
VREMEA
Vremea va fi I 

frumoasă și va continua 
să se încălzească ușor. 
Cerul va fi mai mult 
senin. Vântul va sufla 
slab la moderat din 
sector vestic.
Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între 4 și 
9 grade, iar cele minime 
între -3 și +2 grade. 
Dimineața, în zonele 
joase, se va semnala 
ceață. (Octavian JUCU)
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Simpozion: 
“Predarea 
religiei în 
scoală...”
*

Clubul copiilor din 
Hunedoara, alături de Comitetul 
cetățenesc de părinți, al cărui 
președinte este ing. Gheorghe 
Buzea, au organizat 
simpozionul: “Predarea religiei 
în școală - forme și modalități 
de organizare; eficiența 
acesteia în formarea 
personalității elevului". O 
manifestare extrem de 
interesantă și utilă privită prin 
prisma disciplinei de învățământ 
numită religie, cu largi și bogate 
valențe educaționale în rândul 
tinerilor din școli, evidențiind 
deopotrivă concluzii de 
îmbunătățire a activității 
instructiv - educative în viitor.

Moderatorii lucrărilor 
simpozionului au fost profesorii 
Dorin Crișan, inspector general 
adj. al Inspectoratului Școlar 
Județean, loan Vlad, directorul 
Clubului copiilor din Hunedoara, 
Ovidiu Popescu, de la Liceul 
Teoretic lancu de Hunedoara. 
Au participat un mare număr de 
profesori și preoți care predau 
religia în unitățile școlare din 
municipiul Hunedoara, Călan și 
împrejurimi, care au fost 
întâmpinați cu un concert de 
cântece religioase și colinde 
interpretate de corul Școlii

Minei BODEA
(Continuare în pag. 2)

-
Până anul trecut cetățenii 

din Baru nu aveau grija căldurii 
din apartamente. întreprinderea 
“Refractara” furniza agentul 
teemic, iar oamenii erau liniștiți. 
Dar din acest an lucrurile s-au 
schimbat cu 180 de grade. 
Pentru că a ajuns la concluzia 
că această activitate, livrarea 
agentului termic către 
populație, nu mai e rentabilă, 
“Refractara” a crezut de 
cuviință că astfel nu se mai 
poate. Cetățenii au fost anunțați 
din timp să-și ia măsuri și să nu 
rămână în frig în iarna de

întreprinderea era astfel 
nevoită să cheltuie mult mai 
mult cu agentul termic. 
Inventiv din născare, românul 
a găsit repede soluția. Dacă 
apa caldă nu curgea la 
robinetele chiuvetelor, atunci 
ce s-au gândit și au făcut? 
Să-și mute robinetele la 
calorifere. Singura problemă 
era că apa caldă nu curgea 
direct în cadă.

Primăria și dispensarul, 
aflate în aceeași clădire, se 
descurcă până una alta cum 
pot. Sunt folosite radiatoarele

La Baru,

Primâria si alte zecir

de apartamente nu 
au căldură

trecere spre mileniul trei. Unii 
au băgat la cap și acum au 
căldură în apartamente. Alții, nu. 
Printre aceștia din urmă se află 
și primăria Baru, dispensarul 
medical, grădinița. Pe ultima 
sută de metri a fost întocmit un 
proiect pentru o centrală 
termică estimată la peste 50 
milioane de lei. Primarul Marcu 
Popescu spune că pe salariații 
instituției, și pe medici și 
pacienți nu-i va prinde 
Crăciunul în frig.

Se pare că "Refractara” a 
avut două motive să renunțe 
să furnizeze agentul termic 
către populație. Unul a fost că 
instalația termică era veche și 
ca urmare randamentul scăzut. 
Celălalt a fost că oamenii 
utilizau apa din calorifere pe 
post de apă caldă.

electrice pentru creșterea 
temperaturii încăperilor. 
Pentru grădinița ce 
funcționează la parterul 
blocului C din Baru, primarul a 
promis că va pune o 
microcentrală de apartament. 
Ca să-i încălzească pe cei 
75 de copii și educatoarele 
lor, Primăria trebuie să 
investească aici 15 milioane 
de lei. E rău că instituția nu s- 
a gospodărit mai bine și nu s- 
a văzut cu instalația de 
încălzire gata în vară, nu 
acum în plină iarnă.

La Baru, oamenii n-au 
avut încotro: și-au făcut sobe 
în apartamente și se

Sorina POPA, 
Ciprian MARINUȚ

(Continuare în pag. 2)

Puncte de vedere

Decembrie în sărbători
Dc zece ani, luna decembrie este una 

specială pentru români. Bogată în 
sărbători și scurtă în zile de lucru. Chiar 
ziua întâi a lunii este una de sărbătoare. 
De marc sărbătoare. Este Ziua Națională 
a României. Zi liberă. în care toată lumea 
să se bucure, să se odihnească, să se 
relaxeze. Cum însă motivele de bucurie 
ale celor mai mulți dintre români sunt tot 
mai puține, ei au lăsat asemenea clipe în 
seama aleșilor. Aceștia știu să se bucure 
la sărbători. Au și cu ce. Au și unde. Sigur, 
ca și altădată, și la 1 Decembrie din acest 
an, mai întâi s-au dat în stambă pe la Alba 
lulia, dar și în ședința parlamentară din 
Capitală, dedicată înaltului moment 
aniversar, după care și-au împărțit 
restaurantele conform algoritmului poli
tic.

Lucrurile au fost cam amestecate. 
Șeful statului a fost huiduit copios la Alba 
lulia. Trist. Nu era momentul. Chiar dacă 
pornirile erau ecoul situației în care se 
află țara, dc la an la an, de la zi la zi, mai 
grea, in schimb, premierul, în stilul său 
caracteristic, nc-a mai descrețit frunțile, 
anunțându-ne că, spre sfârșitul anului 
2000 (ultimul al acestui secol și mileniu; 
1999 este penultimul n.n.), starea generală 

k a României și a românilor se va ameliora.

Probabil atunci când nu va mai fi domnia 
sa prim ministru.

După o aniversare urmează o 
comemorare. în 22 decembrie se vor 
împlini 10 ani de la evenimentele din 1989, 
care au schimbat cursul istorici țării. Alt 
moment de recreere și mai ales bun prilej 
de vorbe și de ipoteze despre revoluția, 
lovitura dc stat, revolta populară sau cum 
vor mai cataloga politicienii și specialiștii 
acel reper istoric sângeros. Va fi din nou 
vrajbă și tensiune în lumea politică. 
Primele semnale au fost date deja cu ceva 
timp în urmă. Revoluționarii din toată țara, 
răsăriți cât frunza și iarba, și acolo unde 
nu s-a tras măcar un foc dc armă, își vor 
striga și ci mânia proletară.

Apoi vin sărbătorile Crăciunului. 25 
și 26 decembrie. Na, că anul acesta pică 
rău. Tocmai sâmbăta și duminica. Zile 
libere normale în calendar. Așa că nu 
putem reduce mai mult săptămâna de 
lucru. Și așa este scurtă. Cadou de la primii 
guvernanți de după 1989. Rezolvasem 
toate problemele țării, pentru că (nu-i 
așa?!) “românii sunt cei mai buni, cei mai 
frumoși, cei mai deștepți oameni din

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

Consiliul Județean Hunedoara
>

Convocare
în temeiul art.65, alin. 1 și 3 din Legea 

nr.69/1991, privind administrația publică 
locală, republicată, se convoacă 
Consiliul Județean Hunedoara în ședință 
ordinară, la sediul acestuia, pentru data 
de 20 decembrie 1999, ora 10, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea raportului de activitate al 
Direcției Generale pentru Protecția 
Drepturilor Copilului, pe anul 1999;

2. Proiect de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii nr.50/1999 a 
Consiliului Județean Hunedoara;

3. Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului propriu al județului 
Hunedoara pe anul 1999;

4. Proiect de hotărâre privind 
modificarea Hotărârilor nr.2/1999 și nr.6/ 
1999 - republicate, ale Consiliului 
Județean Hunedoara;

5. Proiect de hotărâre privind

declararea utilității publice pentru 
lucrarea de interes local: “Variantă de 
ocolire DN 66, limita de județ Gorj - 
Petroșani - Hațeg - Simeria în traversarea 
orașului Hațeg” și “Variantă de ocolire 
DN 68, limita de județ Caraș-Severin - 
Sarmizegetusa - Hațeg în traversarea 
orașului Hațeg”;

6. Proiect de hotărâre privind aderarea 
Consiliului Județean Hunedoara la 
“Uniunea Națională a Consiliilor Județene 
din România”;

7. Proiect de hotărâre privind avizarea 
atribuirii traseelor județene de transport 
general de pasageri prin curse regulate 
pe anul 2000;

8. Proiect de hotărâre privind 
atribuirea denumirii de “dr. loan Mihu” 
unei străzi din municipiul Orăștie.

Președinte, 
Gheorghe BARBU

PAG. IV-V PROGRAME DE TELEVIZIUNE
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Compania Națională Loteria Română SA 
Centrul de lucru Hunedoara 

ANUNȚ!t I
Compania Națională Loteria Română SA Centrul de 

lucru Hunedoara angajează funcționar administrativ 
in următoarele condiții:

- bărbat
■ studii medii sau superioare tehnice
■ vechime minimum 5 ani
- permis de conducere
- domiciliul stabil in Deva.
înscrierile pe bază de CV șl copie după cartea de 

muncă se fac la sediul centrului de lucru din Deva, str. 
O. Goga, nr. 13, până in 10.12.1999.

Informații la tel. 216627, 212396, Biroul de resurse 
umane

Ultima soluție 
pentru 

ceferiști - 
greva generală

Așa după cum ne 
mărturisea dl Florian Toma, 
secretarul general al Alianței 
Sindicale Feroviare din 
Regionala CFR Timișoara, greva 
ceferiștilor poate evolua fie 
spre finalizare, fie spre grevă 
totală prin întreruperea 
circulației tuturor trenurilor. Totul 
depinde de disponibilitatea spre 
dialog a ministrului Băsescu, 
precum și de hotărârea pe care 
o va adopta Guvernul în ședința 
sa. ,.Există riscul de a nu-i mai 
putea controla pe oameni - ne- 
a mărturisit dl Toma - în aceste 
condiții fiind inevitabilă 
declanșarea grevei generale.” 
Din punctul de vedere al 
greviștilor acțiunea lor poate lua 
sfârșit oricând, dar cu condiția 
ca factorii de resort să dea 
măcar dovada disponibilității 
spre dialog și nu să-i trateze pe 
sindicaliști cu aroganță. Vom 
reveni cu amănunte despre 
desfășurarea conflictului. (A N.)

Se poate scumpi 
și laptele

Posibila modificare a TVA, ca 
măsură de relaxare fiscală, va 
duce la creșterea prețului 
produselor lactate. Asociația 
Națională a Procesatorilor de 
Lapte (ANPL) avertizează că 
adoptarea unei taxe pe valoarea 
adăugată (TVA) unice de 16%, 
măsură care face parte din 
programul de relaxare fiscală 
anunțat de ministrul finanțelor, 
Decebal Traian Remeș, pentru anul 
viitor, va duce la creșterea prețului 
produselor lactate, care au în 
prezent TVA de 11%.

Asociația propune ca relaxarea 
fiscală prevăzută pentru 2000 să 
facă posibilă și relansarea 
activităților din agricultură și 
industria alimentară, prin eliminarea 
TVA la produsele alimentare de 
bază: lapte, pâine, carne.

Legea pensiilor adoptată de Senat
Senatul a adoptat marți în, 

unanimitate legea privind sistemul pu
blic de pensii, care are ca scopuri 
principale eliminarea diferențelor dintre 
pensiile unor categorii de persoane 
care au prestat aceeași activitate și 
au avut aceeași vechime în muncă, 
creșterea vârstei de pensionare și 
sprijinirea acestui domeniu printr-un 
sistem privat de pensii.

Recalcularea pensiilor mici și foarte

mici și înființarea Casei Asigurărilor 
Sociale, care va avea în conducere 
reprezentanți ai salariaților 
Patronatului, Guvernului și 
organizațiilor de pensionari, vor intra 
în vigoare imediat după publicarea în 
Monitorul Oficial.

în privința vârstei de pensionare, 
prima etapă de creștere va fi în 2001, 
când limita de vârstă va fi de 62 de ani 
pentru bărbați și 57 de ani pentru femei.

