprize, Surprize 
(div.) 22.30 Dr. Quinn (s, ep. 8)
23.20 Jurnal

TYR 2
8.30 Legendele vii ale mărilor

10.30 Quasimodo (d.a) 11.00 
Toamna la Vatra Dornei 12.00 
TVR Timișoara 13.30 Cronica 
Amazoniei (s) 14.20 Un cân
tec, o glumă... 14.30 Atlas 
15.00 Roadele mării (s, ep. 3) 
16.00 Obsesia (s, ep. 76)
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
D’ale varietăților 18.30 Furtuna 
secolului (do) 19.25 Când plo
uă cu fluturi, cu P. Mitrache, S. 

J-adoși 20.00 Teatrul TV pre-

Duminică,
21 noiembrie

TYR 1
9.00 Ursulețul Winnie (d.a)

9.30 Kiki Riki Miki... 11.00 Viața 
satului 12.30 Tezaur folcloric
13.30 De luni până duminică
14.15 Divertisment 16.00 
Lumea bărbaților (s) 16.25 
Auto Club 17.00 Blankenese 
(s, ep. 8) 17.50 Spectacolul 
lumii văzut de loan Grigorescu 
(do) 18.20 Trupa de șoc 19.00 
Perechea potrivită 20.00 
Jurnal. Meteo 20.25 Duminica 
sportivă 20.50 Divertis - Zodia 
VIP 21.30 Gala Atletismului 
Mondial 22.30 Jurnal 22.35 
Valul ucigaș (f.a. SUA 1995)

TYR 2
9.00 Orizont spiritual 9.30 

Documente spirituale 10.20 
Videoclipuri 10.35 Quasimodo 
(d.a) 11.00 Arca lui Noe 11.30 
TVR lași: Exclusiv 5x2 13.30 
Tip-Top, Mini-Top (cs) 14.30 
Mapamond 15.00 Roadele 
mării (s, ep. 4) 16.00 Obsesia 
(s, ep. 77) 16.45 Santa Bar
bara (s) 18.30 Timpul trecut 
(do) 20.50 Integrale: Wet Wet

TYR!
12.00 Surprize, Surprize (r) 

14.00 Jurnal 14.15 TVR 
Craiova 16.00 Em. în limba 
maghiară 18.05 Jumătatea ta 
19.00 Avanpremieră Știri 
19.05 Amintiri din secolul 20 
19.10 Sunset Beach (s, ep. 
575) 20.00 Jurnal. Știrea zilei. 
Sport. Meteo 20.55 Felicity (s, 
ep. 9) 21.40 Cu ochii'n 4 22.10 
F.B.I. C-16 (s, ep. 9) 23.00 
Jurnalul de noapte

TYR 2 KE
12.00 Integrale (r) 13.00 Tri

buna partidelor parlamentare
13.30 De dor și de dragoste... 
14.00 Conviețuiri 15.00 
Obsesia (s, ep. 78, 79) 16.30 
Santa Barbara (s) 17.15 Curier 
de ambe sexe 18.00 Arca lui 
Noe (r) 18.30 Videoclipuri mu
zicale 19.15 Pagini din istoria 
teatrului românesc 20.10 Or
chestra de cameră 21.00 
Videocaseta muzicală 22.00 
Fotbal Meci din Campionatul 
Angliei 

zintă: ,,O batistă pe Dunăre" 
22.00 Fotbal Meci din Campio
natul Spaniei

ANTENA!
8.30 Desene animate 9.00 

Secolul femeilor (do) 9.59 De- 
cennium 10.00 Casa de piatră
10.30 Roata de rezervă (mag.) 
11.00 Orient Expres (talkshow) 
12.59 Decennium 13.00 Țo- 
pescu de la A la infinit (mag.)
13.30 Fotbal Divizia A Ursus: 
Oțelul Galați - Gloria Bistrița (d)
17.50 Fashion Club 18.00 Dra
gostea învinge (s, ep. 43) 18.59 
Decennium 19.00 Observator 
20.00 Fotbal Divizia A Ursus: 
Steaua București - Petrolul 
Ploiești (d) 21.59 Decennium 
22.00 Observator 22.30 
Străina (thriller SUA 1987)

PRO TY
9.00 Tânăul Hercule (s) 10.00 

Lois și Clark (s, ep. 49) 11.00 
Promotor 11.30www.apropo.ro 
12.00 Profesiunea mea, cultura 
12.55 Știrile PRO TV 13.05 Ge
nerația PRO 17.00 ProFashion 
(mag.) 17.30 Super Bingo (d)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Va
canța mare la PRO TV 21.00 
Frantic - Căutare disperată

Wet 21.35 Greșelile inimii 
(dramă SUA 1986)

ANTENA!
8.00 Spiritualitate și credință 

9.59 Decennium 10.00 Godzilla 
(s, ep. 21, 22) 11.00 Handbal 
masculin (Steaua - San Anto
nio Portland, Spania (d)) 11.30 
Buni prieteni 12.30 Stan și 
Bran: O alegere bună (co. SUA 
1931) 13.00 Duminica în familie 
17.00 Fotbal Divizia A Ursus: 
Astra Ploiești - Rapid (d) 18.00 
Dragostea învinge (s) 19.00 
Observator 22.30 Meciul 
meciurilor

PRO TY
9.00 Super Abracadabra 9.30 

Lassie II (s, ep. 19) 11.00 Lupta 
pentru libertate: Praga - revo
luția de catifea 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 Știrile PRO 
TV 13.30 Te uiți și câștigi! (div.)
14.20 Chestiunea zilei 15.00' 
Johnny periculosul (co. SUA 
'84) 16.45 Echipa Mobilă 17.00 
Beverly Hills (s) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Cupidon (s, ep. 
12) 21.00 Moarte pe râu 
(thriller SUA ’94) 23.00
Procesul etapei

ANTENA!
8.00 Dimineața devreme 9.59 

Decennium 10.00 Știri 10.10 Coli
via de aur 11.00 învățând engle
za (co. Italia 1995) 12.59 Decen
nium 13.00 Știrile amiezii 13.15 
Pretender (s) 14.00 Decepții (s) 
15.00 Luz Maria (s, ep. 153,154) 
17.00 Știri 17.25 Dragostea în
vinge (s, ep. 44, 45) 19.00 Ob
servator 20.00 Pericol iminent 
(s) 20.50 Dublă identitate (s, ep. 
12) 21.40 Prezentul simplu 21.59 
Decennium 22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

