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SĂ NE URĂM DE BIN
Vreți să vă felicitați salariații, 

colaboratorii, prietenii, cu prilejul 
Crăciunului și Anului Nou 1998? 
Paginile ziarului nostru vă stau 

la dispoziție în următoarele ediții din 
zilele de: vineri -19, 

sâmbătă - 20, marți - 23, 
miercuri - 24 decembrie sau 

luni - 29 și marți 30 decembrie 1997. 

.Operativitate maximă, 
calitate deosebită — 

\U[ costuri rezonabile. J

Orice om de bună 
credință din România poate 
aprecia că accederea UDMR 
la guvernare a fost un fapt 
pozitiv. Pentru consolidarea 
democrației, pentru ima
ginea țării noastre în lume. 
Și chiar se părea că 
maghiarii, cu spiritul lor de 
hărnicie și organizare, cu 
inteligența și echilibrul ce-i 
caracterizează, vor juca un 
rol activ și vor fi moderatori 
necesari în angrenajul 
coaliției guvernamentale. 
Se părea.

Insq timpul le-a scos în 
evidență celelalte atribute și 
opțiuni pe care le nutresc 
dintotdeauna, și care, într- 
un tot, se numesc divizare 
etnică. Profitând de cion
dănelile aliaților din coaliție, 
pe care i-au lăsat să fiarbă 
în suc propriu, reprezen
tanții UDMR și-au văzut cu 
tenacitate de ale lor. Nu i-au 
prea interesat problemele 
reformei, care privesc 
întregul popor. Modificarea 
Legii fondului funciar, ori a 
Legii caselor naționalizate, 
ca și politica dezastruoasă 
a Guvernului de restruc
turare prin lichidare a unor 

întreprinderi i-au preocupat 
mai puțin. însă au luat foc 
atunci când s-a pus pro
blema modificării Legii 
învățământului, pentru că 
aici aveau interese precise. 
După atâta tevatură cu 
plăcuțele bilingve, cu recu
noașterea limbii maghiare 
în administrație, cu 
folosirea limbii materne în 
justiție - în toate cazurile 
având câștig de cauză a 
venit vremea modificării

UDMR nu pleacă...
Legii învățământului, cu 
pretenția predării Istoriei și 
Geografiei în limba 
maghiară și înființarea de 
universități autonome 
pentru minoritari.

Pentru a se pune la 
adăpost de eventualele 
neconcordanțe la vremea 
votului, Marko Bela și-a 
dovedit încă o dată viclenia 
și a încheiat un protocol 
ultrasecret cu prietenii din 
coaliție Petre Roman, Ion 
Diaconescu și Mircea 
lonescu Quintus, prin care 
aceștia îi promiteau tot spri
jinul la votul din Parlament. 
Parșivism politic din partea 
aliaților lui Marko Bela. Ei au 
făcut pact cu “diavolul” de 
teamă că fără UDMR nu vor

mai fi nici ei la putere, însă 
nu le-a adus la cunoștință 
taina și colegilor de partid, 
din Parlament.

Ca urmare, socoteala de 
acasă nu s-a potrivit cu cea 
din târg (căci Parlamentul 
ce-i?!) și senatorii au votat 
articolul cu pricina din 
Legea învățământului în 
varianta Pruteanu, adică fără 
Istorie și Geografie în limba 
maghiară și fără facultăți în 
limba minorităților. Deci

șantajul n-a ținut. Și atunci, 
mâhnită foarte, UDMR și-a 
retras miniștrii de la lucrările 
Guvernului și a amenințat 
chiar cu retragerea de la 
guvernare. Din nou șantaj. 
Și aceeași teamă l-a 
determinat pe liderul 
PNȚCD, Ion Diaconescu, să 
le promită amicilor unguri că 
va determina în Camera 
Deputaților corectarea 
“greșelii” din Parlament, iar 
pe președintele țării, Emil 
Constantinescu, să-i 
asigure că va insista pentru 
înființarea unei universități 
în limba maghiară.

Aceste promisiuni care, 
probabil, ca și altele, nu vor 
fi respectate, i-a determinat 
pe liderii UDMR să

hotărască în Consiliul 
Reprezentanților, ținut 
duminică la Cluj-Napoca, 
ceea ce era de așteptat și 
anume că nu vor părăsi 
coaliția. Tranșant și sincer, 
Marko Bela chiar afirma că 
nimeni nu are de câștigat 
de pe urma ieșirii UDMR 
din coaliția guverna
mentală. Iar primii care au 
de câștigat, rămânând 
lângă aliați, sunt chiar 
maghiarii. De acest fapt 
toată lumea este pe deplin 
conștientă.