La cererea clientilor sâir

BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR
prelungește, și în perioada 9-15 
decembrie 1999, emisiunea de

„CERTIFICATE de SFÂNTUL NICOLAE” 
cu DOBÂNDĂ FIXĂ de 62% pe an 

si scadenta la 35 de zile
- _____ . J
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La Deva s-au pus haz,ele

Uniunii Consiliilor 
județene din România

Simțind că-și pierd din influență, comparativ cu alte 
autorități publice locale, în negocierile cu organismele 
principale ale statului, Parlament, Guvern, Președinție, 
Consiliile.Județene din România au făcut marți la Deva un pas 
important. Cei peste 30 de președinți de Consilii județene din 
toată țara au pus bazele “Uniunii Consiliilor județene din 
România’’. Noua formă organizatorică își propune să 
centralizeze și să elimine neîmplinirile din portofoliul 
Federației Județelor din România și Asociației Președinților 
Consiliilor Județene din România în activitatea de susținere a 
poziției instituției Consiliului județean în negocierile cu 
organismele puterii din România. Uniunea își propune să fie un 
“glas" sonor de care să se țină cont în elaborarea unor acte 
normative și legi ce ating sfere ca administrația publică locală, 
gospodăria comunală, precum și aplicarea legii patrimoniului 
public.

S-a făcut clar precizarea în cadrul întâlnirii de la Deva că 
Uniunea nou formată este o asociere a autorităților și nu a 
unităților administrativ-teritoriale, având un mare grad de 
reprezentabilitate până la nivel european. Noul organism va 
avea sediul central în județul Ilfov, va avea ca for suprem 
Adunarea Generală, fiind condusă operativ de un Comitet 
director compus din șapte persoane, un președinte, un 
președinte executiv, doi vicepreședinți, un secretar și doi 
membri. Pentru primul mandat președinția executivă a revenit 
județului Ilfov, iar secretariatul județului Mureș. Președinția 
Uniunii va reveni anual prin rotație fiecărui președinte de 
Consiliu județean. Suportul financiar al Uniunii Consiliilor 
județene din România se va forma dintr-o contribuție de un 
milion de lei pe care fiecare județ o va plăti la aderare, urmând 
ca anual să fie achitată o cotizație echivalentă cu o sută de lei 
pentru fiecare locuitor al județului respectiv.

A. SĂLĂGEAN

Decembrie în sărbători
(Urmare din pag. 1)

lume”, conform lui C.V. Tudor, 
și aveam nevoie de liber 
sâmbăta. Cu asta suntem în 
Europa de IO ani. Japonezii se 
plâng că nu Ie ajung toate cele 
șapte zile din săptămână pentru 
câte au de făcut.

Apoi decembrie este și 
sărbătoarea Sfântului Nicolae, 
moșul cel bun care face daruri, 
și sărbătoarea Sfintei Mucenițc 
Varvara, ocrotitoarea minerilor, 
are și patru sâmbete și tot atâtea

duminici - toate prilejuri de 
voie bună și relaxare. Și așa o 
ținem, în decembrie, tot într-o 
sărbătoare. Ce atâta muncă...

Iar pentru că vine sfârșitul 
anului și lumea e obosită, 
pentru că e frig și afară, nu doar 
în casele și în sufletele 
oamenilor, mai pun și liderii 
sindicali dc câte-o grevă. Grevă 
românească, sănătoasă, cu 
pierderi în toate planurile. Nu 
japoneză. Că ăia și când sunt 
în grevă lucrează.

Simpozion: 
“Predarea 
religiei în 
scoală...” 
f

(Urmare din pag. 1)

Primăria si alte zecir

de apartamente nu 
au căldură

(Urmare din pag. 1)

încălzesc cu lemne și cu gaz. 
Primarul Marcu Popescu spune 
că foarte multi cetățeni din 
comună și-au rezolvat în acest 
fel problema încălzirii. “Cine și-a 
achitat datoriile pentru energia 
termică și-a făcut și instalații 
proprii, cine nu și-a achitat, nici 
cu instalația nu a rezolvat.

Asociațiile de locatari au 
datorii de aproape 50 de 
milioane de lei. Pentru acești 
bani le vom acționa în 
judecată. Fără nici o sursă de 
căldură au rămas și 60 de 
garsoniere. în rest multi dintre 
cei ce locuiesc în blocuri nu 
au stat pe gânduri. Cu lemne, 
cu gaz, își fac căldură în 
apartamente."

Generale Nr. 8 Hunedoara 
(dirijor: prof. Constantin 
Huțanu).

între temele abordate de 
către comunicările pre
zentate în cadrul simpo
zionului amintim: “Etnie, 
confesiune, națiune" (prof. 
Ovidiu Popescu); “Inter- 
disciplinaritatea între religie și 
istorie - mijloc de 
modernizare în predarea 
religiei” (prof. Gheorghe 
Alimpescu); “Clubufcopiilor- 
contribuția acestuia la 
educarea moral - religioasă a 
elevilor" (prof, loan Vlad).

Manifestarea s-a încheiat 
cu un moment folcloric 
religios susținut de cunoscuta 
solistă de muzică populară 
Ana Almășana. A fost vizitată 
expoziția de pictură 
bisericească cu lucrări 
executate de copii.

X_____________________/

Aici au fost banii dumneavoastră!
Parafrazând un cunoscut ministru putem spune 

că acest titlu vorbește despre amenajarea parcării de 
pe B-dul 22 Decembrie din Deva. în amenajarea acestei 
parcări au fost îngropați, în vara care a trecut, o 
grămadă de bani, bani din bugetul Primăriei Deva, mai 
bine zis banii noștri, ai celor care plătim impozite.

Parcarea cu pricina este cea vizavi de 
Cinematograful Patria șfîntr-adevăr trebuia amenajată 
corespunzător. Problema este că a fost prost 
amenajată. Bordura pusă pe marginea fostului trotuar 
este foarte înaltă. Majoritatea automobiliștilor au 
avut probleme în momentul parcării, riscând să-și 
lovească toba de eșapament sau baia de ulei din cauza 
diferenței foarte mari dintre carosabil și parcare. 
Dificultăți au avut până și mașinile de teren 4x4, 
ncmaivorbind de cele sport, mult mai joase.

Lucrarea a fost executată dc Direcția Județeană dc 
Drumuri și Poduri la solicitarea Primăriei Deva. Am 
fost curios să aflu cât au plătit cetățenii orașului Deva 
pe cei 205 m de bordură și cine a făcut recepția lucrării. 
Nu âm reușit să aflu. La Primărie secretomania este 
mare, l-am lăsat șefului Biroului Administrarea și 
întreținerea Drumurilor din cadrul Primăriei Deva un 
set de cinci întrebări în legătură cu această situație. 
Am primit numai răspunsuri evazive și amânări, nimic 
concret. Oare cetățenii orașului Deva nu au voie să 
știe ce se întâmplă cu banii lor?

Parcarea este acum re-reamenajată de către Ur
ban Construct la solicitarea firmei Valon Grup, firmă 
care a concesionat parcările din zona centrală a 
orașului. Dl. Emil Simedrca, director la Valon Grup, 
ne-a informat că lucrarea este executată în regie 
proprie nu din bugetul Primăriei.

Pentru viitorul apropiat, dnul Șimedrca are în 
proiect continuarea modernizării parcării 
concesionate, introducerea unor noi legitimații și bilete 
de parcare, introducerea sistemului dc abonament 
pentru persoane fizice și juridice și a unor distribuitoare 
electronice modeme de tichete pentru parcare.

Stil de muncă românesc: ce se face vara 
se reface iarna.

Text și foto Traian MÂNU

AIXIUIMT
Direcția Sanitară Veterinară a județului Hunedoara 

organizează in data de 29 decembrie 1999, ora 10,00, licitație 
publică deschisă in vederea concesionării unor activități 
sanitare veterinare publice de interes național și a unor bunuri 
proprietate publică a statului din cadrul CSV Hațeg, conform 
HG 446/1999, anexele 1 șl 2.

Relații suplimentare ia sediul DSV Hunedoara, in Deva, 
str. 22 Decembrie, nr. 226, Jud. Hunedoara.

S.C. FAVIOll - VIDRA SA ORĂSTIE
9

str. Gh. Lazăr, nr. 2
vinde prin LICITAȚIE în fiecare joi, ora 12, 

mijloace de transport auto, utilaje agricole etc. 
Relații suplimentare la sediul societății sau la 

telefon nr. 241560, int. 340 și 363.

SC “PANICOR” SA 
Hunedoara 

Angajează: DIRECTOR VÂNZĂRI
Interviul in data de 15.12.1999, ora 9, la sediul 

firmei din Hunedoara, str. Mihai Viteazul, nr.l.
Relații la tel/fax: 054-713421.

\ / Joi
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Fotbal Cupa UEFA Steaua 
București - Slavia Praga, turul 
2, manșa a 2-a (d, București) Decepții (s) 15.00 Răsfățata (s, 
22.00 Teatru: „Magistre fără 
seamăn, slavă...” (p. I) 23.25 
■jurnalul de noapte

TVR 2

106,107) 16.30 Santa Barbara 
(s) 18.40 Personalități 19.00 
Fotbal Cupa UEFA, meci retur 
din turul 3: Galatasaray Istanbul

Bologna (d) 20.45
Cinematograful de artă: Ponette 
(dramă. Franța 1996) 22.20 
Personalități

ANTENA!
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.10 Colivia de aur 
(s, ep. 59) 11.00 Mount Royal 
(s, ep. 8) 12.00 Baywatch 
Nights (s) 13.00 Știrile amiezii 
13.15 Pretender (s) 14.00

9.55 Veni, video, viei (r) 10.05 
Limbi străine. Germană 10.35 
Născuți printre animale 
sălbatice (do) 11.05 Familia 
Simpson (s) 11.30 Trupa DP2 
(mag. muz.) 13.00 Alfa și 
Omega 14.00 Em. în limba 
germană 15.00 Obsesia (s, ep.

ep. 1, 2) 17.00 Știri 17.25 
Dragostea învinge (s, ep. 74, 
75) 19.00 Observator 20.00 
V.I.P. (s, ep. 14) 20.50 Air 
America (s, ep. 15) 21.40 
Brigada mobilă 22.00 
Observator 22.30 Marius Tucă 
Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! (mag. matinal) 10.00 
Tânăr și neliniștit (r) 10.45

Legenda muntelui de argint 
(dramă SUA 1995) 12.30 O 
căsnicie perfectă (s) 12.55 
Știrile PRO TV 13.05 Babylon 
5 (s, ep. 72) 13.50 Ani de liceu 
(s, ep. 54) 14.15 Miracolul 
tinereții (s) 14.45 Familia 
Bundy (s) 15.15 Nisipurile din 
Miami (s) 16.10 Tânăr și 
neliniștit (s) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Spitalul Chicago Hope 
(s, ep. 33) 18.30 Doi polițiști și 
jumătate (s) 19.00 Știrile PRO 
TV 20.00 Să mori tânăr (dramă 
SUA 1991)21.55 Știrile PRO 
TV 22.00 Chestiunea zilei 
23.30 Știrile PRO TV

PRIMA T¥
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Celebri și bogați (r) 
13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Apel de urgență (r) 15.30 
De colo colo (r) 16.00 Viața în 
direct 17.00 Celebri și bogați 
(s) 18.00 Știri. Sport. Meteo 
19.00 Karaoke Show 21.30 
Exploziv 22.05 Știri 22.30 
Revista presei 22.35 Politica 
de mâine

ACASĂ
7.15-12.10 Filnrjp și seriale 

(reluări) 14.15 Viața noastră 
(s) 15.00 Dragoste și putere 
(s) 15.30 Iubire sfântă (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 
Perry Mason: Jealous Jokester 
(f.p. SUA 1995)

10.00 Tango (dramă Spania 
’98) 12.00 Cei mai buni (dramă 
SUA ’96) 13.30 Tatăl miresei 2 
(co. SUA 1995) 15.15 Yanni 
Tribute Concert 16.45 
Paradisul crimei (thriller SUA 
’96) 19.00 Ucigașii de schimb 
(f.a. SUA 1995) 20.30 Avionul 
groazei (thriller SUA 1997) 
22.00 Febra aurului (f. a. SUA 
1998)23.30 Alien: Renaștere? 
(horror SUA 1997)

TELE 7 DEVA 
(canal 34 UHF)

7.10 Bună dimineața, 
România 9.00 Știri locale (r) 
9.15 La izvorul dorului 10.30 
Dintre sute de ziare (r) 11.10 
Practic la Tele 7 (r) 15.30 Post 
Meridian 17.00 Medici la 
datorie (s) 18.15 Omul și 
natura (s) 19.00 Secția de 
poliție (s) 20.00 Actualitatea 
Tele 7 20.45 Știrile locale 
21.00 Dintre sute de ziare 
22.00 Dincolo de aparențe - 
emisiune realizată de 
Constanța Corpade 0.00 
Știrile locale 0.30 Ora H - 
emisiune de confesiuni

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00-10.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție cu stațiile lo
cale) 10.00-10.45 Program co
mercial PRO TV Deva 17.30- 
18.00 Știrile PRO TV (copro
ducție) 23.20-23.30 Știri locale

Redacția nu-și asuma 
modificările ulterioare intervenite 
Jn programele posturilor TV.