- PROTY
7.00 Bună dimineața, PRO TV e 

al tău! (mag. matinal) 10.00 Tânăr 
și neliniștit (r) 10.45 Moarte pe 
râu (r) 12.30 O căsnicie per
fectă (s) 12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Babylon 5 (s, ep. 69)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 56)
14.15 Miracolul tinereții (s) 14.45 
Familia Bundy (s) 15.15 Nisipurile 
din Miami (s) 16.00 Tânăr și ne
liniștit (s) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Spitalul Chicago Hope (s, 
ep. 21) 18.30 Doi polițiști și jumă
tate (s) 19.30 Știrile PRO TV
20.30 lubește-ți aproapele 
(thriller SUA 1988) 22.25 Știrile 
PRO TV 22.30 Chestiunea zilei 

(thriller SUA/Franta) 22.45 
Știrile PRO TV 23.00 OZ - 
închisoare federală (s, ep. 12)

ACASĂ
7.15 - 12.25 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Viața noastră 
(s) 15.00 Cartea cărților (d.a) 
16.00 Fotbal II Calcio'(d) 18.00 
Micuțele doamne (s) 19.00 
Floare de aur (s) 20.00 
Columbo se duce la colegiu (f. 
p. SUA 1991) 21.45 Nisipuri 
mișcătoare I (f.a. SUA 1992, p. I)

PRIMA TY
7.00 Emisiune pentru copii 

11.00 Povești pescărești
11.30 Sport magazin 13.00 
Motor. Emisiune auto 13.30 
Apel de urgentă (r) 14.00 Real 
TV (r) 14.30 Dosarele Y (r)
15.30 Camera ascunsă (div.) 
16.00 Comisarul Rex (r) 17.00 
Celebri și bogați (s) 18.00 Știri
18.30 Clip Art 18.35 Popular 
(div.) 21.00 Mandat pentru 
crimă (f.a. Canada/SUA 1990)
22.50 Știri

HB®
10.00 Franklin (d.a) 10.30 

Războinicii stelari (s) 11.00

ACASĂ
7.30 - 12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Viața noastră 
(s) 15.00 Cartea cărților (d.a) 
16.00 Fotbal II Calcio'(d) 18.00 
Micuțele doamne (s) 19.00 
Floare de aur (s) 20.00 Acasă 
la români 21.30 Morile de vânt 
ale zeilor I (dramă SUA '88, p. I)
23.15 Motown Live 1999

PRIMA TV
12.00 Vacanță â la Petrișor

12.30 Tradiții 13.00 Poză la 
minut (s) 14.00 Cinemagia
14.30 Din nou acasă (dramă
SUA ’94) 16.00 Detectivi de 
elită (s) 17.00 Celebri și bogați 
(s) 18.00 Știri. Sport. Meteo 
18.35 Menajera (co. Franța/ 
SUA ’90) 20.00 Gâște
sălbatice (f.a. Anglia 1985)
22.20 Știri

HBG>
10.00 Dragă, am micșorat 

copiii! (s) 10.45 Guvernanta 
(dramă SUA ’98) 12.45 Filmul lui 
Goofy (animație SUA 1995) 
14.00 Speed: Cursă infernală 
(f.a. SUA 1994) 16.00 Stargate 
(s) 16.45 Shine (dramă Aus-

ACASĂ
7.30 - 12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Viața noastră 
(s) 15.00 Dragoste și putere 
(s) 15.30 Renzo și Adriana (s)
16.30 Luz Clarita (s) 17.30 
Rosalinda (s) 18.30 Angela (s)
19.30 Acasă la bunica 19.45
Cartea cărților (d.a) 20.30 înger 
sălbatic (s) 21.30 Sânge din 
sângele meu (s) 22.30
Cabinierul (f. SUA ’83)

PRIMA TY
8.00 Dimineața cu Prima 12.00 

Celebri și bogați (r) 13.00 Po
litica de mâine (r) 15.00 Chic 
(em. de modă/r) 15.30 Cinema
gia (r) 16.00 Viața în direct 
17.00 Celebri și bogați (s) 
18.00 Știri. Sport. Meteo 19.00 
Frontal (talkshow) 20.00 Do
sarele Y 21.00 Brooklyn South 
(s) 22.05 Știri. Sport. Meteo
22.45 Revista presei

HDG>
10.00 Urmărirea (f.a. SUA 

1996) 12.00 Turbulențe (thriller 
SUA 1996) 13.45 Vremea ră
fuielii (dramă SUA '97) 15.15 
Părțile intime (dramă SUA ’96) 
17.00 în vizorul mafiei (thriller 
SUA 1996) 18.30 Sunchaser 
(dramă SUA 1996) 20.30 Tango

Dragă, am micșorat copiii!" (s)
11.45 îngerii și echipa de fot
bal (f. SUA ’97) 13.15 Phila
delphia (dramă SUA '93)
15.15 Radiorockada (co. SUA 
’94) 16.45 Cocoșatul (f.a. 
SUA ’97) 18.45 Din junglă în 
junglă (co. SUA ’97) 20.30 
Ziua Indepenedenței (SF SUA 
’96) 23.30 Despărțirea (co. 
SUA 1994)

TELE 7 DEYA
(canal 34 UHF)

8.00 Știri 8.10 Dintre sute de 
ziare (r) 9.00 Țara spiridușilor 
10.00 Știri locale (r) 10.15 
Deva Mix (r) 11.00 Film docu
mentar 11.30 Lumea în “Clipa 
2000" (r) 13.00 Studioul Tudor 
Vornicu 17.00 Celebritate (s) 
18.00 Rendez-vous la Tele 7 
19.00 Globetrotter 20.00 Tele
jurnal 20.45 Film artistic: 
Șoapte (SUA 1989) 22.30 Ma
gazin de week -end: Liceul 
Energetic 0.00 Știri