Până la Camera 
Deputaților, liderii UDMR 
sperau că Legea învăță
mântului, cu amenda
mentele adoptate în Senat, 
nu va trece la vot în 
integralitatea ei de marți. 
Numai că senatorii nu și- 
au schimbat opțiunea de la 
o zi la alta și au aprobat-o 
așa cum discutaseră 
articol cu articol. 
Nemulțumirea UDMR a dat 
din nou în clocot, apoi s-a 
potolit. A mai rămas 
speranța promisiunilor 
șefului statului și 
președintelui PNJCD. S-ar 
putea ca aceasta lege să 
aibă încă drum lung până 
la finalizare.

în dezavantajul învăță
mântului românesc.

Dumitru GHEONEA

ÎN ATENȚIA VETERANILOR 
DE RĂZBOI

Asociația Națională a Veteranilor de Război, 
Filiala județului Hunedoara, face cunoscut tuturor 
veteranilor și văduvelor de război, precum și 
văduvelor veteranilor de război: că începând de azi 
18 decembrie 1997 pot să-și ridice biletele de 
călătorie gratuită pe C.F.R. și Auto - pentru an ui 
1998, de la subfilialele A.N.V.R. din: Brad, Bă ița, 
Deva, Hunedoara, Orăștie, Hațeg și Petroșani.

Cu acest prilej adresăm tuturor membrilor 
A.N. V.R. Sărbători fericite și Anul Nou - 1998 - cu 
bine, cu sănătate și pace!

Biroul executiv a! A.N. V.R.
Președinte Prof. Dumitru Susan

La 15 decembrie 1997 s-au împlinit 75 de ani 
de când “Revista Jandarmeriei” a.văzut lumina 
tiparului la Școala de Ofițeri Jandarmi Oradea. 
Tot pe 15 decembrie 1997, seria nouă a 
publicației respective a corpului de jandarmi, 
care duce mai departe o frumoasă tradiție 
jurnalistică militară, a împlinit 6 ani de la prima 
apariție.

s ’________________________________________________________ .✓

ANA CALOTA A MURIT DE 
MÂNA UNUI DROGAT

La Casa de Copii Nr, 2 Deva
SERBAREA POMULUI DE IARNĂ

La 79 de ani, Ana Calotă a 
fost găsită moartă în locuința 
ei de lângă Uricani. Ea a fost 
transportată la domiciliul unui 
nepot - loan Calotă, pentru a 
fi pregătită de înmormântare.

Vecinii au sesizat faptul că 
femeia prezenta urme de 
violență la nivelul capului și al 
feței.

în urma necropsiei efec
tuate de medicul legist s-a 
stabilit că moartea Anei Calotă 
a fost violentă și s-a datorat 
unui șoc traumatic și hemo
ragie, consecință a unor 
lovituri active și repetate cu un 
corp dur și contondent, pre
cum și prin compresie toracică.

IN SPRIJINUL APICULTORILOR
De la Filiala Asociației 

Crescătorilor de Albine a jude
țului Hunedoara am fost Infor
mați că apicultorii care dețin 
remorci și pavilioane apicole 
se pot prezenta la Direcția 
Regională de Drumuri și Poduri 
- Deva, str. Rândunicii, nr. 3A, 
în vederea eliberării adeve
rinței pentru anul 1997 (din 
care rezultă că apicultura este 
o activitate sezonieră) și obți
nerea ulterioară a rovignetei cu 

^.mențiunea “GRATUIT”. Potrivit

Activitățile specifice 
întreprinse de polițiști au dus 
la descoperirea criminalului. 
Else numește loan Muntean, 
are 24 de ani, recidivist din 
Lupeni, dar cu reședința în 
Uricani.

într-o zi, individul a 
inhalat substanțe halu
cinogene după care a 
pătruns în casa bătrânei 
pentru a fura alimente.

Fiind surprins de victimă, 
agresorul a început s-o 
lovească cu pumnii și cu o 
bâtă. S-a oprit abia după ce 
sărmana femeie și-a dat 
duhul. (V.N.)

prevederilor O.U.G. nr. 20/ 
1997 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 188/ 
1996 privind constituirea și 
utilizarea Fondului special al 
drumurilor publice, la art. 5 
sunt prevăzute cazuri de 
excepție a plății sumelor 
destinate constituirii acestui 
fond, categorie în care se 
încadrează și situația remor
cilor și pavilioanelor apicole, 
care se folosesc doar 
sezonier. (N.T.)

Pe un vânt 
pătrunzător și un 

ger cumplit Moș Crăciun a 
sosit marți seara la Casa de 
Copii Nr. 2 Deva. Fără sanie 
(căci lipsea zăpada) dar cu 
sacul plin s-a oprit între copiii 
care-l așteptau cu nerăbdare 
și bucurie.