Joi, 9 decembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Sunt posibile mici conflicte 
cu colegii ori cu șefii. 
Doamnele aleargă după bani, 
azi încheind o afacere 
profitabilă în viitor.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Vă preocupă griji mărunte. 
Pot apărea și certuri. E bine 
să evitați controversele cu cei 
de același semn sau cu Leii.

O GEMENI
(22.V - 21.VI)

Ziua vă e favorabilă, mai 
ales celor născuți la începutul 
zodiei. Evenimente
neașteptate, dar favorabile, 
un cadou surpriză vă 
binedispun.

O RAC
(22.VI - 22.VII)

Fortuna le surâde mai ales 
femeilor. Ziua e bună pentru 
investiții, vânzări-cumpărări 
imobiliare, discuții de afaceri.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Vă așteaptă o zi deosebit 
de reușită, în care se rezolvă 
toate problemele care v-au 
dat bătaie de cap. Veți deveni 
mai înțelepți și mai practici.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Viața personală vă e cam 
încurcată. Compensați acest 
lucru prin muncă. Exagerați 
din dorința de a impresiona 
pe cineva. Planul dv reușește.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Scăpați ușor de cei care 
vă fac necazuri și treceți 
peste problemele ivite în 
familie. în viața sentimentală 
dați-i cu tifla celui care 
pretinde că vă iubește.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Ați ocoli cu plăcere 
problemele pe care le aveți. 
Dacă treceți peste ele vă 
revine și pofta de viață. 
Amânați afacerile, renunțați la 
cheltuieli.

♦
O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Sunteți dominați de Venus, 
planeta iubirii și frumuseții. 
Orice proiect demarat îl duceți 
la bun sfârșit și asta vi se 
pare firesc.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Femeile sunt în formă bună, 
dar sunt tentate să fugă din 
fața obstacolelor. Amânați, 
afacerile, contractele și 
călătoriile.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

O surpriză plăcută la 
serviciu vă redă pofta de 
muncă. Rezultatele se 
îmbunătățesc vizibil. în aceste 
zile puteți încheia afaceri 
avantajoase.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Principala grijă a celor mai 
tineri e să nu-și deterioreze 
imaginea printr-un
comportament superficial. Vă 
hazardați în afaceri riscante.X z
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La Petroșani
BISERICA $F« VARVARA ATACATĂ 

DE OASTEA DOMNULUI»

Școala “Andrei Mureșanu Deva

Câștigătoare a Programului
“Jos Sinodul comunist 

în frunte cu Teoctist", “Jos 
comuniștii”, “Jos hoții”, “Jos 
comunistul Pătrașcu”. 
Aceste slogane au fost stri
gate de un grup format din 
10 persoane în timpul ofi
cierii slujbei religioase de 
Sf. Varvara, la Biserica Sf. 
Varvara din Petroșani.

în cartierul Aeroport din 
municipiul Petroșani, în 
urmă cu 5 ani, se săpa fun
dația Bisericii cu hramul Sf. 
Varvara. Sponsorii au fost 
puțini, dar hotărâți. Liga Mi
nerilor din Valea Jiului, prin 
persoana dlui Miron Coz- 
ma, este cea care în mare 
măsură a acordat sume de 
bani, precum și enoriașii 
păstoriți de părinții Pătraș
cu și Barbu. Deși biserica 
nu este finisată, deci nu 
este sfințită, s-a dorit cu ar
doare aducerea unui oma
giu protectoarei minerilor 
oficiindu-se o slujbă în 
această biserică la care 
mai multe zeci de mineri 
din Valea Jiului au partici
pat în data de 4 dec. ’99.

Cu strângere de inimă 
și cu durere în suflet îmi 
aduc aminte de faptele re
probabile comise de 
acești huligani la sărbă
torile de Paște, când pur 
și simplu invadează, calcă 
în picioare, răstoarnă tot 
ce găsesc în cale cu toate 
că își zic creștini ai miș- 
cării’Oastei Domnului din 
Galați care circulă în pe
lerinaj prin țară cu mesa
jul că preoții români nu 
respectă normele cano
nice. Acești nemernici, 
acești profanatori, care și- 
au permis să dea buzna 
în Casa Domnului și să 
întrerupă o slujbă de po
menire a celor morți prin 
minele Văii Jiului, repet, își 
spun Oastea Domnului, 
Domnul care și-a ales ca 
prim ucenic pe Sf. Andrei, 
care în anul 26 D.Hr. a 
ajuns și pe pământurile 
Daciei, mai precis în Do- 
brogea noastră de azi.

Dacă primul ales între 
cei 12 a propovăduit 
evanghelia și a creștinat 

această parte de lume, 
mă întreb cu îngrijorare 
oare ce caută acești im
postori cu sumane negre 
și cu măști pe față în lo
cașurile noastre de cult? 
Oare ce vor toți acei mari 
așa ziși evangheliști, 
care-și lipesc afișele pe 
toate zidurile și pe toți 
stâlpii din orașele Româ
niei, chemând la crești
nare un popor care este 
creștin de aproape 2000 
de ani?

Sfânta Scriptură ne 
spune că se vor scula 
Hristoși mincinoși, prooroci 
mincinoși, care vor vorbi în 
numele Domnului, atunci 
este sfârșitul sau este pe 
aproape.

întrucât se apropie săr
bătorile de iarnă, iar lupii 
îmbrăcați în blană de oaie 
ce mișună printre noi sunt 
foarte mulți și greu de de
pistat, ascultați-i atent cum 
vorbesc și vă veți da seama 
că sunt creștini mincinoși.

Mihaela FĂGAȘ

ti

Cu siguranță că dascălii 
și elevii Școlii “Andrei Mure
șanu” Deva (cunoscută până 
în această toamnă ca nr.5) 
așteptau cu nerăbdare- 
anunțarea câștigătorilor 
Programului “Procter& 
Gambie 2000". Școala a tri
mis un proiect bine docu
mentat la comisia centrală 
de evaluare a programului și 
se spera că acesta va obține 
punctajul necesar câștigării 
calculatoarelor.

Speranțele n-au fost de
șarte. Școala deveană a 
obținut cele 5 calculatoare 
PC, în valoare de o mie de 
dolari fiecare. în această 
lună se va face și legarea 
gratuită la Xnet, ceea ce 
permite “accesul la în
treaga lume", cum spuneau 
zilele trecute directorii șco
lii, dna Viorica Sitaru și dl 
Aurel Vlaicu.

Calculatoarele noi și 
foarte performante se 
adaugă celor vechi de care 
școala dispunea deja. Și 
până acum pe calculator

P&G 2000
se făceau lucruri deosebite: 
realizarea revistei “Spe
ranțe", a foii volante “Poli
tica elevilor" și conceperea 
anuarului dedicat sărbătorii 
școlii (împlinirea a 25 de 
ani de activitate, când a 
primit actualul nume), exis
tența unei baze de date 
utile profesorilor (cu evi
dențierea tuturor dascălilor 
care au predat aici, a rezul
tatelor la olimpiadele șco- 
larp și alte concursuri ș.a.).

Acum se pot face mult 
mai multe prin dotarea cu 
calculatoare de ultimă oră. 
Vor beneficia de ea mem
brii cercului de ziaristică, 
îndrumați de dl prof. 
Ladislau Daradici. Dar au 
de câștigat și alți elevi ai 
școlii. Din cei peste 1200 
de elevi 500 au optat pen
tru cursuri de calculatoare. 
Din clasele a ll-a până într- 
a Vll-a, în stadii de inițiere 
sau mai avansați, elevii în
vață, ca disciplină opțio
nală, să utilizeze calcula
torul, cu ajutorul dnei Miha

ela Mihu. Aflată în cabi
netul de informatică împre 
ună cu o grupă de elevi de 
clasa a Vll-a, dumneaei 
mărturisea că azi calcula
torul îi fascinează cel mai 
mult pe copii. Singurul 
obiect care concurează cu 
această pasiune este limba 
engleză, a cărei cunoaștere 
e de altfel obligatorie în 
mânuirea calculatorului. Și 
pentru că există dorință din 
partea multor cadre didac
tice să învețe să lucreze pe 
calculator, din semestrul 
doi vor putea urma cursuri 
dedicate lor.

Bucuria de a avea și 
calculatoare performante și 
mândria că proiectul con
ceput de școală a fost “pe 
gustul comisiei", mărturisite 
de interlocutori, sunt secon
date și de speranța că poa
te vor mai beneficia de un 
asemenea proiect. De ce 
nu? Ca să câștigi trebuie 
să participi, să perseverezi.

Viorica ROMAN

Cine poate da 
relații!»

Din partea Poliției TF Si- 
meria ne-au sosit două adre
se prin care se semnalează 
decesul a două persoane 
care au rămas neidentîficate

La data de 25.11.1999 în 
Stația CFR Simeria, zona la
cului “COTRU", a avut loc un 
accident feroviar din care a 
rezultat moartea unei persoa
ne de sex bărbătesc, în vâr
stă de 12-13 ani, care era îm
brăcat cu o geacă de culoare 
neagră, îmblănită, un pulover 
PNA culoare maron, căciuliță 
de bumbac de culoare nea
gră, pantaloni blugi culoare 
maron, încălțat cu adidași cu
loare alb cu albastru.

Asupra cadavrului nu au 
fost găsite acte de identitate, 
iar la curea a fost găsit un 
borset în care nu se aflau 
acte sau bunuri valorice.

în data de 30.11.1999, în 
Stația CFR Simeria - Grupa 
Tehnică - a avut loc un acci
dent feroviar din care a rezultat 
moartea unei persoane de sex 
feminin, în vârstă de circa 45- 
50 de ani, constituție robustă, 
care era îmbrăcată cu panta
loni raiați din catifea de culoare 
roșie, în picioare adidași albi, 
de asemenea era îmbrăcată 
cu o cămașă albă cu motive 
florale, o cămașă de culoare 
portocaliu deschis și un palton 
din stofă de culoare neagră, 
pe cap purta un batic de cu
loare neagră, iar pe degetul 
inelar de la mâna stângă avea 
o verighetă din metal alb.

Asupra cadavrului nu au 
fost găsite acte de identitate, 
iar în urma accidentului a fost 
distrusă fața acestuia.

Cine poate da relații este 
rugat să sune la Poliția TF 
Simeria sau la Inspectoratul 
Județean de Poliție Hunedoara.

Nu scăpa din ochi 

oferta 
care vine 

o dată la 
o mie de ani!

Intră în noul mileniu la volanul unui [nissanJ Almera!

Abonează-te la CONNEX până la 3I decembrie 1999 și poți câștiga una din cele
7 mașini Nissan Almera!

Ai 3 luni de abonament gratuit și telefoane de calitate la prețuri speciale!

O dată la o mie de ani te întâlnești cu asemenea ofertă! N-o scăpa din ochi!

V 11 t or•I Suni Bin*



(Cuvântul liber 9 DECEMBRIE 1999

TVR 1 ANTENA 1

Luni 13 decembrie
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 Comandați și 
condamnați
19.10 Sunset Beach (s, ep. 

588)
20.0Q Jurnal. Știrea zilei. 