PRO TY - DEYA
07.00-08.00 “Oxigen"- emisiu

ne turistică 08.00-9.00 "Ghici 
cine bate la ușă?” talk-show

-----------------------------------------------X 
tralia 1996) 18.30 Totul despre 
sex 19.00 Păzind-o pe Tess 
(co. SUA 1994) 20.30 Ochi 
pentru ochi (thriller SUA 1996)
22.15 Ed Wood (f. biogr. SUA 
1994) 0.15 Joc murdar (dramă 
SUA 1997)

TELE 7 DEYA
(canal 34 UHF)

8.00 Știri 8.10 Teleshoping
8.30 La izvorul dorului (r) 9.00 
Poliția informează 9.30 
Globetrotter (r) 10.30 Cocktail 
Domino (r) 12.00 Cântecul și 
casa lui 13.00 Ora unu a venit
15.45 Drumuri printre amintiri
16.15 Cutia muzicală 17.00 
Forța destinului 18.00 Por
tretul unui artist 18.55 Pariul 
Trio 20.00 Telejurnal 20.30 
Documentar 21.00 Dintre sute 
de ziare 21.35 Pariu Trio-Loto
21.50 Film artistic: Virginitate 
(SUA, 1989) 23.15 Arcub live 
0.00 Știri (r)

PRO TY r DEYA
07.00-08.00 “Oxigen” (r) 

08.00-09.00 “No comment” și 
“Vorbiți aici!" 

(dramă Spania/Argentina 1998)
22.30 Totul despre sex 23.00 
Cavaleri de onoare (f.a. SUA 
’97) 0.30 Cine știe câștigă 
(dramă SUA 1994)

TELE 7 DEYA
(canal 34 UHF)

7.00 Știri 7.10 Bună dimineața, 
România 9.00 Forța destinului (r) 
10.00 Știri 10.30 Dintre sute de 
ziare (r) 11.15 Magazin de week 
-end - Liceul Energetic (r) 13.00 
Ora unu a venit 15.00 Știri 15.15 
Teleshopping 15.30 Post meri
dian 17.00 O singură viață (s) 
18.00 Știri 18.10 Lou Grant (s) 
19.00 Pronosport 19.05 Secția 
de poliție (s) 20.00 Telejurnal
20.45 Știrile locale 21.00 Dintre 
sute de ziare 22.00 Dincolo de 
stadion 23.30 Cutia muzicală 
0.00 Știrile locale 0.30 Ora H - 
emisiune de confesiuni

PRO TY - DEYA
06.15-07.00 Știri și producții 

proprii (r) 07.00-10.00 "Bună 
dimineața, PRO TV e al tău!" 
(cabina Deva-direct) 17.00-
17.30 Știrile PRO TV (copro
ducție și insert Știri Deva) 
19.30-20.30 Știrile PRO TV 
(coproducție și insert Știri 
Deva) 22.25-22.30 Știri pe 
scurt PRO TV Deva

Perioada 20 - 22 noiembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Astăzi nu vă plictisiți, 
aveți toate șansele să faceți 
cuceriri de senzație. Duminică 
puteți fi păcăliți. Femeile pot 
apela la gimnastica de 
întreținere ori frecventa un 
cabinet de cosmetică pentru 
a influența modul în care 
ceilalți privesc feminitatea lor.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)

Astăzi vă reușește totul. 
Norocul la bani vă permite să 
cumpărați lucruri la care 
râvniți de mult. Este momentul 
pentru a începe planificările 
pentru sărbătorile de iarnă. 
Posibilitatea nou apărută vă 
atrage și vă respinge în același 
timp. Simțiți că dacă bateți în 
retragere, veți pierde.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Nu mai trebuie să vă temeți 
de nimic rău. Cei născuți în zile 
pare vor avea mai mult succes, 
fără a fi însă feriți de 
evenimente neplăcute. 
Prudență și vigilență în relația 
cu prietenii. Gesturile lor pot 
genera conflicte, discuții în 
contradictoriu. Nu este exclus 
ca mulți Gemeni să se 
căsătorească sau să se 
logodească.

O RAC
(22.VI - 22.VII)

Stare de spirit deosebită. 
Sunteți plini de vitalitate și 
elan. Treceți peste piedicile 
din cale ușor și elegant, chiar 
cu șiretenie dacă este nevoie. 
Aveți capacitatea care în 
dragoste garantează succesul. 
Puteți fi parte într-o aventură 
care vă va ajuta la lichidarea 
actualei legături.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Vi se arată o zi reușită, 
chiar dacă veți fi foarte so
licitară). Din fericire, ener
gia și elanul dvs. vă ajutâ să 
faceți față solicitărilor. 
Doamnele numai că nu ex
plodează de atâta vitalitate. 
In plan personal, chiar dacă 
sunteți departe de persoana 
iubită, puteți să vă bazați pe 
răbdarea și înțelegerea ei 
(lui). Atenție însă, totul are 
limite!

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Există semne care indică 
unele conflicte. Veți ieși însă 
învingător, datorită tenacității 
și argumentației bine fondate. 
Pe plan financiar, vă surâde 
norocul. In cercul prietenilor 
încerci ți să vă faceți remarcat, 
să fiți mai îndrăgit. Acasă vă 
răsfăța i familia, partenerul.

_______________

3 BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Cineva așteaptă cam dd 
multă vreme să-i acordați 
atenție. Puteți să înfiripați o 
relație promițătoare, cu puțină 
răbdare. Aveți un tempera
ment erotic de nestăvilit și, aici 
e aici, vă lăsați în voia 
simțurilor. Pe de altă parte, vă 
înțelegeți greu cu cei din jur 
și vă găsiți foarte greu locul.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Nu vă certați cu 
partenerul pentru orice 
mărunțiș. Vă recuperați greu 
banii dați împrumut. In plan 
sentimental, puteți avea mai 
mult de câștigat dacă ați lăsa 
la o parte timiditatea. Atenție 
la alimentație, stomacul își cere 
drepturile și ați face bine dacă 
ați schimba multe feluri de 
mâncare.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Drumul vă este presărat 
cu modificări neașteptate și 
favorabile, proiecte mai vechi 
devin realitate, puteți să vă 
remodelați viața. Dispuneți de 
răbdarea necesară. Vă puteți 
aștepta la o aventură de scurtă 
durată, care nu va lăsa urme 
adânci, însă va reuși să vă 
ajute să clarificați eventuale 
probleme sentimentale.