înainte de a împărți darurile 
în preajma pomului frumos 
împodobit Moșul ca și invitații 
au urmărit un foarte frumos 
program artistic. Serbarea 
pomului au deschis-o cei mai 
mici, preșcolarii. Povestea lor 
de iarnă a fost spusă în versuri, 
prin cântece și colinzi, prin

dansul fulgilor de nea. 
Următoarea repriză, o 
șezătoare tradițională 
românească, a fost susținută 
de copii mai mari. Iar partea 
a treia a serbării au constituit- 
o colinzile interpretate de un 
________Viorica ROMAN 
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Vă așteptăm!
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Persoanele vătămate par
ticipante la jocul de întra
jutorare „SPERANȚA”, Inițiat 
de S.C. „PROD COM PAPA
GAL” S.R.L. Petroșani, care 
nu s-au constituit părți civile 
în cursul urmăririi penale se 
pot constitui părți civile până 
la termenul de judecată din 
22 Ianuarie 1998, la Jude
cătoria Petroșani.

Constituirea se poate 
face în scris sau în fața in
stanței, la termenul de jude
cată stabilit.

VIC TOR NICOLAE CHER- 
CiU, PREȘEDINTELE JUDE
CĂ TORiEi PETROȘANI

\__________________________ V
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reforma RESTRUCTURARE
CONTEAZĂ PE UN INVESTITOR STRĂIN

Dl ing. Constantin Petec, 
managerul filialei din Orăștie a 
SC Unisem, a pus în evidență 
o serie de aspecte legate de 
activitatea acestei unități care 
are ca principal obiect de 
activitate aprovizionarea cu 
semințe de legume a pro
ducătorilor agricoli, precum și 
cu unelte de grădinărit. La 
toate acestea se mai adaugă 
asigurarea cu îngrășăminte 
chimice și cu alte materiale 
necesare producerii legu
melor. Dincolo de a se putea 
percepe că este vorba despre 
un fel de monopol pe țară (caz 
evitat de Semrom prin 
divizarea acestei unități în 
câteva societăți comerciale de 
acest profil pe țară), priva
tizarea filialelor Unisem în 
sistemul actual prezintă un 
interes aparte din moment ce 
în fiecare județ cu acest obiect 
de activitate sunt înregistrați o 
serie de agenți economici, fie 
că ei au sau nu chemare în 
acest sens, dar care în fond 
creează acea concurență de 
care este nevoie în fiecare 
segment productiv sau pres- 

itator de servicii. Discutând în

nmm mmoioai
Sub genericul „Socie

tatea informațională - Noi 
tehnologii în folosul IMM- 
urilor” s-a desfășurat, săp
tămâna trecută la sediul 
firmei AB System din Deva 
un seminar organizat de 
Centrul de Afaceri 
Transilvania Deva. în para
lel cu seminarul orga
nizatorii au prezentat și o 
miniexpoziție ale noilor 
tehnologii din domeniul 
informatic și al teleco

s

ăAspect din cadrul expoziției. 
Foto: Eduard CHIROIU

municațiilor urmate de 
demonstrații practice. A 
fost prezentată oferta 
firmelor ce produc și co
mercializează hard, soft și 
servicii de întreținere, s- 
au prezentat avantajele 
conectării la rețeaua 
INTERNET precum și cele 
ale telefoniei mobile. S-au 
arătat avantajele unor 
tehnologii și echipamente 
destinate gestionării fizice 
a mărfurilor, precum și 
ultimele realizări în do
meniul digitalizării foto
grafiei și multiplicării. Din 
cele declarate de dna 

detaliu problemele specifice, 
am desprins că, grație ofertei 
unui investitor străin, în acest 
an este posibil ca Unisem și 
filialele sale din țară să intre în 
procesul de privatizare,, 
înregistrându-se la FPS 
intervenția de cumpărare din 
partea firmei Hydro România 
SRL, ca reprezentantă a Agri 
Europe în țara noastră, unitate 
norvegiană ce s-a impus pe

• S.CUNISEM •
plan mondial, figurând în TOP, 
în special datorită preocu
părilor ce le are în domeniul 
protecției mediului încon
jurător, cu toate că și-a 
diversificat mult activitatea pe 
glob în privința prelucrării 
petrolului și utilizării gazelor 
naturale.

Colaborând cu firma res
pectivă, în acest an filiala din 
Orăștie a Unisem a distribuit, 
inclusiv pe cupoane, pentru 
producătorii agricoli din județul 
nostru mai mult de 900 tone

Flavia Isabella Arsoi, 
director executiv al 
Centrului de Afaceri 
Transilvania, s-a ales ca 
sector 
festării 
mici și 
tocmai 
evidenția 
acestor operatori econo
mici ce ar trebui să 
devină coloana verte
brală a economiei 
românești. „Dezvoltarea

țintă al mani- 
întreprinderile 
mijlocii (IMM) 
pentru a se 

importanța

IMM-urilor este esențială 
pentru revitalizarea me
diului economic româ
nesc și de aceea acestui 
gen de afaceri trebuie să 
li se faciliteze accesul la 
tot ce este nou și 
performant în domeniul 
tehnologic. Acestui scop 
subscrie și manifestarea 
organizată acum, ca 
primă treaptă pe drumul 
sprijinirii sectorului 
firmelor mici și mijlocii”, 
a precizat în încheiere 
dna Arsoi.