Sport. Meteo
20.55 Felicity (s, ep. 12)
21.40 Cu ochii'n 4
22.10 F.B.I. C-16 (s, ep. 12)

.23.00 Jurnalul de noapte

Marți 14 decembrie
9.00 TVR lași
10.00 Acum poți afla... (r)
10.30 Agenția de plasare (r)
10.55 TVR Timișoara
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 FBI C-16 (s/r)
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan. Lumea PC-ului
15.00 Oameni ca noi
15.30 Conviețuiri
16.00 Emisiune în limba maghiară
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră Știri
19.05 Comandați și condamnați
19.10 Sunset Beach (s)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. Meteo
20.55 Telecinemateca: Povestea lui Glenn Miller

(dramă SUA 1968)
23.00 Jurnalul de noapte

Miercuri 15 decembrie
9.00 TVR lași
10.30 Scuzați! Pardon! Mersi!
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.00 Punct ochit (r)
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan. Lumea Internet
15.00 Memorialul Timișoara - Decembrie 1989 (r)
16.00 Ecoturism
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră Știri
19.10 Sunset Beach (s, ep. 590)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Meteo
20.55 30 de rânduri pentru un delict (thriller 

Italia '98, ultima parte)
22.40 în flagrant

Joi 16 decembrie
9.00 TVR lași
10.00 Cafe Corso (r)
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.00 Pe față (r)
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan. Comunicații
14.30 Destinul unei națiuni
15.00 Conviețuiri (mag.)
17.25 Casa mea
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră Știri. Jurnal. Sport. Meteo
19.10 Sunset Beach (s)
22.00 Teatru: „Magistre fără seamăn, slavă...” (p. II)
23.10 Jurnalul de noapte

Vineri 17 decembrie
9.00 TVR lași
10.05 O vedetă., cu cântece (r)
10.35 Casa mea (r)
11.05 TVR Cluj-Napoca
12.05 Fotbal Steaua București - Slavia Praga 

(rez. tur-retur)
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan
15.00 Scena
15.30 Em. în limba germană 
18.05 Jumătatea ta (cs) 
19.00 Avanpremieră Știri 
19.05 Comandați și 

condamnați
19.10 Sunset Beach (s) 

20.00 Jurnal. Știrea zilei. Meteo
20.55 Doi băieți, o fată și o pizzerie (s, ep. 11)
21.20 Știrile de sâmbăta asta
22.35 Omul de nicăieri (s)

Luni 13 decembrie
12.00 Integrale (r)
13.00 Tribuna partidelor parlamentare
13.30 Din cele mai frumoase melodii populare
14.00 Conviețuiri
15.00 Obsesia (s)
16.30 Santa Barbara (s)
17.15 Curier de ambe sexe
18.00 Care pe care (cs)
18.40 Personalități
19.00 Videoclipuri
19.15 Călătorind prin țară
20.55 Oameni și măști
21.25 E dreptul tău!
21.55 Personalități
22.00 Fotbal Meci din Campionatul Angliei (d)

Marți 14 decembrie
9.15 Care pe care (r)
10.10 Limbi străine. Engleză
10.35 Născuți printre animale sălbatice (do)
11.05 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa D2
13.00 Față în față cu autorul
14.00 Conviețuiri
15.00 Obsesia (s)
16.30 Santa Barbara (s)
18.00 Care pe care (cs)
18.40 Personalități
19.00 Veni, video, viei.
19.15 Călătorind prin țară
20.35 Universul cunoașterii
21.35 Divertisment
23.00 Soldatul necunoscut (s)

Miercuri 15 decembrie
9.55 Veni, video, viei (r)

10.10 Limbi străine. Franceză
10.35 Născuți printre animale 

sălbatice (do)
11.05 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa DP2 (mag. muz.)
13.00 Tribuna partidelor 

parlamentare
13.30 Melodii populare
14.00 Em. în limba maghiară 

15.00 Obsesia (s)
16.30 Santa Barbara (s)
18.00 Care pe care (cs)
18.40 Personalități
19.00 Veni, video, viei
19.30 Căsătorie cu repetiție (f.Rom.)
20.15 Dreptul la adevăr
20.55 Film artistic
23.10 Câinele și pisica (s, ep. 2)

Joi 16 decembrie
9.55 Veni, video, viei (r)
10.05 Limbi străine. Germană
10.35 Născuți printre animale sălbatice (do)
11.05 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa DP2 (mag. muz.)
13.00 Alfa și Omega
14.00 Em. în limba germană
15.00 Obsesia (s)
16.30 Santa Barbara (s)
18.40 Personalități
19.00 Veni, video, viei
19.45 Divertisment
20.05 Un secol de cinema (do)
20.45 Cinematograful de artă: film artistic
22.20 Personalități

Vineri 17 decembrie
8.25 Documentar istoric
10.05 Limbi străine. Spaniolă
10.30 Născuți printre animale sălbatice (do)
11.00 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa DP 2 (mag. muz.)
13.00 Ultimul tren
14.00 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj-Napoca
14.45 Santa Barbara (s)
18.00 Care pe care
19.15 Călătorind prin țară
19.45 Clepsidra cu imagini
20.00 Special '98
20.55 Film artistic
22.20 Lumea sportului
23.05 Minunea creației lui Dumnezeu (II)

Luni 13 decembrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.10 Voi cuceri Manhattan-ul (s, ep. 1)
11.00 Mount Royal (s, ep. 11, 12)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)

15.00 Răsfățata (s, ep. 5, 6)
Î7.00 Știri

17.25 Dragostea învinge (s, ep. 
81,82)
19.00 Observator
20.00 Lawless (primul ep.)
20.50 Dublă identitate (s, ep. 

15)
21.40 Prezentul simplu
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Marți 14 decembrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.10 Voi cuceri Manhattan-ul (s, ep. 2)
11.00 Mount Royal (s, ep. 13)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Fotbal Divizia A Ursus: FC Argeș - Steaua 

(d)
15.00 Răsfățata (s, ep. 7, 8)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep. 83, 84)
19.00 Observator
20.00 Riscul de a iubi (dramă SUA 1997)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Miercuri 15 decembrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.10 Voi cuceri Manhattan-ul (s, ep. 3)
11.00 Mount Royal (s, ep. 14)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Știri
'13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Răsfățata (s, ep. 9, 10)
17.00 Știrile amiezii
17.25 Dragostea învinge (s, ep. 85, 86)
19.00 Observator
20.00 Luptătorii (f.a. SUA 1995)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Joi 16 decembrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.10 Voi cuceri Manhattan-ul (s, ep. 4)
11.00 Mount Royal (s. ep. 15)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Răsfățata (s, ep. 11,12)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep. 87, 88)
19.00 Observator
20.00 V.I.P. (s, ep. 15)
20.50 Air America (s, ep. 16)
21.40 Brigada mobilă
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Vineri 17 decembrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.15 Voi cuceri Manhattan-ul (s, ep. 5)
11.00 Mount Royal (s, ep. 16, 17)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Răsfățata (s, ep. 13,14)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep. $9, 90)

19.00 Observator
20.00 Ivana Trump - Drumul spre fericire (f. biogr. 

SUA 1996)
22.00 Observator
23.00 Cinema în aer liber (f. er. SUA ’94)

Luni 13 decembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tăul (mag. 

matinal)
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Moarte în Brunnswick (co SUA 1990)
12.30 O căsnicie perfectă (s)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 83)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 69)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.10 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știfile PRO TV
17.30 Spitalul Chicago Hope (s)
18.30 Doi polițiști și jumătate (s)
19.00 Știrile PRO TV
20.00 Batman (thriller SUA 1989)
21.55 Știrile PRO TV
22.00 Chestiunea zilei

Marți 14 decembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! (mag. 

matinal)
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Moarte în Brunswick (f.a., SUA, 1990)
12.30 O căsnicie perfectă (s)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 84)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 70)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)

15.15 Nisipurile din Miami (s) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s) 
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Spitalul Chicago Hope 

(s, ep. 36)
18.30 Doi polițiști și jumătate 

(s)
19.00 Știrile PRO TV 
20.00 Nikita (s, ep. 48)
21.30 Fotbal Liga Camp, (d)
21.55 Știrile PRO TV

22.00 Chestiunea zilei

Miercuri 15 decembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! (mag. 

matinal)
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.50 Ultima frontieră (s, ep. 4)
11.45 Pensacola (s, ep. 4)
12.30 O căsnicie perfectă (s)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 85)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 71)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Spitalul Chicago Hope (s, ep. 37)
18.30 Doi polițiști și jumătate (s)
19.00 Știrile PRO TV
20.00 Walker - polițist texan (s)
21.30 Academia de poliție 5 (co. SUA 1988)
22.00 Chestiunea zilei

Joi 16 decembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! (mag. 

matinal)
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Academia de poliție 5 (r)
12.30 O căsnicie perfectă (s)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 86)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 72)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Spitalul Chicago Hope (s)
18.30 Doi polițiști și jumătate (s)
19.00 Știrile PRO TV
20.00 Al doilea front (dramă SUA/Marea Britanie
85)
21.55 Știrile PRO TV
22.00 Chestiunea zilei
23.30 Știrile PRO TV

Vineri 17 decembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e .al tău! (mag. 

matinal)
11.00 Tom și Viv (dramă Marea Britanie/SUA 

1994)
12.30 O căsnicie perfectă (s)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 87)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 73)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.10 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Spitalul Chicago Hope (s,

ep. 39)
18.30 Urmărire generală > .
19.00 Reforma la români 1
19.00 Știrile PRO TV
20.00 Dosarele X (s, ep. 134)
21.00 Profiler - psihologia LwllBlliil

crimei (s, ep. 16) T
21.55 Știrile PRO TV
22.00 Chestiunea zilei
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PRIMA TV ACASĂ

Luni 13 decembrie
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Celebri și bogați (r) 

13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Chic (em. de modă/r)

15.30 Cinemagia (r) 

16.00 Nadine Show (r) 

17.00 Celebri și bogați (s) 
18.00 Știri. Sport. Meteo 

19.00 Frontal (talkshow) 

20.00 Dosarele Y
21.00 Brooklyn South (s) 

22.05 Știri. Sport. Meteo

22.30 Revista presei
23.35 Politica de mâine

00.30 Cineva în spatele ușii (SUA, 1971)

Marți 14 decembrie
8.00 Dimineața cu Prima

12.00 Celebri și bogați (r)

13.00 Politica de mâine (r)

15.00 Motor. Emisiune auto (r)

15.30 Real TV

16.00 Viața în direct

17.00 Celebri și bogați (s)

18.00 Știri. Sport. Meteo
19.00 Karaoke Show

20.00 Film artistic
22.05 Știri
22.30 Revista presei

22.35 Politica de mâine
00.30 Imperiul texan (SUA, 1942)

Miercuri 15 decembrie
8.00 Dimineața cu Prima

12.00 Celebri și bogați (r)
13.00 Politica de mâine (r)

15.30 Vacanța â la Petrișor (r)

16.00 Viața în direct

17.00 Celebri și bogați (s)

18.00 Știri. Sport. Meteo 

19.00 Karaoke Show 

20.00 Comisarul Rex (s)

21.00 05: Profesioniștii

(S)
21.30 Apel de urgență 

22.05 Știri
22.30 Revista presei

22.35 Politica de mâine

00.30 Duel în pădure (China, 1986)

Joi 16 decembrie
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Celebri și bogați (r)

13.00 Politica de mâine (r)

15.00 Apel de urgență (r)

15.30 De colo colo (r)

16.00 Viața în direct
17.00 Celebri și bogați (s)

18.00 Știri. Sport. Meteo

19.00 Karaoke Show

21.30 Exploziv

22.05 Știri

22.30 Revista presei

22.35 Politica de mâine

Vineri 17 decembrie
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Celebri și bogați (r) 

13.00 Politica de mâine (r) 

15.00 Exploziv (r)

15.30 Tradiții (r) 

16.00 Viața în direct 

17.00 Celebri și bogați (s) 

18.00 Știri. Sport. Meteo 

19.00 Nadine Show 
20.00 Alegeți filmul!

21.30 Real TV 

22.05 Știri

22.35 Politica de mâine 
23.00 Film artistic

Luni 13 noiembrie
7.30 - 12.30 Filme și seriale (reluări)

14.15 Viața noastră (s)

15.00 Dragoste și putere (s)

15.30 Iubire sfântă (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 Cleopatra (f. ist. SUA '63, p. II)

00.45 Dragoste și putere (s/r)

Marți 14 decembrie
7.15 - 12.20 Filme și seriale (reluări)

14.15 Viața noastră (s)

15.00 Dragoste și putere (s)

15.30 Iubire sfântă (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 în sfârșit, iubirea (co. SUA ’75)

00.25 Dragoste și putere (s/r)

Miercuri 15 decembrie
7.15 - 12.15 Filme și seriale (reluări)

14.15 Viața noastră (s)

15.00 Dragoste și putere (s)

15.30 Iubire sfântă (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 Roxanne (co. SUA 1982)

00.20 Dragoste și putere (s/r)

Joi 16 decembrie
7.15 - 12.30 Filme și seriale (reluări)