3 CAPRICORN 
(21.XII ■ 19.1)

Atenție la bârfele 
cunoștințelor. Prietenii și 
dușmanii dvs. se pot certa 
între ei. Priviți de la distanță 
această luptă. Nu vă enervați 
sub nici un motiv. Femeile- 
Capricorn strălucesc de 
fericire. Aceasta face bine 
frumuseții lor și puterii de 
atracție. Indulgența lor 
influențează benefic relațiile 
familiale.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Nu e un moment favorabil 
schimbării locului de muncă, 
nici aplicării de noi strategii. 
Ar fi indicat pentru doamnele 
singure să iasă în societate și 
să se comporte deschis, 
pentru a-i găsi pe cei așteptați. 
Luni, încă o zi liniștită și 
plăcută, favorabilă mai ales 
activităților intelectuale.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

In zilele următoare s-ar 
putea să vi se bulverseze ritmul 
vieții. Aveți senzația că lucrurile 
nu merg așa cum vă doriți. în 
certuri nu vă poate învinge 
nimeni cu argumente. Mai 
multă atenție sănătății proprii. 
Sentimental totul pare că se află 
pe o pantă ascendentă. 

____________)
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213476, 626698. (6263)VÂNZĂRI - 
CUMPĂRĂRI

• Vând pământ în Mintia. Infor
mații Mintia, nr. 133 sau telefon 
620411. (7815)

• Vând spațiu comercial cen
tral Hațeg, 362 mp. Informații tel. 
094579061. (7833)

• Vând casă, grajd, anexe, 
grădină 3500 mp, Brănișca. Tel. 
214570, 220676. (7775)

• Vând casă în Gurasada sau 
schimb cu apartament în Deva. Tel. 
627374 (numai duminica între orele 
13-17).(6204)

• Vând casă, grădină, anexe 
gospodărești, Bejan. Informații 
Brănișca. Tel. 666470, după ora 20. 
(6273)

• Vând casă cu anexe plus 
grădină în satul Ostrovu Mare. 
Informații Ostrovu Mare, nr. 41. 
(6946) '

• Vând casă cu anexe, su
prafață 23 ari, Hațeg, str. M. 
Eminescu, nr. 26 A. Tel. 770369, 
orele 8-16, (proprietar) sau 777039, 
770354, permanent. (6947)

■ Vând garsonieră, Timișoara 
(Complexul studențesc). Infor- 
mații, tel. 056/19462’9._________

• Vând urgent casă cu anexe 
gospodărești în sat Valea Lungă, 
comuna Ilia și apartament Ilia. 
Informații tel. 223536 sau 288. (25)

• Vând tractor U 650 cu remorcă. 
Tel. 234373, după ora 20. (7841)

• Vând VW Transporter Diesel, 
1600 cmc, înmatriculat, fabricație 
1987, 5500 DM. Tel. 092238715. 
(6253)

• Vând Opel Ascona, preț 
negociabil. Hațeg, telefon 777172. 
(6278)

• Vând Dacia 1300. Tel. 092/ 
646957, 219363, 247900. (6289)

• Vând, decodez și repar 
celulare GSM, pe loc și foarte 
ieftin. Tel. 094859958. (7836)

• Vând PAL melaminat import și 
accesorii. Vând paleți euro. Deva 
str. Depozitelor, nr. 1, lângă benzi
năria MOL. Telefon/fax 054/ 
235035. (6252)

• Vând aerotermă motorină, 
mare capacitate. Tel. 094840706. 
(6255)

• Vând Yamaha DJX 99, 5 oc
tave, claviatură pian. Tel. 262417. 
(6274)

• Vând garaj zona Astoria. Tel. 
094508566, 622010. (7783)

• Vând televizor color second 
hand 1 -1.400.000 lei. Tel. 211307, 
094609147. (7781)

• Vând urgent mașină de 
sculptat în marmură și lemn pan- 
tograf - preț negociabil. Tel. 219624 
după ora 17. (7779)

• Vând pui rasele Foxterier și 
Tekell Sârmos. Deva, tel. 222141. 
(6287)

• Vând și montez parbrize, 
Deva, DragoșVodă, nr. 12 A. Tel. 
233246 (2917)

• Societate româno-italiană 
vinde vitrine, lăzi, dulap fri
gorific, cuptor pizza, reducere 
10% și în rate. Tel. 058/733796, 
094/558716, Breaz. (7703)

• Vând și montez parbrize 
pentru autovehicule autohtone și 
import pentru orice tip de mașini 
(autoturisme, autobuze, autoca
mioane și dube), atelier str. I.L. 
Caragiale, nr. 20, fosta fabrică de 
conserve. Tel. 092/321691 sau 
092/581860 (6120)

• Vând telefoane celulare, noi, 
Bosch, Motorola, Panasonic, 
Nokia, Phillips, Siemens. Decodez 
GSM. Tel. 092/258121 (7807)

• Calitate belgiană prin: "TER-
MOSANITARA" - centrale ter
mice, radiatoare, boilere tub 
Henko și fitinguri cromate. Hune
doara, str. Dorobanților, 12, tel. 
092/701072 (7577) ’__________

• Vând 150 oi, tel. 094/602257. 
(7021)

• Vând mobilă, dulapuri, biblio
tecă, mese, canapele, Dada 1300, 
numere noi. Tel. 711468 (7587)

• Vând femelă Dalmatian, exem
plar foarte reușit. Informații tel. 
656451 (8340)

• Vând armă vânătoare IJ 12, 
tel. 714792, după ora 13 (7588)

ÎNCHIRIERI
• Ofer de închiriat apartament 

central, fără intermedieri. Tel. 054/ 
216399, 092830433. (6271)

• Caut garaj pentru .închiriat.
Tel. 214913._________________

OFERTE SERVICII
• Societate comercială anga

jează agenți încasatori pentru 
administrarea parcărilor publice cu 
plată din municipiul Deva. Relații la 
tel. 236100 sau la sediul firmei din 
str. 1 Decembrie, bl. C, parter. (7777)