A. SĂLĂGEAN 

îngrășăminte chimice, evident 
pe lângă aprovizionarea cu 
semințe de legume.

Vorbind despre ofertă și 
despre potențialul investitorului 
străin este de notat faptul că 
intenția acestuia este ca în 
anul următor să asigure, 
inclusiv din import, apro
vizionarea producătorilor agri
coli din județul nostru cu peste 
3000 tone îngrășăminte 

F

chimice, cantitate ce poate 
acoperi aproape în totalitate 
nevoile de consum, prac- 
ticându-se prețuri medii 
existente pe piața europeană 
și mondială.

Din datele centralizate, 
potrivit celor spuse de către 
interlocutor, există asigurat, la 
producătorii din țară sau 
depozitată la unele filiale de 
profil, inclusiv din import, 
întregul stoc de semințe de le
gume necesare în primăvara 
viitoare, însă lipsa resurselor

IBBB

Dacă România era socotită ca un fel de grânar 
al Europei în perioada interbelică, iată că și 

acum se mențin în bună măsură asemenea 
caracteristici, deși în acest an, în ciuda faptului că se 
spune că am avut cea mai bună recoltă de cereale, s- 
au vândut la export cantități reduse de produse, mai 
degrabă fiind piața sigură și importatori însemnați de 
produse agroalimentare. Ca dovadă că ne menținem 
pe loc de frunte în top, este de amintit că în timp ce în 
țara noastră peste 40 la sută din populația activă este 
ocupată în agricultură, în țări ca Ungaria și Rusia în 
agricultură lucrează mai puțin de 15 și, respectiv 20 la 
sută din populația ocupată, iar în Polonia - sub 28 la 
sută.

Că suntem o țară mai mult agrară, fără ca acest 
lucru să se resimtă și în nivelul de trai însă, o 
dovedește și faptul că, potrivit datelor Institutului de 
Economie Mondială, în ultimii ani agricultura 
românească a asigurat peste 20 la sută din produsul 
intern brut, în vreme ce în țări ca Cehia, Slovenia și 
Ungaria aportul agriculturii la formarea PIB a fost sub 
10 la sută. Evident, în condițiile când se practică o 
agricultură de subzistență, nu este de mirare că tot 
mai mulți oameni se ocupă de pământ, dar ei nu 
reușesc să asigure integral nevoile de hrană ale 
populației, recurgându-se masiv la importuri pe valută. 
Până ce vom ajunge la nivelul țărilor dezvoltate unde 
un fermier sau un ocupat în agricultură asigură hrana 
necesară pentru 50-70 de consumatori mai avem de 
străbătut o cale foarte lungă. (N.T.)

( F.P.S. ESTE PENTRU DIVIZAREA COMBINATELOR A
SIDERURGICE HUNEDORENE

U nul din subiectele 
abordate în cadrul 

unei discuții purtate cu dl ec. 
Viorel Coposescu, directorul 
Filialei F.P.S. Hunedoara, a 
vizat procesul de privatizare- 
restructurare a siderurgiei 
hunedorene.

După cum se cunoaște deja 
propunerile de restructurare 
venite din partea siderurgiștilor 
urmăresc înființarea a două 
holdinguri care să “absoarbă” 
sub cupola lor toți operatorii 
economici din siderurgie. F.P.S. 
nu se opune inițiativei de 

\nființare a holdingurilor cu 

financiare a determinat ca 
plata acestora să fie 
amânată, ca urmare a deca- 
pitalizării unităților aparți
nătoare de Unisem.

Nu încape nici un fel de 
discuție asupra faptului că 
privatizarea este singura 
soluție pentru ca în viitor 
Unisem să-și îndeplinească 
cu maximă răspundere 
atribuțiile speciale ce le are 
în legătură cu sprijinirea 
producătorilor agricoli în 
vederea creșterii producției 
de legume. Important este 
însă ca infuzia de capital 
străin să aibă loc, astfel încât 
filialele Unisem din țară să fie 
în măsură să poată ieși din 
blocajul financiar în care se 
găsesc, ceea ce aduce o 
oază de speranță că în viitor 
aprovizionarea cu semințe 
de legume, cu accesorii de 
grădinărit și cu alte materiale 
se va face în cele mai bune 
condiții, în folosul produ
cătorilor agricoli și al 
consumatorilor din țara 
noastră.