14.15 Viața noastră (s)

15.00 Dragoste și putere (s)

15.30 Iubire sfântă (s)

16.30 Luz Clarita (s)

17.30 Pentru iubirea ta (s, ep. 1)

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 Esență pură (dramă SUA 1982, p. II)

00.10 Dragoste și putere (s/r)

Vineri 17 decembrie
7.15 - 12.15 Filme și seriale (reluări)

14.15 Viața noastră (s)

15.00 Dragoste și putere (s)

15.30 Iubire sfântă (s)

16.30 Luz Clarita (s)

17.30 Pentru iubirea ta (s, ep. 2)

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 Calea spre fericire (dramă Italia 

1995, p. III)

00.45 Dragoste și putere (s/r)

Luni 13 decembrie
7.10 Bună dimineața, România 

9.00 Forța destinului (r)

10.00 Știri
12.30 Ora unu a venit (r)

15.00 Știri
15.30 Post Meridian
17.00 O singură viață (s)

18.00 Lou Grant (s)

19.05 Secția de poliție (s)

20.00 Telejurnal
20.30 Film documentar

22.00 Dincolo de stadion
23.30 Cutia muzicală

Marți 14 decembrie
7.10 Bună dimineața, România 

9.00 Lou Grant (r)

10.0 Știri
11.15 Studioul Tudor Vornicu (r)

14.00 Medici la datorie (s)

15.00 Știri

15.30 Post Meridian
17.00 O singură viață (s)

18.00 Lou Grant (s)

19.00 Secția de poliție (s)

20.00 Telejurnal

20.30 Film documentar
22.00 Cutia Pandorei

22.45 24 din 24

Miercuri 15 decembrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei (r)
12.00 Dincolo de stadion (s)
13.30 Film documentar
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.30 Post Meridian.
17.00 O singură viață (s)
18.00 Lou Grant (s, ep. 122)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Telejurnal
20.30 Film documentar
22.00 Reporter Tele 7
22.45 Derrick (s, ep. 96)

Joi 16 decembrie
7.10 Bună dimineața, România 
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.10 Practic la Tele 7 (r)
12.30 24 din 24 (s)
13.00 Drumuri printre amintiri
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.30 Post Meridian
17.00 O singură viață (s)
18.00 Lou Grant (s, ep. 123)
19.00 Secția de poliție (s) 
20.00 Telejurnal
20.30 Film documentar
22.00 Linia întâi
22.45 Derrick (s, ep. 975)

Vineri 17 decembrie
7.10 Bună dimineața, România 
9.00 Lou Grant (r)

10.00 Știri
11:15 Secția de poliție (r)
12.00 Linia întâi (s)
13.00 Cântecul și casa lui (r)
,14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.30 Domino
17.00 O singură viață (s)
18.00 Lou Grant (s, ep. 124)
19.00 în justiție

20.00 Actualitatea Tele 7
20.30 Film documentar
22.00 Lumea în „Clipa 2000"
23.20 Tentații

Luni 13 decembrie
10.00 Avocatul diavolului (dramă SUA 

1996)

12.15 Cu orice preț (thriller 

SUA 1995)

14.00 Desene animate: 

Războinicii stelari

14.30 Bogus (co. fant. SUA 

’96).

16.30 Forrest Gump 

(dramă SUA 1994)

19.00 Omul care știa prea puțin (co. 

Anglia 1994)

20.30 Asediați la domiciliu (thriller SUA 

'98)

22.00 Totul despre sex (s)

22.45 Spawn - arma dreptății (d.a)

23.15 8 căpățâni într-un sac (co. neagră 

SUA ’97)

0.30 Steaua Nordului (f.a. SUA 1995)

Marți 14 decembrie
10.00 Paradisul crimei (thriller SUA ’96)

12.15 Un bacșiș de 2.000.000 $ (co. SUA 

’94)

14.00 Nuntă sângeroasă (co. Australia 

1997)

15.45 Absent nemotivat (dramă SUA ’96)

17.15 Ostaticii ostili (co. SUA 1994)

18.45 Surorile Abbott (dramă SUA 1997)

20.30 Al cincilea element (f.SF Franța/ 

SUA 1997)

22.30 Mai bine nu se poate (co. SUA 

1997)

0.45 Sărutul morții (thriller SUA 1995)

Miercuri 15 decembrie
10.00 Jackie și Dawn (co.Anglia/SUA ’98)

11.45 Cavaleri de onoare (f.a. SUA ’97)

13.15 Războinicii stelari (s)

13.45 Răpirea (co. SUA ’96)

15.15 Tango (dramă Spania ’98)

17.15 Totul despre sex (s)

17.45 Pacientul englez (dramă SUA ’96)

20.30 Drumul spre Hollywood (dramă 

SUA ’97)

22.00 Stargate SG-1 (s)

22.45 Ucigași de schimb (f.a. SUA 1995)

0.45 Sărutul morții (thriller SUA 1995)

Joi 16 decembrie
10.00 Crimetime (thriller SUA 1996)

12.00 Zborul șpre casă (f. pt. copii SUA 

96)
13.45 Trenul cu bani (f.a. SUA 1995)

15.30 Soluții extreme 

(thriller SUA 1996)
17.30 în pași de dans (co. 

SUA 1995)

19.00 Vântul prin sălcii 

(co. SUA ’97)

20.30 Sabrina (co.

romantică SUA 1995)

22.30.Mary Reilly (dramă SUA 1996)

0.15 Ziua Independenței (f. SF SUA 1996)

Vineri 17 decembrie
10.00 Mizerabilii (dramă Franța ’95)

13.00 Prizonieri în școală (psihologic SUA 

’97)

14.45 Accidentul (dramă SUA ’97)

16.45 Pasiune incendiară (co. SUA 1991)

19.00 Avionul groazei (thriller SUA 1997)

20.30 Prizonieri în Paradis (co SUA 1994)

22.15 Crash (dramă SUA 1996)

0.00 Jurnalul Pantofului Roșu (s. er.)
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Prinși cu problemele zil
nice și cu nevoile de tot felul 
uneori uităm să-i privim pe cei 
din jur, să ne gândim la dure
rile și necazurile lor. Cam ast
fel se întâmplă cu semenii 
noștri bolnavi, abandonați și 
singuri. Ne amintim de ei de 
cum pășim în luna decembrie, 
căci pe 3 se sărbătorește Ziua

O INIMĂ MARE
Internațională a Persoanelor 
Handicapate, pe 6 Moș Nico
lae și în 25 vine Moș Crăciun. 
De sărbători românul e gene
ros și dă din puținul lui și ce
lor mai necăjiți ca el.

Dar și pentru ca aceste 
daruri să ajungă la persoa
nele în cauză cineva trebuie să 
se ocupe, să caute sponsori, să 
realizeze pachete și să le dă
ruiască, încercândsă-i mulțu
mească pe toți. Intre persoa
nele care fac acest lucru se re
găsește și dna Elisabeta Berey, 
membră (cu responsabilități) 
în Asociația Handicapaților 
Neuromotori Hunedoara. Per
sonal o cunosc de foarte mult 
timp, de pe vremea când aso
ciația nu exista. Dar abia în 
acest ultim deceniu am putut 
vedea cât se implică în acțiunile 
menite să aducă un zâmbet pe 
fețele fraților săi de suferință. 
Am reușit acest lucru pentru că 
am participat la foarte multe

Cum vine frigul și guturaiul ne ia în primire. Se pare că ne 
contaminăm mai ales de la batiste (de aceea e bine să le spălăm 
imediat ce s-au murdărit). Guturaiul îi atacă mai ales pe cei cu un 
organism sensibil, pe copii și se scapă deștul-de greu de el.

Dar cel mai neplăcut la guturai este faptul că îl produc 
foarte numeroși viruși, prezenți peste tot. Numai cel mai răs
pândit virus - rinovirusul - are 100 de variante iar imunizarea 
împotriva unuia (vaccinarea) nu ne ferește de acțiunea celorlalți.

Deci șansele de îmbolnăvire sunt foarte multe iar starea dată 
de guturai e extrem de neplăcută. Durează o săptămână și nu 
există medicamente care să-i stopeze evoluția, picăturile pentru 
nas și pastilele pentru dureri de cap diminuând doar simptomele. 
Nu sunt de folos antibioticele (ci doar reduc riscul de supra- 
infecție). Sunt recomandate evitarea trecerii de la cald la rece și 
a fumatului cât și aerisirea regulată a locuinței (aerul închis dă 
rezistență virușilor).

Salată de
fructe

Gustoasă, răcoritoare, sa
lata de fructe este un desert 
pe care nici un musafir nu-l 
refuză. Fructele de bază sunt 
merele. Curățate, tăiate cubu- 
lețe sau feliuțe, merele pot fi 
amestecate, acum, iarna, cu 
fructe din compot (caise, pier
sici, cireșe, vișine, corcodușe, 
gutui, pere). Și cum tot se apro
pie sărbătorile și vom avea în 
casă și fructe exotice (man
darine, portocale, banane), câ
teva feliuțe din fiecare vor 
completa... gustos salata. Pu
tem pune și câteva nuci tăiate 
sau alune.

Din albușul de ou (rămas 
de la maioneză) preparăm o 
spumă (cu două linguri de dul
ceață și 2 linguri de zahăr). 
Peste salata de fructe punem 
una-douâ lingurițe de spumă 
(spuma poate fi păstrată în 
borcan, în frigider, chiar și o 
săptămână), iar dacă în vară 
am pus căpșuni în congelator 
(sau în borcane cu zahăr și o 
.aspirină), ornăm salata cu câ- 

acțiuni organizate în folosul 
persoanelor cu handicap.

Ceea ce m-a uimit întotdea
una a fost energia pe care o arc, g 
deși e o ființă firavă, cum se 
poate mișca atâta, deși n-are o 
sănătate înjloritoare. Parcă-ți 
vine să te întrebi unde încape 
atâta suflet și voință intr-un trup 
atât de fragil Și nu în ultimul 

rând surprinde plăcut faptul că 
niciodată nu se plânge de pro
priile necazuri, deși doar 
Dumnezeu și sufletul său de ma
mă știu câte dureri ascunde.

Mereu zâmbitoare și opti
mistă îi încurajează și-i mângâie 
pe alții, în special pe copiii din 
asociație, are grijă să le facă o 
bucurie cât de mică. Aplecarea 
către copiii cu probleme are, 
dincolo de inima sa mare, și alte 
explicații: este dascăl de meserie 
(chiar dacă acum e la pensie) și 
cunoaște din experiența trăită 
alături de fiul său Arpi situația 
copiilor condamnați la suferință 
fără drept de apel. Numai că 
spre deosebire de alte persoane 
nu s-a izolat in propria sa du
rere, ci luptă alături de alți colegi 
ca lucrurile să se schimbe in 
bine, ca statutul celor pe care ei 
ii reprezintă să le dea dreptul 
handicapaților la respectul 
nostru al tuturor.

Viorica ROMAN

teva căpșuni, dar și cu sucul lor. 
Dacă avem și niște frișcă, o lin
guriță deasupra e de ajuns. 
Când preparăm salata doar pen
tru adulți, putem pune merele 
tăiate la macerat în vin, coniac f
etc.

Oricum, salata de fructe e un 
deliciu (adică de LICIU).

Paste pentru 
sandwich-uri

Pastă Ieftină. Frecați într- 
un vas 50 g de unt cu 2 linguri 
de muștar, 1 linguriță de pastă 
de sardele, 1 ou fiert trecut prin 
sită și sare după gust. Ames
tecați bine până obțineți o pastă 
omogenă.

Pastă de gălbenuș. Fre
cați 30 g de unt cu 2 gălbenu
șuri fierte tari și trecute prin sită. 
Adăugați sare și un vârf de cuțit 
de muștar.

Pastă de chimen. Frecați 
bine 100 g de unt cu 250 g 
brânză rasă și 2 ouă fierte tari 
și rase. Se condimentează cu 
piper și chimen și se amestecă 
până se obține o pastă fină. Cu 
ea se pot umple roșii, ouă, ardei 
gras, castraveți sau se pune în
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Termenul de generozitate, ca multi alții 
care denumesc calități omenești, este de 
genul feminin. A explica însă astfel faptul 
că majoritatea celor care fac acte caritabile 
sunt femei mi se pare forțat, neconform cu 
realitatea. Există atâtea alte cuvinte fe
minine care numesc calități total opuse 
generozității, pe'care le putem întâlni deor 
potrivă la bărbați și femei. Deci trebuie 
căutată în altă parte explicația faptului că 
multe asociații care-și propun să-i ajute pe 
cei defavorizați sunt formate mai ales din 
femei, că tot ele sunt majoritare și la acți
unile umanitare de tipul celor din preajma 
sărbătorilor de iarnă.