• S.C. ALTEX IMPEX SRL 
angajează șef magazin și ges
tionari în Hunedoara. Condiții: 
studii medii/superioare, cunoș
tințe operare calculator (FOX 
PRO), vârsta maximă 35 ani, 
domiciliul în Hunedoara. Acte 
necesare: CV, copie după actele 
de studii, fotografie recentă, 
înscrieri prin fax: 033/230817, 
prin poștă- Ștefan cel Mare 6, 
Piatra Neamț, 5600. Relații la 033/ 
210671. (OP)

DIVERSE
• S.C. Hațegana SA Hațeg, cu 

sediul în Hațeg, str. Progresului, nr. 
29, jud. Hunedoara anunță licitație 
publică cu strigare, conform OUG 
nr. 88/1997, completată prin Legea 
nr. 99/1999 și a normelor de 
aplicare aprobate prin HG nr. 45/ 
1999, pentru vânzarea activului 
"Fermă incintă” constând în con
strucții și teren intravilan în su
prafață de 1,24 ha, situată pe DN 
66 (șoseaua de centură), având 
prețul de pornire 720 milioane lei, 
în care este inclusă'și valoarea 
terenului. Licitația va avea loc în 
fiecare zi de luni începând cu data 
de 6.12.1999, ora 10, la sediul 
societății. în caz de neadjudecare 
la prima ședință, licitața se va 
repeta săptămânal, în fiecare zi de 
luni, ora 10. Pentru participarea la 
licitație ofertanții vor depune la 
sediul societății documentele 
prevăzute de lege și vor achita la 
casieria societății taxa de parti
cipare la licitaie, de 500 000 lei și 
garanția de 3 % din prețul de 
pornire a licitației, până cel târziu 
la ora 9 din zilele stabilite pentru 
licitație. Relații suplimentare la tel. 
054/770023, zilnic, între orele 8- 
15. (6451)

PIERDERI
• Pierdut legitimație eliberată de 

Termocentrala Mintia, pe numele 
Furdean Titi. Se declară nulă. (6288)

• Pierdut carnet electrician 
autorizat nr. 140/21 06 1995, 
eliberat de FRE Deva, pe numele 
Biro Lajos. îl declar nul. (7589)

DECESE
• Cu adâncă durere în 

suflete colegii de la depozitul 
Deva al societății Haber, sunt 
alături de familia îndoliată în 
marea durere pricinuită de 
decesul fiului lor

URÂTU COSMIN ILIE
și-i transmit sincere condo
leanțe. Dumnezeu să-l ierte. 
f62F I)

• Familiile Istrate și Cerbu sunt 
alături de Olguța Gașpar la 
greaua încercare pricinuită de 
încetarea din viață a celui care a 
fost un om de omenie și prieten 
adevărat

GAȘPAR FRANCISC
Sincere condoleanțe pentru 

Olguța și întreaga familie. Fie-i 
țărâna ușoară!

• Cu adâncă durere în suflete, 
familia îndoliată anunță încetarea 
din viață a celui care a fost timp 
de peste 30 de ani primar al 
comunei Boșorod,

IERONIM GRECU
înmormântarea are loc azi, 20 

noiembrie 1999, ora 13, în co
muna Boșorod. (6283)

• Familia Popa Dorin și Ma
riana anunță încetarea din viață 
a mamei- soacre

SAVU AURELIA
în vârstă de 67 ani. Corpul 
neînsuflețit este depus la do
miciliu, Deva, str. Gh. Doja, nr. 
26. înmormântarea va avea loc 
duminică, 21 noiembrie 1999, 
ora 14, la cimitirul Bejan. 
Dumnezeu să o odihnească. 
(6284)_____________________

• Cu adâncă durere în suflet ne 
despărțim de bunul nostru soț, tată 
și bunic

GUSITĂ AUREL* /
înmormântarea azi, ora 13, la 

Hațeg. Dumnezeu să-l odihnească! 
Familia. (6450)

• Soția Olguța, fiul Feri, frații, 
surorile, cumnații, cumnatele, 
nepoții anunță cu adâncă du
rere încetarea din viață a celui 
care a fost un minunat soț, tată, 
frate, unchi și rudă apropiată, 
un om de aleasă noblețe sufle
tească

GASPAR FRANCISC 
(FERI) 

în vârstă de 57 de ani. înmor
mântarea va avea loc azi, sâm
bătă, 20 noiembrie, ora 13, la 
cimitirul catolic din str. Eminescu, 
Deva. Nu îl vom uita niciodată. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace!

... ■ Ziaml Tnmnlvamri JTransilvania
PENTRU PRIMA DAîFA IN PRESA ROMANEASCA

PUNE CĂRȚILE PE MASA»

ȘI LĂMUREȘTE LUCRURILE!

o EXCLUSIVITATE acordată de Marcel Shapira

• Suveran Mare Comandor Emeritus al Supremului Consiliu pentru România
• Fost Suveran Mare Comandor al Supremului Consiliu pentru România

in exil (1948-1993)
• Mare Ofițer în Marea Lojă Națională a Franței

...și alți masoni...

Ia-ti ziarul Transilvaniei!9
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Conducerea SC IVletalotex SA Deva
Convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 

ACȚIONARILOR în data de 06.12.1999, ora 12, la sediul 
societății, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Numirea administratorului selectat; 2. Realegerea 
comisiei de cenzori; 3. Diverse.

Societatea de asigurări Deva
ANGAJEAZĂ

DIRECTOR SUCURSALĂ
Condiții: studii superioare tehnice sau economice, 5 ani 

vechime In muncă, posesor permis de conducere, domiciliul 
stabil In Deva și telefon.

Relații la telefoanele: 069-211024 sau 211040.

Direcția Regională de 
Drumuri și Poduri Timișoara

Cu sediul în Timișoara, str. Giurgiu, nr.18

Anunță intenția de a obține Acordul de mediu • * I
pentru obiectivul de reparație capitală:
“Drum de legătură între intersecția DN 66 

A (Câmpul lui Neag) și Cantonul Silvic 
Câmpușel km 30+604 - 52+354”.