Nicole TÎRCOB/

amendamentul ca acest lucru să 
se facă după privatizare. “Dacă 
dorim să netezim calea priva
tizării unor firme de amploarea 
Siderurgicii S.A., de exemplu, 
acest lucru nu se poate face 
decât printr-un proces de 
divizare care să reducă, pentru 
fiecare societate comercială nou 
formată, costurile de achiziție. 
Imaginați-vă ce ar însemna 
privatizarea “în bloc” a unui 
combinat de talia “Side
rurgicii” ce are un capital so
cial de cca 600 miliarde de lei. 
Oricât de “strategic” ar fi 
investitorul dornic să cumpere

O soluție de moment - 
importurile de came, 
dar baza o reprezintă totuși 

încurajarea producției autoh
tone. Discuția purtată cu dl 
ing. Marcel Manole, manager 
al SC Decebal SA Deva, a 
pus în evidență câteva ele
mente esențiale care oglin
desc starea actuală a 
zootehniei românești și impli
cațiile restructurării în privința 
industriei alimentare. Alar
mând traiectoria întregii 
zootehnii și industrii ali
mentare a țării, nu fac 
excepție de la regulă nici 
situațiile existente în județul 
nostru. Ca urmare a restruc
turării, producția de came a 
înregistrat o scădere dra
matică, în același timp 
devenind tot mai scumpă. 
Drept argumente în acest 
sens stau câteva date ce 
reflectă, spre exemplu, 

evoluția în timp de un an 
(respectiv în octombrie 1997 
față de octombrie 1996), a 
efectivului de porcine și a 
prețului de producție și la 
consum. Astfel în intervalul 
amintit efectivul de porci la 
nivel de țară s-a diminuat cu 
peste 27 la sută, producția de 
carne s-a redus cu aproape 
44 la sută, în vreme ce prețul 
de producție a ajuns la 213 la 
sută, iar prețul de consum la 
278 la sută. Asemănător se 
prezintă lucrurile și în cazul 
altor specii de animale. Cu 
toate greutățile întâmpinate 
datorită căderii zootehniei, 
care a determinat și căderea 
industriei, alimentare, la SC 
Decebal SA Deva,' s-au 
căutat soluții pentru ca 
activitatea economico-finan- 
ciară să nu înregistreze în 
totalitate aceeași traiectorie, 
să se poată menține astfel pe 
linia de plutire. în context dl 
Manole spunea că față de 
anul trecut producția firmei a 
scăzut, cu excepția celei de 
conserve, care s-a menținut 
la același nivel.

Pentru a se evita colapsul, 
de curând consiliul de 
administrație al firmei a 
adoptat, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței 9 a 
Guvernului, măsura să treacă 
la restructurare, disponi- 
bilizând 250 de angajați în 
perioada următoare, ceea ce 
reprezintă peste 30 la sută din 
numărul angajaților. Pentru a 
depăși greutățile momentului 
în căutarea de resurse 
necesare achitării contra
valorii utilajelor importate în

și tot s-ar intimida de valoarea 
extrem de ridicată a 
obiectivului. Chiar și prin 
divizarea în zece societăți, să 
zicem, costurile de achiziție ar 
fi, pentru fiecare societate, 
relativ ridicate. Intr-o astfel de 
divizare, cea mai mică firmă 
rezultată din divizarea Side
rurgicii ar fi mai mare, de 
exemplu, decât oricare dintre 
firmele din Deva”, precizează 
dl Coposescu. Odată priva
tizarea combinatelor siderur
gice terminată, FPS, filiala 
Hunedoara, va putea bifa ca 
fiind dezetatizat încă 35 la sută 

scopul retehnologizării, s-a 
recurs la importul de carne 
(prețul acum fiind sub oferta 
pieței interne), în vederea 
realizătii unor produse 
destinate exportului (res
pectiv în Germania), cola
borând cu firma Combac 
din Bacău, care este 
agreată pentru export. 
Evident, nu este situația cea 
mai fericită să dai valută 
pentru a importa carne, în 
vreme ce capacitățile 
interne rămân nevalori
ficate, dar acum nu se mai 
poate ieși din dificultăți pe 
altă cale.

Desigur că în condițiile 
când peste 80 la sută din 
costurile produselor finite 
oferite pieței le reprezintă 
cele cu materia primă 
(carnea) și cu materialele 
auxiliare (ingredientele), 
există preocupare pentru a 

oferi la consum produse 
accesibile, având în vedere 
că și puterea de cumpărare 
a populației a înregistrat o 
scădere accentuată, concu-l 
renta stimulând grija față de 
calitatea produselor și de 
reducerea costurilor. Revi
gorarea zootehniei, prin 
măsuri de stimulare a 
crescătoriilor de animale, 
constituie o cerință esen
țială pentru a ieși din 
impasul în care se găsește 
acum industria alimentară a 
țării și a atenua suferințele 
legate de aprovizionarea* 
populației cu produse de 
origine animală. Aici se 
înscrie și intenția conducerii 
SC Decebal de a da folo
sință capacităților proprii 
disponibile pentru creșterea 
animalelor, propunându-se 
ca în anul 1998 să fie cres
cute, în special la Hațeg, 
peste 2000 de animale în 
vederea sacrificării. în 
același timp este de aștep
tat ca și crescătorii de ani
male - societăți comerciale, 
asociații cu acest profil, cât 
și particularii - având o 
tradiție îndelungată, să valo
rifice mai bine potențialul 
existent, baza furajeră 
(producția ridicată de cerea
le existentă) permițând să 
fie sporite substanțial (acum 
găsindu-se undeva la 
jumătate față de 1989) 
efectivele de animale la 
toate speciile, astfel încât 
aceste preocupări să se 
regăsească și în creșterea 
nivelului de trai al populației.