Ar fi o nedreptate dacă n-am aminti că 

sunt și bărbați care se implică în a oferi de 
sărbători un dar și puțină bucurie copiilor 
orfani și părăsiți ori bătrânilor bolnavi și 
singuri. Dar am sesizat în comportarea 
multora dintre ei un fel de jenă, de parcă nu 
s-ar simți în largul lor atunci când sunt 
generoși. Poate în opinia multora dărnicia 
e un semn de slăbiciune și atunci e mai 
bine s-o lăsăm sexului slab. Și într-adevâr 
femeile acționează în asemenea situații

fără sfială, firesc. E de altfel specific sufle
tului feminin, caracterului nostru matern 
tendința de a-i ocroti și mângâia pe cei
lalți, mai ales pe cei mai neajutorați.

E anotimpul Moșilor, dar chiar dacă 
Moș Nicolae și Moș Crăciun sunt bărbați în 
lucrurile aduse de ei copiilor un loc de 
seamă, dacă nu cumva primul, îl ocupă 
femeile. Mame și bunici economisesc, 
aleargă și se zbat ca în sacul Moșului să fie 
cât mai multe daruri pentru cei mici, tru
desc din greu ca masa și casa să aibă 
strălucire și îmbelșugare, întreaga familie 
să simtă atmosfera inconfundabilă a săr
bătorilor de iarnă. în tot ce fac cu acest 

prilej, și nu numai, generozitatea lor e soră 
cu sacrificiul (mai ales în condițiile sărăciei 
de azi). Pe multe dintre ele le-am putut 
întâlni împărțind dulciuri și jucării în case 
de copii și bătrâni de Moș Nicolae. Și, cu 
siguranță, acum se pregătesc cu înfri
gurare pentru Sărbătoarea Crăciunului. 
Sunt persoane care se bucură de bucuria 
celorlalți, care sunt fericite doar atunci 
când împart ceea ce au cu alții, când aduc 
zâmbetul pe chipul celor necăjiți. (V.R.)

mici cornulețe de parizer ori 
șuncă. (Din revista "Extra'’)

Sosuri
picante

Sos de usturoi și 
muștar. Se curăță și se dau 
prin zdrobitor cățeii unei căpă- 
țâni de usturoi. Se freacă bine 
cu ulei și o lingură de muștar. Se 
sărează după'gust. Cine vrea îi 
mai poate adăuga 2-3 linguri de 
smântână sau iaurt ori îl poate 
dilua cu apă și oțet. Se poate 
servi cu cartofi pai sau natur, cu 
paste fierte ori cu friptură.

Sos 'de maioneză cu 
roșii. Maioneza dintr-un gălbe
nuș crud cu 100 ml ulei și o 
linguriță de muștar se amestecă 
bine cu 2 linguri de pastă de 
roșii, 3 linguri d^ smântână. Se 
condimentează după gust cu 
piper și se servește lângă ape
ritive (ouă umplute, salate reci) 
sau cu friptură rece ori mezeluri.

Sos de hrean cu smân
tână și muștar. Hreanul ras se 
amestecă după gust cu smân
tână și se condimentează cu 
muștar, zeamă de lămâie și 
sare.
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Curățenia de 
sărbători

0 Sticla de geam se 
poate curăța prin frecare cu 
praf de cretă umezit cu apă 
rece pus într-un săculeț de 
pânză. Apoi sticla se șterge 
cu o cârpă uscată sau cu o 
piele de căprioară.

0 Lemnăria vopsită în 
alb se freacă și se acoperă 
pentru un timp cu pastă de 

praf de cretă umezit. Se 
înlătură cu o cârpă uscată.

0 Linoleumul se 
spală cu apă și săpun sau 
cu detergenți speciali, fre- 
cându-se bine cu o pânză 
de sac sau altă cârpă 
aspră. Dârele se îndepăr
tează prin ștergere cu o 
cârpă moale.

0 Dușumeaua din 
scândură se curăță în mai 
multe moduri. Cea vopsită 

se freacă cu apă caldă și cu 
săpun sau detergent și se 

usucă apoi cu o altă cârpă.

0 Dușumeaua albă 
(nevopsită) se spală cu apă 
cu un detergent sau cu apă

“:--------------------- ■»

• "Natura ne-a făcut o 
mare nedreptate când ne si
lește să cheltuim în copilărie 
toată comoara noastră de la
crimi. Trebuia să ne păstreze 
plânsul pentru zilele de mal 
târziu - când vin adevăratele 
dureri...”

Octavian Goga

• "Seara târziu, în drum 
spre casă, doi vânători s-au 
oprit la o cârciumă să mă
nânce ceva. La un moment 
dat, în dreptul ușii apare un 
cap roșcat furios.

- Leull exclamă unul din
tre ei.

- Ah, ce m-am speriatl zice 
celălalt. Am avut impresia că 
e nevastă-mea..."

• “Taina cea mare a fiin
ței omenești e că în marginile 
ei poate cuprinde 
ginitul.”

nemăr-

Nicolae lorga 
"Montaj" de llie LEAHU
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caldă cu săpun lichid și 
sodă calcinată, frecându-se 
cu peria de rădăcini. Dacă 
e foarte murdară se freacă 
bine cu o cârpă umedă și 
nisip, apoi cu o cârpă 
uscată pentru a preveni 
îmbibarea apei, după care 
se spală cu peria ca mai 
sus. La sfârșit podeaua se 
clătește cu apă cu “Galus”.

0 Parchetul se între
ține ușor dacă e paluxat (e 
suficientă ștergerea lui de 

praf cu o cârpă moale ușor 
umezită). Altfel se spală cu 

petrosin și se dă cu ceară și 
se lustruiește cu o cârpă 

moale. Nu se spală cu apă 
căci se înnegrește. Pentru 

curățarea cu benzină trebuie 
mai multe cârpe (ca să nu 

le stoarcem murdare în 
benzina curată).

0 Mozaicul și gresia 
se spăl I cu apă și săpun, 

•iar pete e rezistente se 
curăță cu benzină (atenție 
că e inflamabilă!)

Frigul și 
frumusețea r

Frigul de afară, dife
rențele mari de tempera
tură dintre atmosfera din 
casă și cea exterioară afec
tează pielea. Ca să o pro
tejăm în sezonul rece tre
buie să respectăm câteva 
reguli: folosirea perma
nentă a cremelor de zi și 
de noapte (mai grase ca 
de obicei cele de zi, hidra- 
tante cele pentru noapte); 
evitarea apelor de față 
care conțin alcool (aces
tea usucă pielea, așa că le 
înlocuim cu o felie de cas
travete, o bucățică de miez 
de dovleac sau un decoct 
de frunze de pătrunjel care 
sunt astringente); ocroti
rea zonei din jurul ochilor 
(cu o cremă antirid, apli
cată seara și dimineața, 
sau pur și simplu cu unt 
proaspăt); protejarea bu
zelor (ca să nu crape, se 
ung pentru o jumătate de 
oră cu un strat gros de 
miere, de preferință cris
talizată; se dau cu un ruj - 
strugurel sau un ruj mai 
gras); renunțarea la cer
cei (metalul transmite ușor 
recele); masarea gâtului 
(șalurile și gulerele rulate, 
atât de moderne, irită pie
lea gâtului, așa că trebuie 
să-l masăm înainte cu ulei 
de măsline și să așteptăm 
10 minute, apoi să clătim); 
renunțarea la dușurile 
prea fierbinți (usucă pie
lea); folosirea gelurilor de 
baie cu ulei; consumarea 
unei cantități de apă mai 
mari; ungerea mâinilor cu 
Nivea; plimbarea prin cea
ță (sporește imunitatea 
corpului și catifelează pie
lea) și vitaminizarea (prin 
consumarea de legume și 
fructe proaspete).

Sezonul
portocalelor

Venirea iernii înseam
nă și o mai mică varietate 
de fructe autohtone. Mai 
găsim la piață mere (și 
alea, în cea mai mare 
parte, aduse din import), 
poate pere și nuci. în 

schimb o dată cu timpul 
rece găsim tot mai multe 
portocale, alte citrice și 
banane.

Citricele în general 
sunt recomandate în acest 
sezon bântuit de răceli, 
gripe și guturaiuri, întrucât 
conțin din belșug vitamina 
C, necesară organismului 
în lupta cu boala. însă 
ceea ce nu se prea știe 
este faptul că portocala nu 
este tolerată de ficat la 
orice oră din zi. în acest 

sens un proverb oriental 
spune că "sucul de por
tocale e de aur dimineața, 
de argint la prânz și de 
plumb seara". Sau altfel 
spus, pentru a ne fi de fo
los e bine să-l bem dimi
neața, pe nemâncate. Și 
încă un lucru trebuie să re
țină cei care consumă suc 
de portocale: în contact cu 
aerul se oxidează și devine 
toxic. Deci nu stoarceți suc 
decât atât cât consumați o 
dată, să nu stea mai mult 
timp (de la preparare la 
consumare).



Deva, str. 1 Decembrie, 
nr.14 (în curte). Tel: 092/
929095.

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând garsonieră parter, 
ocupabilă imediat, Geoagiu 
Băi, tel. 054/247919 (6415)

• Vând casă, curte, gră
dină, 0,60 ha și teren arabil 
în satul Ocolișu Mare, nr. 26. 
(6416)

• Vând tractor 445 cu plug 
sau schimb cu tractor chine
zesc plus diferența. Vețel, nr. 
109. (20660)

• Vând Dacia papuc, 
1998, carosată, preț foarte 
avantajos, tel. 054/650152 
(8349)

•Vând Dacia 1310,1988, 
stare foarte bună, preț 
convenabil, tel. 054/219058, 
092/456705. (6255)

• Vând telefoane celu
lare, noi, Bosch, Motorola, 
Panasonic, Nokia, Philips, 
Siemens. Decodez GSM. 
Tel. 092258121. (20580)

• Vând, decodez și repar 
pe loc și foarte ieftin ce
lulare GSM. Tel. 094/ 
859958. (20588)

• Vând centrale termice 
automate încălzire centrală 
și apă caldă, pe gaz, second 
hand. Tel. 092281308. 
(20559)

• Vând ușă garaj, raba
tabilă, 3 x 2,5 m. Preț con
venabil. Tel. 225002, 
229336.

• Vând două tone fân, 
Leșnic, nr. 42. (7954)

• Vând cruci marmură, 
900.000,1.500.000 etc. Deva, 
A. Vlaicu, 112.(20657)

• Vând minigatere pentru 
bușteni până la 1 m dia
metru, model deosebit. Tel. 
094/613900. (OP)

• Nou: Tărâțe în amestec 
cu șrot de floarea soarelui, 
preț 1750 lei/kg, Hunedoa
ra, bd. Libertății, nr. 2, tel. 
054/716237, între 9-18. 
(6362)

OFERTE SERVICII

• Sunteți pregătiți să 
intrați în anul 2000? DUAL 
vă oferă următoarele pro
grame Ciel: contabilitate, 
gestiune, stocuri, mijloace 
fixe COMPATIBILE CU 
ANUL 2000. Relații tel. 
230449. (7854)

• Societate internațională
de import oferă imediat locuri 
de muncă cu câștiguri între 
600.000-700.000 lei/săp- 
tămână. Angajăm persoane 
fără experiență, studănți, 
șomeri. Tel. 621446, 092/ 
565828. (20581)__________

• Angajez vânzătoare
chioșc alimentar. Tel. 094/ 
698205. (20659)_________

• Reparații tinichigerie 
auto, preț negociabil, Aurel 
Vlaicu, 63, tel. 217106 
(0653)

• Produse naturiste 
pentru slăbit între 5-15 kg/ 
lună, 092371398. (20658)

• Școala Generală Beriu 
organizează licitație pentru 
montare lambriuri din lemn 
la unitățile de învățământ 
din comună, cu materialul 
școlii. Ofertele se depun la 
Școala Generală Beriu, 
până la 12 decembrie 
1999. Informații tel. 646131 
(6414)

DIVERSE
• S.C. C&C Crystal Ce

mex S.R.L. Deva, str. Plev 
nei, nr. 12, a depus docu
mentația pentru obținerea 
autorizației de mediu pen
tru obiectivul: chioșc situat 
în Deva, str. 1 Decembrie 
nr. 19. Sesizări și recla- 
mații se depun în termen 
de 10 zile la sediul Agenției 
de Protecția Mediului 
Deva, str. A. Vlaicu nr. 25. 
(7952)

• Subsemnatul Pop Vasile, 
domiciliat în Petroșani, str. 
Aleea Poporului 1/1 în ca
litate de administrator la S.C. 
Campionul Compani S.R.L. 
cu sediul în Petroșani, str. 
Aleea Poporului 1/1, mă 
desolidarizez de această 
societate și de ceilalți doi 
administratori Contraș Lucian 
Teo și Jăchian llie, de răspun
derile în ce privește activitatea 
acestei societăți, de angaja
mentele asumate, de pier
derile pe care le are deoarece 
actele acestei societăți nu au 
stat niciodată în sediu ci la o 
altă adresă. Nu am acces la 
acte prin întocmirea actului 
adițional de scoatere din 
societate din luna iunie 1999, 
act care nu a parcurs nici una 
din etapele legale de intrare 
în legalitate. (7956)

COMEMORĂRI

DECESE

• Salariații Sucursalei de 
Distribuție Deva sunt alături 
de colega lor Nela în clipele 
grele ale despărțirii de soțul 
ei și fostul nostru coleg

ing. CIUFLEA AUREL
Dumnezeu să-l odih

nească în pace. (7960)

• Suntem alături de fa
milia îndoliată la greaua 
durere pricinuită de decesul 
celui care a fost

CIUFLEA AUREL
Sincere condoleanțe. 