SC NETTO RONIMEX SRL
Deva, str. Titu Maiorescu (stație autobuz), 

tel. 234168

Făină albă

Făină albă patiserie 
Făină neagră 
Tărâțe
Făină albă

tip 550 2750 + 11% 
tip 650 2650 + 11% 
tip 480 3250 + 11% 
2250 + 11%
1200 + 22%
tip 550 ambalată 1 kg
3700 + 11%

Zahăr tos 
Pesmet 
Griș

ambalat 1 kg 7786 + 22% 
ambalat 1/2 kg 2450 + 22% 
ambalat 1/2 kg 2500 + 22%

---------------------------------- — ---------

Vindem /org pentru maturi /i 
/tălpi pentru împrejmuiri. 

Telefon 260525.
\_ __________________________/

SC PRNICOR SR Hunedoara
Str. Mihai Viteazul, nr.1, telefon 054-713701 

Angajează
Z CONTABIL ȘEF
Condiții: domiciliul în localitatea Hațeg sau Călan.
Z INFORMATICIAN
Condiții: domiciliul în Hunedoara.
Cererile se depun la sediul unității până la' 26 

noiembrie 1999.

ANUNȚ•
Urmare a aplicării prevederilor OUG nr.49/1999 privind 

administrația societăților comerciale la care statul este acționar 
majoritar, SC Coloana Auto SA anunță concursul pentru 
ocuparea funcției de administrator/administratori în data de 
10.01.2000, ora 12. Concursul se va desfășura la sediul socie
tății, str. Călan Băi, nr.2, localitatea Călan.

Cererea de ofertă, anexele acesteia, precum și celelalte 
documente prevăzute la art.8, lit.a-g din Normele metodologice 
privind încheierea contractelor de administrare aprobate prin HG 
364/99 se pot ridica de la sediul societății, zilnic, între orele 8- 
12, începând cu data de 24.11,1999.

Ofertele, care vor conține documentele menționate în Nor
mele metodologice mai sus amintite, vor fi depuse în plic închis 
la secretariatul societății, la secretarul AGA, zilnic, între orele 
10-15, până la data de 30.12.1999, ora 12.

în data de 10.01.2000, ora 11, la sediul societății, se vor 
deschide ofertele în prezența ofertanților. Absența ofertanților nu 
poate constitui obiect de contestație.

Relații suplimentare la telefonul 054-731480.
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Mesajul președintelui Asociației 
Generale a Economiștilor din România 
- AGER, acad. N.N. Constantinescu, cu 

prilejul "Zilei Economiștilor"

La închiderea ediției

LA ISTANBUL A FOST SEMNATA 
CARTA PENTRU  SECURITATE 

EUROPEANĂ DE CĂTRE

STATELE MEMBRE ALE OSCE

Stimați colegi,
Sărbătorim pentru a pa

tra oară “Ziua Economiș
tilor” cu cele mai alese 
sentimente de solidaritate 
profesională și umană, cu 
convingerea că am avut și 
vom avea într-o mai mare 
măsură un cuvânt impor
tant de spus în societatea 
românească, în slujirea bi
nelui public, a interesului 
național.

Ca și până acum, Aso
ciația Generală a Econo
miștilor din România va fi 
o prezență activă, un factor 
dinamic în dezbaterea ma
rilor probleme ale tranziției 
spre economia de piață, 
spre consolidarea statului 
de drept, ale rolului țării 
noastre într-o lume plină 
de contradicții, de conflicte, 
într-un proces de globali- 
zare. Ne exprimăm regretul 
că analizele noastre siste
matice, demersurile pe ca
re le-am făcut, fie direct în 
numele AGER, fie împre
ună cu alte organizații pro
fesionale cu vocație na
țională, apelurile, mesajele 
adresate celor mai înalte

(Urmare din pag. 1)

Nu mă vrea pe 
mine, pentru că 
vrea să-și aducă 

soția
în replică la acuzele învă

țătorului Victor Zăicănar, dna 
învățătoare Maria Morar ne-a 
spus: "Eu am fost trimisă aici 
de Inspectoratul Școlar în 
baza legii care prevede că întâi 
se încadrează învățătorii ca
lificați, apoi pensionarii și abia 
pe urmă cei necalificați. Dar... 
am fost primită necuviincios de 
colegul meu pentru că dânsul 
a vrut să își aducă aici soția 
care e necalificată. Astfel că a 
inventat tot felul de acuze și a 
tras tot felul de sfori pentru a 
mă îndepărta. l-a_învățat pe cei 
trei copii să mintă că i-am bătut 
și i*a convins pe părinți să și-i 
transfere la școala din Spini, 
pentru a mi se desființa postul. 
Dar toate acuzațiile pe care mi 
le aduce sunt nefondate, iar 
părinții care acum mă cunosc 
au spus că vor protesta dacă 
mi se desființează postul.”

Inspectoratul a 
așteptat ca pacea 
să vină de la sine

Conflictul de la școala din 
Turdaș a ajuns și în atenția 
Inspectoratului școlar al ju
dețului. Inspectorii Alin Cercea 
și loan Filip cunosc cazul, dar... 
măsurile pe care le-au luat au 
fost acelea de a aștepta ca 
pacea să vină de la sine. 
Inspectorul loan Filip ne-a de
clarat: "Cunoaștem tot ceea 
ce ați constatat dumneavoas
tră la fața locului. Personal 
am fost la Turdaș și am încer
cat o aplanare a conflictului, 
dar se pare că între timp 

^acesta s-a amplificat. Am in- 

foruri de conducere a sta
tului, soluțiile propuse nu au 
avut până acum ecoul scon
tat. Importantul potențial al 
economiștilor din România 
este insuficient utilizat, insti
tuțiile publice recurg rareori 
la ceea ce le putem oferi ca 
expertiză științifică, profesio
nală, ca experiență, ca vi
ziune strategică și pricepere 
practică pentru a se opri de
clinul economiei, pentru a se 
relua creșterea, fără de care 
țara noastră riscă să piardă 
"trenul istoriei”, șansele de
pășirii crizei în care ne zba
tem de aproape zece ani și 
înscrierii pe traiectoria pro
gresului și prosperității.

îngrijorările noastre sunt 
expresia unui sentiment de 
coresponsabilitate, de an
gajare în identificarea cau
zelor reale ale situației eco
nomice a țării, în găsirea de 
rezolvări viabile, în conso
nanță cu așteptările, cu as
pirațiile națiunii din care fa
cem organic parte.