Nicolae TÎRCOB

*

din capitalul social al firmelor 
județului, procent ce re
prezintă ponderea celor doi 
operatori din siderurgie. Mai 
avansat pe drumul res
tructurării este combinatul 
metalurgic din Călan care la 
ora actuală suferă divizarea 
în 12 societăți comerciale. 
Conform celor declarate de dl 
Coposescu pentru aceste 
firme nou înființate există 
cereri de cumpărare din 
partea unor investitori atât 
străini cât și autohtoni.

______Adrian SĂLĂGEAhf/
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Gestul ce salvează vieți
9

Nu este prea departe 
vremea când Centrul de 
Transfuzie Sanguină al 
județului Hunedoara lansa 
apeluri disperate, inclusiv 
prin intermediul mass-me- 
dia, pentru a înlătura peri
colul de a rămâne fără rezer
ve de sânge transfuzabil. în 
urma acelor demersuri s-au 
luat măsurile corespunză
toare și problemele au fost 
reglementate, ne spune dra 
dr. Victoria Tâmpeanu (me
dic primar laborator clinic), 
director al Centrului de 
Transfuzie.

Fondurile alocate au fost 
suplimentate cu 100 milioane 
de lei din bugetul Consiliului 
local, astfel încât la ora 
actuală bonurile valorice de 
alimente acordate donato
rilor, spre exemplu, sunt plă
tite la zi. Reamintim potenția
lilor donatori că acest bon de 
alimente este în valoare de 

55.000 de lei, la a cincea 
donare acordându-se încă 
un bon valoric echivalentcu 
suma de 135.000 de lei; în 
plus, pentru fiecare donație 
de sânge se primesc, 
conform legii, câte 
două zile libere 
(respectiv con
cediu de o- 
dihnă). Dacă pe 
plan local ițele s- 
au descurcatîn
privința banilor, în 
schimb continuă să 
se înregistreze datorii 
foarte mari la capitolul "reac
tivi". responsabilitatea finan
țării aparținând în acest caz 
forului superior - Institutului 
de Hematologie București.

în perspectiva acestui 
sfârșit de an, respectiv a 
perioadei sărbătorilor, se 
impune și o intensificare a 
activității Centrului de Trans
fuzie, în sensul că "trebuie 

să pregătim un stoc de ur
gență”, pentru a putea face 
față în cazul diverselor acci
dente care se-ntâmplă de 
obicei, ori care s-ar putea 

produce în această 
perioadă, 

menționează dra 
dr. Tâmpeanu; 
obiectiv nu toc
mai foarte ușor 
de realizat, a- 
vând în vedere 

că, în general, 
numărul donatorilor 

a scăzut și că în același 
timp trebuie să existe un e- 
chilibru între toate grupele 
sanguine. Printre cauzele 
acestei scăderi s-ar putea 
număra, e de părere 

iterlocutoarea noastră, fluc
tuația existentă la ora ac
tuală în rândul cetățenilor 
(rezultată și-n urma dispo
nibilizărilor din diferite sec
toare economice), dar și ine- 

ficiența unei campanii de 
propagandă corespunză
toare, ce nu este încă bine 
structurată nici la nivel na
țional.

Cu toate acestea, fie că 
donează sânge doar pentru 
a beneficia de cele două zile 
libere ori de bonurile valorice 
de alimente, fie că o fac pen
tru a salva viața cuiva apro
piat, mai sunt donatori care 
continuă să vină și să-și lase 
o mică parte din fluidul vital 
spre a fi redat apoi celor 
care au absolută nevoie de 
el. Conducerea Centrului de 
Transfuzie Sanguină al jude
țului Hunedoara ține să mul
țumească și pe această cale 
tuturor celor care au contri
buit la salvarea vieții se
menilor lor, dorindu-le sănă
tate, sărbători fericite și să 
fie pe mai departe la fel de 
generoși cu cei care, fără să 
se facă auziți, le cer ajutorul.

9 9

CONSILIULUI LOCAL
La sediul Primăriei munici

piului Deva a avut loc marți, 16 
decembrie, ședința Consiliului 
local. Pe ordinea de zi s-au 
aflat nu mai puțin de 18 puncte.