Vecinii din blocul 02, 
sc.3,str. Zamfirescu.Deva. 
(7959)

• Cu nemărginită durere 
soția Maria, fiica Liliana, 
ginerele Nicolae și nepoții 
anunță încetarea din viață a

Telefoane deosebite la preturi excepționale!

10 premii a
100.000.000 lei
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C/NEMA
"Patria” Deva: Fiica generalului (10-16)
“Flacăra” Hunedoara: Soldatul universal (10-16);
“Parâng”Petroșani: Capcană pentru hoț (10-13); O iubire 

ca-n povești (14-16);
“Dacia” Hațeg: W.W.W. - Mare nebunie în vest (10-13); 

Capcană pentru hoț (14-16);
“Zarand” Brad: 10 chestii nu-mi plac la tine (10-13); Marele 

Lebowski (14-16)
“Patria” Orăștie: Negociatorul (10-12); Star Trek - | 

insurecția (14-16); ;
“Lilceafărul” Vulcari: Matrix (10-12); Dr. Dolittle (14-16).
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SC “PANICOR”SA Hunedoara
ANGAJEAZĂ pentru sucursalele din Hunedoara, Călan 

și Hațeg:
E> contabil șef;
E> economiști;
E> Informaticieni;
H> șoferi;
[Z> agenți comerciali.
Interviul în data de 10.12.1999, ora 15, la sediul 

firmei din Hunedoara, str. Mihai Viteazul, nr.l.
Relații la tel/fax 054-713421.

• în 12 decembrie 1999 
se împlinește un an de 
când te așteptăm să mai 
vii la noi, dar în zadar, 
părăsindu-ne pentru tot
deauna. Noi nu te vom uita 
niciodată, ai tăi dragi soția 
Zuzi, copiii Andrei și An
dreea, sora Eva și cumnatul 
Costel, unchii Ladislau și 
Aurel, mătușa Aneta și 
Reghina, cel care ai fost

av. SEBESTYEN 
AUGUSTIN

de 52 ani. Parastasul de 
pomenire la Biserica Orto
doxă din Hațeg, în 12 de
cembrie 1999. (6464).

scumpului lor soț, tată și 
bunic

TOMESC MARCHIAN
înmormântarea va avea 

loc în data de 10 decembrie 
1999, ora 13, în comuna 
Șoimuș. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace. 
(20661)

Interes și 
dragoste pentru 

copii
Preșcolarii de la Gră

dinița din Galați, aparți
nătoare Școlii Generale 
din Pui, s-au mutat într-o 
sală spațioasă, luminoasă 
și curată.

Spațiul, nefolosit de 15 
ani, a fost renovat (tencuit, 
zugrăvit, vopsit). Un aport 
deosebit au avut părinții 
copiilor, Primăria Pui, școa
la coordonatoare și nu în 
ultimul rând dna educatoa
re Daniela Vlaic, fiică a sa
tului. Merită menționat și 
efortul pensionarului Iulian 
loanici, depus în folosul ce
lor mici. (V.R.)

Societatea Comerciala 
“Sarmintex” SA 

Consiliul de Administrație 
anunța Convocarea ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A 

ACȚIONARILOR SC "Sarmintex" SA Deva
în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea 31/1990 repu

blicată, Consiliul de Administrație al SC Sarmintex SA convoacă Adunarea 
Generală Extraordinară a Acționarilor, pentru ziua de 27 decembrie 1999, 
ora 10.00, la sediul societății din str. Apuseni, nr. 1, Deva.

Acționarii îndreptățiți să participe la Adunarea generală sunt cei 
existenți in Registrul acționarilor la data de 20 decembrie 1999.

în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar pentru Adunarea Generală 

Extraordinară la prima convocare, Adunarea Generală se va ține la 28 
decembrie 1999 în același loc și la aceeași oră.

Acționarii persoane fizice și reprezentanții persoanelor juridice vor 
avea asupra lor actul de identitate, pentru a servi la identificare. Repre
zentanții persoanelor juridice vor avea asupra lor mandatul de repre
zentare, în original, spre a fi depus la intrarea în sala de ședință.

Acționarii care nu vor putea să participe la lucrările Adunării Gene
rale pot da procură specială, ce se poate ridica de la sediul SC Sarmintex 
SA în perioada 08.12.1999 - 24.12.1999.

Procurile în origini»! vor fi depuse de cei împuterniciți la intrarea în 
sala de ședință.

ORDINEA DE ZI a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SC 
Sarmintex SA, din data de 27.12.1999, ora 10.00, propusă de Consiliul 

de Administrație.
1. Aprobarea majorării de capital la SC Sarmintex SA.
2. Diverse.

ROMCOM
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r 
I 
I 
I 
I 
I

----------------------------- - ----------------------
Tombola sărbătorilor de iarnă 
TALON DE PARTICIPARE

Numele:_______________________ ___________
Prenumele:________________________________
Localitate:________________________________
Telefon:______________________B.I.__________
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J Trimiteți acest talon într-un plic împreună cu eticheta | 
I de pe jucăria cumpărată ( care atestă participarea lai 
I concurs) pe adresa ziarului nostru și veți putea participai 
I la extragerea tombolei ce va avea loc în 27 XII 1999,1 
I putând câștiga unul din premiile puse în joc.

Centrul Militar Județean 
Hunedoara

Anunță selecție de oferte pentru reparații acope
riș tip terasă la magaziile unității, în suprafață de 
150 mp.

Ofertele se vor depune la sediul instituției, până la 
data de 13.12.1999. Relații suplimentare la telefon 
233734.

Concurs
IPJ Hunedoara

Organizează in data de 06.01.2000 
concurs pentru ocuparea unei funcții de 
salariat civil (referent) la Poliția munici
piului Deva - evidența populației

Condiții:
• liceu cu diplomă de bacalaureat;
• curs calculatoare;
• vârsta până la 35 de ani.
Cererile se primesc până la data de 

27.XII.1999.
Pentru relații suplimentare vă puteți 

adresa la Serviciul Personal învățământ 
din cadrul inspectoratului, telefon 211250, 
interioare 240, 241, 242, 246.

SC SUPER PREISS SRL ARAD
Anunță deschiderea unui nou magazin în Deva

> papetărie, iucării, birotică:
> cadouri de sărbători, surprize;
> cele mai ieftine articole pentru elevi și studenți, 

inclusiv rechizite școlare.
Prețuri promoționale în perioada sărbătorilor de iarnă.
Afresa magazinului este b-dul luliu Maniu (fost Libertății), 

bl. J, parter.
Orar de funcționare: luni - vineri (9-17): sâmbătă (9-13).
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Județul Hunedoara*

Consiliul Local al Municipiului Deva
Hotărârea nr. Bl 1/1999 

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul BOOD 
Consiliul local al municipiului Deva, Județul Hunedoara, 

HOTĂRĂȘTE:

în “Turneul din Ardeal”

ART. 1 - Impozitele și taxele locale stabilite potrivit legii, pentru anul fiscal 
2000, sunt cele prevăzute în prezenta hotărâre.

ART. 2 - Impozitul pe clădirile proprietatea persoanelor fizice se calculează 
prin aplicarea cotei de 0,1 % în mediul urban si 0,05% în mediul rural, asupra 
valorii clădirii determinată potrivit Anexei 1 din Legea nr. 27/1994, modificată 
si completată prin Ordonanța de urgentă nr. 62/1998 si Ordonanța de urgentă 
nr. 15/1999.

ART. 3 - Impozitul pe clădiri în cazul persoanelor juridice și al altor 
contribuabili, alții decât cei prevăzuți la art. 5 din Legea 27/1994 cu modificările 
și completările suferite ulterior se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra 
valorii de inventar a clădirii, înregistrată în contabilitatea acestora, conform 
prevederilor legale în vigoare.

ART. 4 - Impozitul pe teren se stabilește, în suma fixă pe metru pătrat de 
teren dieferențiat pe categorii de localități, iar în cadrul localităților, pe zone, 
în intravilan, după cum urmează:

ART. 8 - Taxa asupra mijloacelor de transport pe apă, care aparțin 
contribuabililor, se stabilește anual, pentru fiecare mijloc de transport în parte, 
după cum urmează:

Localitatea Zona în cadrul localității Lei/ mp
Deva A 875

B 625
C 375

Sântuhalm
D 188

- localitatea componentă A 875
B 625
C 375
D 188

Archia - sat aparținălor A 50
B 25

Bârcea Mică - sat apaiținător A 50
B 25

Cristur - sat aparținător A 50
B 25

- lei/an - 
Felul mijlocului de transport Taxa
• Bărci fără motor, folosite pentru uz și agrement personal 4.000
• bărci fără motor folosite în alte scopuri 28.000
• bărci cu motor 80.000

ART. 9 - Taxele pentru eliberarea certificatelor și autorizațiilor în domeniul
construcțiilor se propun după cum urmează:

1. Certificatul de urbanism
ața terenului pentru care se solicită 

Până la 150 
Până la 250 
Până la 500 
Până la 750 
Până la 1000

I Peste 1000

Zonele din cadrul localităților sunt cele stabilite prin Hotărârea Consiliului 
local al municipiului Deva.

ART. 5 - Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanico, care 
aparțin contribuabililor, se stabilește în funcție de capacitatea cilindrică a 
motorului, pentru fiecare 500 cm3 sau fracțiune de capacitatea sub 500 cm3, 
după cum urmează:

- lei/an -
Felul mijlocului de transport Taxa

• Autoturisme 24.000
• Autobuze, autocare, microbuze, autocamioane de orice fel 48.000
• Autotrenuri de orice fel 56.000
• Tractoare înmatriculate în evidențele organelor de poliție 32.000
• Motociclete, motorete și scutere 12.000
• Biciclete și tricicluri cu motor 9.000

ART. 6 - Pentru remorci de orice fel, semiremorci și rulote aparținând 
contribuabililor, taxele anuale se stabilesc în funcție de capacitatea acestora, 
astfel:

Taxele de autorizare nu se datorează în cazul eliberării de autorizații 
pentru lăcașuri de cult, inclusiv pentru construcțiile anexe ale acestora sau de 
reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului public al 
statului, precum și pentru construcțiile ai căror beneficiari sunt instituțiile 
publice.

3. Autorizația de forare și excavări necesară studiilor geotehnice, ridicărilor 
topografice, explorărilor de carieră, balastierelor, precum și a altor exploatări.