Cu cât situația se agra
vează mai mult, cu atât noi, 
economiștii, avem datoria să 
fim mai prezenți, mai uniți, 

format conducerea inspecto
ratului, iar dacă conflictul nu se 
stinge, vom recurge și la mă
suri disciplinare asupra celor 
vinovați."

Disputa 
dintre 

dăscălia 
împărțit 
satul în

Primăria s-a văzut 
atrasă fără voie în 

conflict
Atât dl. primar Nicolae Sin- 

tea, cât și dl viceprimar loan 
Ștefan au încercat să ne explice 
pe larg situația, părerea expri
mată de către domniile lor fiind 
oarecum lipsită de subiectivism. 
Din punctul de vedere al insti
tuției pe care o reprezintă, atât 
primarul cât și viceprimarul știu 
că nu au posibilitatea legală de 
a interveni, însă pe de altă parte 
nu pot sta să privească impa
sibili la un asemenea scandal 
care a condus la o stare ten
sionată în tot satul. Oamenii, ne
mulțumiți că odraslele nu mai 
fac carte așa cum trebuie, vin la 
primărie pentru a se plânge, 
executivul fiind cel în capul că
ruia se sparg oalele.

“in acest an - ne spune dl. 
viceprimar loan Ștefan - dato
rită creșterii numărului de elevi, 
conform legii, s-a hotărât înfiin
țarea unui nou post de învățător. 

mai ofensivi în conceperea 
și promovarea de strategii, 
de programe, de măsuri 
care să evite colapsul și să 
asigure premisele relan
sării economiei pe o bază 
sănătoasă.

Acesta este principalul 
mesaj pe care îl transmi
tem de ziua noastră și spe
răm din toată inima că va fi 
auzit și înțeles așa cum o 
impun vremurile grele pe 
care le trăim.

Permiteți-mi dragi co
legi să vă îmbrățișez cu căl
dură, să vă mulțumesc 
pentru că v-am simțit și vă 
simt aproape, cu gândul, 
cu fapta și să vă adresez 
cele mai sincere urări de 
noi împliniri în profesie, în 
activitatea publică, în viața 
profesională, în efortul co
mun pe care îl facem pen
tru binele României.

La mulți ani, ani mai 
buni, în fericire și pros
peritate!

Acad.
N.N. CONSTANTINESCU,

președintele Asociației 
Generale a Economiștilor 

din România - AGER

în urma examenelor, postul nu 
a fost ocupat, rămânând ca el 
să fie ocupat de o persoană 
propusă de către Inspec
toratul școlar. Dl. Zăicănar ar 
fi dorit ca pe noul post să fie 
numită soția dânsului, ea ne- 
avănd însă calificarea ne
cesară pentru a-l ocupa. De 
altfel doamna Zăicănar nu a 
luai la examen decât nota 
3,50. Văzând că postul a fost 
ocupat de altcineva, învăță
torul a recurs la diverse inti
midări asupra unor părinți, 
astfel încât trei dintre ei și-au 
retras copiii de la școala din 
Turdaș, trimițându-i la Spini. 
In prezent numărul copiilor 
este de 20, în absența celor 
trei elevi al doilea post de în
vățător nemaifiind - conform 
legii - necesar. Totuși noi, ca 
părinți, considerăm că nu este 
posibil și nu este bine ca cei 
20 de elevi din ani diferiți să 
învețe împreună în aceeași 
clasă. Nu se poate face 
școală cu elevii din clasele I- 
IV comasați într-o singură în
căpere. Noi ca și instituție nu 
putem revoca sau numi cadre 
didactice în școli, aceste 
instituții fiind doar din punct 
de vedere administrativ în 
subordinea primăriei. Prin 
urmare, am solicitat inspec
toratului să trimită pe cineva 
care să verifice situația și să 
ia măsurile care se cuvin ast
fel încât să nu mai fie pro
bleme. A venit un inspector, 
dar până acum nu avem nici 
un rezultat. Mai trist este fap
tul că, datorită acțiunilor dlui 
Zăicănar, școala nu a început 
timp de două săptămâni, pă
rinții copiilor fiind îndemnați 
să-i țină pe micuți acasă. 
Vreau să înțelegeți foarte clar 
că noi nu ținem partea nimă
nui, ci vrem doar ca această 
dispută stupidă să ia sfârșit 
cât mai repede.”

Ieri, la Istanbul, au fost 
semnate Tratatul de redu
cere a Armelor Forțelor 
Convenționale în Europa și 
Carta pentru Securitate 
Europeană, documente de 
excepțională Importanță 
pentru întărirea securității, 
pentru dizolvarea focarelor 
și conflictelor de război de 
la periferia continentului. 
După cum menționa secre
tarul de stat din Ministerul 
de Externe Român, Mlhai 
Răzvan Ungureanu, docu
mentele exprimă politica 

România va fi din anul 2001 noul 
președinte al O.S.C.E.

activă a tuturor forțelor 
OSCE care înțeleg să facă 
față unei imense provocări 
contemporane. în mod 
cert nevoia de securitate 
este legată de existența 
democrației liberale așa 
cum o cunoaștem, de 
prosperitatea economică 
și de o foarte bună inser
ție politică în realitatea po
litică a continentului.

Din punctul său de ve
dere, România este pregă
tită să-și asume angaja
mente care țin de preveni
rea conflictelor, de gestio
narea crizelor șl de re
construcția post-conflict. 
Carta pentru Asigurarea 
Securității definește în 
această ordine de idei inte
resul tuturor statelor eu
ropene de a reglementa 
raporturile dintre ele por
nind de la nevoia comună

Tragerea Super Loto 
5/4Q .

30-4-15-6-28-29

Valorile medii și maxime ale 
poluanîilor gazoși analizați 
(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) se încadrea
ză și pentru perioada 8.11 -
14.11.1999 în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de cali
tate a aerului nr. 12574/ 87. 
Valorile maxime au fost iden
tificate pe zona municipiului 
Hunedoara în datele de 8.11. 
1999 pentru fenoli și în data de
12.11.1999 pentru amoniac și în 
data de 14.11.1999 pentru di- 
oxidul de azot și dioxidi/1 de 
sulf.