Cele mai multe dezbateri 
le-au provocat temele privind 
rectificarea bugetului local pe 
anul 1997, stabilirea unor impo
zite și taxe locale, mărirea sala
riilor personalului propriu al 
Primăriei etc. Cu foarte mare 
greutate și după mai bine de 
două ore de dezbateri's-a reu
șit adoptarea punctului referitor 
la rectificarea bugetului. Astfel, 
pentru sistemul de sănătate au 
fost alocate 230 de milioane de 
lei, învățământului i-au fost 
repartizate 137 de milioane, iar 
protecției sociale 100 de mili
oane de lei.

Au fost stabilite totodată 
noile tarife pentru unele acti
vități comerciale care se desfă
șoară pe raza municipiului. Un 
producător agricol va trebui să 
plătească de acum înainte pen

tru o tarabă pe care o închiriază 
la piață 5000 de lei/zi, pentru 
platouri se vor plăti 3000 de lei/ 
zi, în timp ce agenții economici 
vor plăti pentru aceleași tarabe 
10.000 de lei/zi. în ceea ce 
privește salarizarea persona
lului propriu al Primăriei munici
piului Deva, s-a ajuns la conclu
zia că lipsa retribuției corespun
zătoare muncii prestate a con
dus la plecarea unor specialiști, 
ceea ce a influențat negativ 
activitatea acestei instituții.

în aceeași ședință a fost 
luată în discuție propunerea 
privitoare la acordarea de re
duceri la transportul în comun 
pe rutele din municipiul Deva' 
pentru pensionari, veche pro
misiune a Primăriei, ca și finan
țarea investițiilor de extindere a 
gazului metan la Biserica Orto
doxă din cartierul Micro 15 (20 
de milioane de lei), la blocul nr. 
4 din cartierul Dacia (25 de 
milioane de lei) și pe strada 
Panseluței (15 milioane de lei).

Scade sporul natural al 
populației deveneP

Cu puține zile înaintea 
sfârșitului de an, la Biroul de 
Stare Civilă din cadrul Con
siliului local al municipiului 
Deva continuă să fie înre
gistrate cele mai importante 
evenimente din viața unui 
pm nașterea, căsătoria,i 
decesul. Curând vor putea fi 
cunoscute datele statistice 
anuale. Deocamdată se 
prefigurează diferențe nu 
tocmai surprinzătoare față 
de anul trecut.

Astfel, comparând cele 
două perioade (respectiv pâ
nă în 15 decembrie), cea mai 
importantă scădere se con

semnează în planul naște
rilor: 1022 în acest an, față de 
1105 anul trecut. Totodată, a 
crescut numărul deceselor: 
835 față de 803.

Perechile care și-au unit 
viețile în fața ofițerului stării 
civile nu s-au lăsat cu mult 
mai prejos decât cele de 
anul trecut: 578 de căsătorii 
anul acesta, față de 585. 8 
noiembrie a fost data cu un 
număr record, nu mai puțin 
de 25 de căsătorii fiind ofi
ciate în această zi, după 
cum reiese din datele oferite 
de dna Maria Marinoiu, șefa 
Biroului de Stare Civilă. S-a InAtfat bradul pentru copiii Devei. Foto Eduard CHIROIU
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In Cnntinn Socinln
Dincolo de remanierile care 

| vin și trec, de amăgitoarele pro- 
_ misiuni ale guvernanților, mult 
imai actuale sunt problemele 
| noastre, ale oamenilor obișnuiți,
■ ale oamenilor îngrijorați pentru
■ ziua de mâine. Sărăcia și mize- 
| ria sunt omniprezente, salariile - 

| chiar indexate - cu greu mai pot 
. face față ritmului alert în care 
I cresc prețurile. De altfel, sta- 
| tisticile arată că mai mult de
■ 70% din salariul românilor este
■ folosit pentru asigurarea hranei. 
I în aceste condiții, este normal 
| ca numărul celor care au nevoie 
. de un ajutor să fie din ce în ce 
I mai mare. Bătrânii, familiile cu 
| mulți copii, șomerii sunt doar
■ câteva din categoriile sociale
■ care trebuie să beneficieze de 
I sprijinul comunității. în orașul 
| nostru, un sprijin îl reprezintă și 
-mesele oferite la Cantina de
■ Ajutor Social. Având o capa- 
| citate inițială de 250 de locuri, s-
■ au dovedit foarte repede mult 
' prea puține în comparație cu 
I numărul celor care doresc să ia 
| masa aici. Nici chiar cele 100