• Pentru fiecare m2.................................................. 18.000 lei
4. Autorizarea construcțiilor provizorii de șantier, necesare execuției 

lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea:
• 3% din valoarea autorizată a construcțiilor provizorii.
5. Autorizații de construire pentru organizarea de tabere de corturi, căsuțe 

sau rulote, campinguri:
■ 2% din valoarea autorizată a lucrării sau a construcțiilor.
6. Autorizarea construcțiilor pentru lucrări cu caracter provizoriu: chioșcuri, 

tonete, cabine, spații de expunere situate pe căile și în spațiile publice, precum 
și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj, a firmelor și a 
reclamelor:

• Pentru fiecare m2 ......................................................  20.000 lei.
7. Autorizația de desființare parțială sau totală a construcțiilor și a 

amenajărilor
• 0,1% din valoarea impozabilă a acestora.
In cazul desființării parțiale, cuantumul taxei se calculează proporțional cu 

suprafața construită dezafectată.
8. Pentru prelungirea certificatului de urbanism, precum și a autorizațiilor 

conform prevederilor Legii nr. 50/1991, republicată:
• 50% din valoarea laxei inițiale.
9. Autorizațiile pentru lucrările de racorduri și branșamente Io rețele 

publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică și telefonie:
• Pentru fiecare instalație.............................................. 25.000 lei
10. Avizul comisiei de urbanism și amenajare a teritoriului..... 125.000 lei
11. Certificat nomenclatură stradală și adresa................... 23.000 lei
12. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de orice fel cu excepția celor din 

domeniul construcțiilor, precum și viza anuală a acestora:
Autorizațiile de funcționare pentru activități lucrative și viza 

anuală a acestora:
a pentru meseriași și cărăuși
b pentru cazane de fabricat rachiu
c pentru liber profesioniști
d pentru mori, prese de ulei și darace
e pentru alte activit. neprevăzute mai sus

20.000 lei
40.000 lei
70.000 lei
150.000 lei
200.000 lei

certificatul - m! Taxa 
14.000 
19.000 
23.000 
28.000 
32.000 
35.000 

+ 50 lei/m2 
pentru suprafețe mai mari 
de 1000 m2

Pentru satele aparținătoare se percepe 50% din taxa prevăzută mai sus.
2. Autorizația de construire pentru lucrările care se autorizează potrivit legii:
• 1% din valoarea autorizată a lucrării, inclusiv a instalațiilor aferente 

acesteia.
Pentru construcțiile de locuințe taxele de autorizare se reduc cu 50%.
13. Alte lucrări
a) fotocopii după diverse acte deținute de Primarul municipiului Deva, 

precum și de aparatul propriu al Consiliului Local Deva
• Format A4 675 lei
• Format A3 1350 lei
b) eliberarea sau viza anuală a autorizațiilor ce dau dreptul de a executa

proiecte 150.000 lei
ART. 10 - Taxele pentru folosirea mijloacelor de publicitate, afișaj și 

reclamă se propun după cum urmează:
• Contribuabilii care beneficiază de serviciul de reclamă și publicitate sub 

diverse forme au obligația să încheie contract în acest sens și datorează 
bugetului local o laxă de reclamă și publicitate de 3% din valoarea contractului 
exclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă.

• Taxa pentru firmele instalate la locul exercitării activității:......  70.000
lei/an/mp.

ART. 11 - Pentru folosirea locurilor publice se propun următoarele taxe:
A. Pentru vânzarea produselor de orice fel din vehicule sau 

autovehicule:
- din autoturisme 30.000 lei
- din vehicule până la 1,51 (autodube, remorci ele) 50.000 lei
- din autocamioane
B. Pentru folosirea platourilor, 

fiecare mp:
a) producători agricoli
- platouri
- mese și tarabe
b) agenți economici
- platouri
- mese și tarabe
(. Pentru vânzarea de animale
- bovine și animale mari
- porcine
- ovine și caprine
- animale mici și păsări
- pui de o zi
D. Pentru ocuparea locurilor 

rezultate din exercitarea unei ( 
propriu, de fiecare mp:

-platouri 10.000 lei
- mese și tarabe 20.000 lei
- taxa forfetară zilnică practicată în piața Cartodrom Deva 10.000 lei
E. Pentru ocuparea locurilor și platourilor cu mijloace 

transport expuse spre vânzare, de fiecare bucată:
- biciclete, motorete, motociclete, triciclete 40.000 lei
- autoturisme, microbuze, remorci 150.000 lei
F. Pentru ocuparea locurilor necesare vânzării obiectelor 

ocazie, de fiecare mp (vechituri):
- platouri 5.000 lei
- mese și tarabe 10.000 lei
G. Intrarea în târguri în care se vând

obiecte de ocazie (bazar) 2.000 lei
ART. 12 - Persoanele fizice sau juridice care ocupă temporar 

permanent locuri publice, altele decât cele prevăzute moi sus, precum și 
suprafețele de teren în fața magazinelor sau atelierelor de prestări servicii, 
după caz, datorează următoarele taxe:

a 
b
c 
d
e 
f

g

Supra
a 
b 
c 
d
e 
f

75.000 lei 
meselor și tarabelor tic de

5.000 Ier
10 MO Io

10.000 lei
20.000 lei

! si păsări, de fiecare bucată:
150.000 lei
75.000 lei
40.000 lei
5.000 lei
1.000 lei 

necesare vânzării produselor 
activități autorizate pe cont

de

de

sau

Capacitatea
o până la o tonă inclusiv 
b între 1-3 tone inclusiv 
c între 3-5 tone inclusiv
d peste 5 tone

- lei/an -
Taxa
24.000
80.000 
120.000 
152.000

ART. 7 - Pentru atașe, taxa anuală se stabilește la nivelul a 50% din taxa 
datorată pentru motociclete, motorete și scutere.

pentru vânzarea de produse alimentare sau nealimentare 6.000 lei/mp/zi 
pentru prestări servicii 5.000 lei/mp/zi
pentru vânzarea casete audio și video 4.500 lei/mp/zi
pentru vânzarea de presă, reviste, cărți, papefărie 4.000 lei/mp/zi 
pentru depozitare de diverse materiale 4.000 lei/mp/zi
pentru confecționarea de produse 3.000 lei/mp/zi
viza pentru amplasamente noi edilitare subterane (branșamente și 

racorduri) pentru alimentări cu apă, canalizări, termoficare, gaze naturale, 
energie electrică și telefonie se propune la valoarea de 20.000 lei

ART. 13 - Taxele pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare și viza 
anuală a acestora:

a) pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare a unităților de producție,
comerciale și de prestări servicii 100.000 lei

b) pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru activitatea de
taximetrie și maxi-laxi 100.000 lei

c) viza anuală pentru autorizațiile de funcționare menționate m ii sus se 
taxează cu 75.000 lei.

Deva, 29 octombrie 1999

CORVINUL - RAPID (HI
Plecat de la ideea generoasă de a atrage atenția opiniei publice 

asupra situației dificile a fotbalului ardelean, "Turneul din Ardeal" al 
echipei Rapid - inițiat de Mircea Lucescu - și-a consumat marți pe 
stadionul Corvinul "momentul Hunedoara". în ciuda frigului pă
trunzător și a orei destul de nepotrivite la care a fost programat 
amicalul Corvinul - Rapid, aproape 7.000 de spectatori au ținut să 
salute prezența la Hunedoara a lui Mircea Lucescu - cel mai iubit 
antrenor care a condus vreodată destinele fotbalului hunedorean.

Campionii nu au tratat cu aroganță jocul și au intrat în teren 
cu o formație destul de apropiată de formula standard. La rându- 
le, tinerii jucători ai Corvinului și-au dorit să fie remarcați, astfel 
că au încercat să arate tot ce știu. în consecință, am asistat la 
un joc de un bun nivel, în care Corvinul a jucat de la egal la egal 
cu Campioana României. Ba mai mult, dorindu-și un rezultat bun 
contra alb-vișiniilor, hunedorenii au fost cei care au insistat mai 
mult și și-au creat mai multe ocazii de gol.

Prima repriză a avut un ritm destul de bun, ocaziile de gol 
alternând cu rapiditate la ambele porți. Tonul acțiunilor ofensive l-au 
dat hunedorenii, vârfurile Șandor (min. 12) și Mitrică (min. 25) 
încercând vigilența lui Moldovan cu șuturi de la distanță. Rapidul a 
replicat întâi pe contraatac prin Bogdan Andone (min. 15), pentru ca 
apoi Schumacher (min. 22) și Măldărășanu (min. 23) să îl pună la grea 
încercare pe Pascal cu șuturi din interiorul careului. Corvinul iese din 
corzi și contrează tăios, Șandor (min. 27) șutând în plasa laterală și 
Apostu (min. 29) fiind blocat in extremis de apărarea vișinie. Aceste 
acțiuni dau aripi hunedorenilor care domină jocul, dar apărarea 
rapidistă în care a excelat Mutică a fost întotdeauna la post.

în repriza secundă terenul s-a dezghețat și a pus probleme, 
cei doi antrenori au efectuat numeroase schimbări, astfel că 
jocul n-a mai avut nervul și spectaculozitatea celui din prima 
parte. Chiar în debut Corvinul a avut două mari ocazii prin Pavel 
(min. 48) și Gheară (min. 52 - reluare cu capul mingea lovind 
transversala), dar apoi pe măsura trecerii timpului jocul s-a stins 
și s-a încheiat cu un echitabil rezultat de egalitate.

CORVINUL: Pascal - Beloaia, Gheară, Andrei, Dinu - Șchiau, 
Dincă, Mocioi, Șandor - Apostu, Mitrică. Au mai jucat: Andone, 
Pavel, Ognean, Muth, Haidiner, Babarți, Sălășan, A. Rus.

RAPID: Moldovan - Mirea, Chiriță, Matei, Mutică, Bogdan 
Andone - Ghioane, Schumacher, Mâldărășanu - S. Radu, M. 
Dăscălescu. Au mai jucat Sorescu, M. Gheorghesc, Maier, 
Mărgăritescu, Bandi.

**■*

în pagina sport de marți, Conferința de presă susținută de 
Mircea Lucescu, programul complet al celor 9 grupe ale preli
minariilor CM din anul 2002.

Sabin CERBU 
Ciprian MARINUȚ

Azi, Steaua - 
Slavia Praga

După înfrângerea catego
rică (1-4) suferită în tur la 
Praga, Steaua dispută azi de la 
ora 20 returul partidei contând 
pentru turul III al Cupei UEFA cu 
Slavia Praga. Este ultima șansă 
de reabilitare a militarilor și ulti
ma partidă a lui Emerich Jenei 
pe banca tehnică a Stelei. Ju
decând realist, prin prisma re
zultatului din partida tur, șansele 
de calificare ale Stelei sunt foar
te mici. Totuși Jenei a declarat 
că militarii mai cred încă în 
șansa lor și se vor bate până 
la ultima picătură de energie. 
(C.M.)

Cupa Remin la final
Ieri s-au încheiat jocurile din 

cadrul turneului amical de 
handbal feminin organizat la 
Sala Sporturilor din Deva de 
către Asociația Sportivă Uni
versitatea Remin. Echipa stu
dentelor a obținut trei victorii cu 
Fibrex Săvinești, Ciserom Se
beș și RAT Antilopa București, 
un egal cu U. Ursus Cluj și a 
suferit o singură înfrângere în 
fața campioanei naționale 
Oltchim Rm. Vâlcea. Cu alte 
amănunte și comentarii de la 
acest turneu vom reveni pe 
larg în numerele viitoare ale 
ziarului nostru. (C.M.)

Sucursala 
Electrocentrale Deva 

ANUNȚĂ 
r

LICITAȚIE PUBLICĂ DESCHISĂ FĂRĂ 
PRESELECȚIE

1. Obiectul licitației
Prestarea serviciilor de pază a obiectivelor: Sucursala 

Electrocentrale Deva-Mintia și Secția Gurabarza, conform 
anexelor 1 și 2 la caietul de sarcini.

2. Beneficiarul și organizatorul licitației
Sucursala Electrocentrale Deva, cu sediul în localitatea 

Mintia, str. Șantierului, nr. 1, județul Hunedoara, telefoane 223657, 
211150, 211151, int. 115, fax 234258, 225846.

3. Termenul limită de depunere a ofertelor
Ofertele se vor depune la sediul SE Deva-Mintia, biroul 

administrativ, până în data de 20 decembrie 1999, ora 15.
4. Deschiderea licitației publice
Da'a: 21 decembrie 1999, ora 9, la sediul SE Deva. în caz de 

neadjudecare licitația va avea loc în data de 24 decembrie 1999, ora 
9.

5. Documentele licitației (caiet de sarcini)
Preț de procurare: 100.000 lei.
Se rocură de la sediul SE Deva-Mintia, biroul administrativ.
6. Zondiții de participare
Co idițiile de participare sunt cele prevăzute în documentele 

licitație'.
x__ ;________________________________s