Pulberile în suspensie au 
prezentat valori medii care s- 
au încadrat în limita admisă de 
0.15 mg/ mc aer/ 24 h la toate 
punctele de control din județ 
(16 puncte).

Valorile maxime la acest 
indicator au fost înregistrate 
pe zona Mintia - Deva în datele 
de 11 și 12.11.1999 și depă
șesc limita admisă.

în cursul lunii octombrie s- 
au mai înregistrat 7 depășiri 
ale limitei admise din care 5 pe 
zona Chișcădaga și 2 pe zona 
Mintia - Deva.

La pulberile sedimentabile 
s-au înregistrat depășiri ale 
limitei admise de 17,0 mg/ mp/ 
lună pe zona Teliuc de 1,9 ori și 
pe zona Chișcădaga de 1,06 

de securitate ce-și are ori
ginile în actul de la Helsinki 
din 1975. Tratatul prevede 
limitarea accesului la ar
mament, garantează un ra
port amiabil între statele 
membre.

Tot ieri, la Istanbul, 
Conferința Organizației de 
Securitate și Cooperare 
Europeană a desemnat 
țara noastră ca, din anul 
2001, să devină președinta 
OSCE. Iar, începând de anul 
viitor, România, împreună 
cu actuala și fosta preșe- 

dlntă a acestui organism 
vor alcătui troica europea
nă care va urmări aplicarea 
principiilor de securitate 
la nivelul statelor mem
bre, va stabili noi principii 
de cooperare pentru evi
tarea, diminuarea până la 
lichidare a stărilor de con
flict existente. Alegerea 
României în funcția de 
președintă a OSCE s-a 
făcut de către toate cele 
54 state membre ale 
O.S.C.E. O frumoasă răs
plată pentru angajarea 
țării noastre pe calea re
formelor democratice și a 
economiei de piață, acest 
fapt înseamnă o recunoaș
tere a transformărilor ce 
au avut loc, a aspirației 
permanente de integrare 
europeană.

Minei BODEA

Tragerea EXPRES din 
18.11.1999
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ori pentru valoarea medie și de 
1,69 ori pentru valoarea ma
ximă. în comparație cu peri
oada anterioară, cantitatea de 
pulberi sedimentabile emise în 
atmosferă de SC Casial SA s- 
a redus cu 68,0 gr/ mp/ lună 
pentru valoarea maximă.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama ab
sorbită se mențin în limita de 
variație ale fondului natural de 
radioactivitate pentru toți fac
torii de mediu analizați. Față de 
valoarea de atenție stabilită de 
2,0 Bq/ I pentru factorul de 
mediu "apă”, în perioada men
ționată s-au obținut valori medii 
de 0,33 Bq/1 pentu apa brută 
recoltată din râul Mureș și de 
0,15 Bq/1 pentru apa recoltată 
din rețeaua de apă potabilă a 
municipiului Deva.

Materiile în suspensie pe 
răul Jiu au avut o valoare me
die de 2105,0 mg/1 și o valoa
re maximă de 3587,0 mg/1, în
registrată la data de 9.11.1999. 
Raportând aceste valori la pe
rioada anterioară rezultă o re
ducere a cantității de materii în 
suspensie pe râul Jiu cu 432,0 
mg/1 pentru valoarea medie și 
cu 677,0 mg/1 pentru valoarea 
maximă.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva

Comunicat de presă 

Connex și angajații 
săi fac donații în 

comuna 
Sântămăria Orlea 

din județul 
Hunedoara

Timișoara - în luna no

iembrie, CONNEX și angajații 
săi au donat Primăriei din co
muna Sântămăria Orlea suma 
de 40 milioane de lei, sumă ca
re are drept scop amenajarea 
pârâului Sibișcl, mai exact re
pararea digului care protejează 
comuna în eventualitatea unor 
inundații. Conform Primăriei, 
lucrările vor începe din această 
lună.

Această inițiativă a apărut 
în urma inundațiilor care au 
avut loc în luna iulie și au afec
tat grav o scrie de localități din 
județul Hunedoara. Una dintre 
aceste localități este comuna 
Sântămăria Orlea.

în luna august 1999, anga
jații CONNEX prin Fundația 
SIROIS, au mai donat câtorva 
familii din comuna Sântămăria 
Orlea suma de 15 milioane de 
lei pentru refacerea gospo
dăriilor.

Această donație se înscrie în 
seria de proiecte sociale sprijinite 
de CONNEX, care dorește să se 
implice în viața socială a comu
nității pe care o deservește. La 
rândul lor, angajații CONNEX 
contribuie în mod regulat la astfel 
de acțiuni, comuna Sântămăria 
Orlea fiind un astfel de caz.

CSPORT ) 
Fotbal pe micul 

ecran
Așa cum s-a mai anunțat, 

primele trei etape din returul 
Campionatului Diviziei A, 1999 
-2000, se dispută în acest se
zon fotbalistic, lată partidele 
transmise de Antena 1:

Sâmbătă, ora 13,30: 
Oțelul Galați - Gloria Bistrița, 
ora 17 - Steaua - Petrolul.

Duminică , ora 17, Astra 
Ploiești - Rapid.

Măsuri pentru 
evitarea 

dezastrelor
Prefectura Hunedoara a 

transmis Comisiilor locale de 
apărare împotriva dezastrelor 
ca până la 15 decembrie a.c. 
să ia măsuri pentru evitarea 
efectelor negative care pot 
apărea odată cu venirea 
iernii. Astfel este nevoie de 
curățirea albiilor în zona lo
calităților, secțiunilor pădurilor, 
a rigolelor, săparea șanțurilor 
de scurgere.

Sistemul de Gospodărie a 
Apelor Deva, Sistemul hidro
tehnic Petroșani, Formația 
Brad, RA Romsilva Hunedoa
ra, Direcția Județeană de Dru
muri și Poduri Hunedoara, 
SDN Deva vor executa lucrări 
de refacere, întreținere și cele 
cu caracter preventiv pe 
cursurile de apă, până la 15 
decembrie a.c., pentru evita
rea unor eventuale calamități. 
Comisia Județeană de Apă
rare împotriva Dezastrelor Hu
nedoara a hotărât că aceste 
măsuri trebuie luate pentru 
prevenirea unor dezastre.

Sorina POPA