Ide noi locuri, greu obținute și 
ele, nu pot face față numărului 

| crescând de cereri.
I După cum declara dl Va
lentin Zaharia, inspector la Ser-

viciul de Autoritate Tutelară și 
Protecție Socială din cadrul 
Primăriei Deva, situația cantinei 
este destul de gravă. Datorită 
numărului redus de locuri, nu 
pot fi primiți toți cei care au 
nevoie de această masă caldă, 
apoi valoarea unei porții de hra
nă este foarte mică, de numai 
5850 de lei. Din acești bani nu 
poate fi oferită o mâncare foarte 
consistentă și diversificată, însă 
majoritatea celor care iau masa 
aici nu dau prea mare impor
tanță diversității. Sunt mulți cei 
care cred că ar fi bine dacă 
mâncarea ar fi mai consistentă, 
însă în momentul când nu au 
altă alternativă se mulțumesc și 
cu ceea ce este. Sunt conștienți 
că și așa sunt privilegiați, mulți 
semeni ai lor neavând posi
bilitatea să beneficieze de ser-1 
viciile cantinei. Pe de altă parte, . 
s-a încercat organizarea unor ■ 
festivități cu ocazia sărbătorilor | 
de iarnă însă, din păcate, este ■ 
aproape imposibil ca ele să mai ! 
aibă loc. Nu există nici până la I 
această dată resursele finan-1 
ciare necesare și, se pare, șan- . 
sele de a fi găsite în următoa- ■ 
rele zile sunt foarte mici. Singu-1 
ra salvare ar fi un sponsor gene-1 
ros transformat în Moș Crăciun^
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NOTEINFORMAȚIIOPINII

Ritmul extrem de lent al eliberării cupoa
nelor pentru căldură a condus în mod inevitabil 
la cereri de prelungire a termenului în care se 
mai pot depune și rezolva dosarele. Deși în 
Deva s-au eliberat peste 20.000 astfel de 
cupoane, mai sunt foarte multe persoane care 
nu au reușit să-și completeze formularele 
datorită, mai ales, sistemului neadecvat în care 
au fost concepute. Conducerea Primăriei a 
hotărât că sunt destule motive pentru a fi 
prelungită perioada în care se mai pot rezolva 
aceste cereri, așa încât "cuponiada de iarnă” 
continuă și după data limită de 5 decembrie, 
până la rezolvarea tuturor dosarelor.

De mai bine de 2 ani blocurile 60 și 61 din 
cartierul devean Micro 15 nu au mai primit nici un 
pic de căldură. Este adevărat că sunt destui rău- 
platnici în aceste blocuri către RAGCL, dar cei 
care sunt totuși la zi cu plata cheltuielilor de ce 
trebuie să aibă aceeași soartă? Nu credem că 
debranșarea de la rețea este unica soluție de 
rezolvare a problemelor. Dimpotrivă, șansele de 
recuperare a datoriilor în acest mod sunt foarte 
mici, din cauza imposibilității de plată a celor în 
cauză. Poate se va găsi măcar acum, după atâta 
timp, o soluție. Până atunci, numai bunul 
Dumnezeu îi mai poate încălzi pe acești oameni.

Siuiliu pe i îilnrifiw
Criza prin care trece societatea românească 

este reflectată și de apariția tot mai frecventă a 
cererilor unor locatari de debranșare a apar
tamentelor de la rețeaua de încălzire centrală a 
orașului. în Deva există 80 astfel de cereri, însă 
numărul celor care nu își mai pot permite din punct 
de vedere financiar aceste servicii este în continuă 
creștere. Singura speranță a celor care fac un 
asemenea gest disperat este doar o iarnă cât mai 
blândă.

Fratele ilin Giffiii
Participarea reprezentanților municipiului 

Deva la Expoziția Municipalităților de la Salonic 
(Grecia), din luna noiembrie a.c., a adus nu 
numai o unanimă apreciere din partea orga
nizatorilor, vizitatorilor și participanților, ci și 
încheierea unui acord de principiu între repre
zentanții deveni și cei ai orașului Kalamata din 
Grecia. S-au conturat numeroase posibilități de 
conlucrare și s-a propus chiar înfrățirea celor 
două orașe. Acesta este și motivul pentru care o 
delegație, avându-l în frunte chiar pe primarul 
orașului Kalamata, ne va onora cu prezența în 
cursul lunii februarie a anului viitor.

Pagină realizată de
Georgete Bârfa, Andrei NiSTOR

Ședințar f

Comitetului 
director teritorial 

din cadrul 
Prefecturii 
Hunedoara

Sala mare a Prefecturii 
județului Hunedoara a găzduit 
marți, 16 decembrie, ședința 
Comitetului director teritorial. 
Dintre cele cinci puncte aflate 
pe ordinea de zi, mai impor
tante au fost informările pri
vitoare la modul în care se 
asigură aplicarea protecției 
sociale pe teritoriul județului și 
la activitatea desfășurată pen
tru protecția consumatorului. 
O problemă spinoasă cu care 
se confruntă Direcția Generală 
de Muncă și Protecție Socială 
este neplata de către unii a- 
genți economici a contribuțiilor 
la fondurile de asigurări so
ciale. Cei mai mari debitori 
sunt RAH Petroșani, cu 788,7 
miliarde lei, SC Siderurgica 
SA Hunedoara, cu 162 miliar
de și RAC Deva, cu 48,1 mili
arde lei.

Din cauza neplății contri
buțiilor s-a ajuns la situația în 
care dintr-un venit programat 
de 315,2 miliarde de lei s-au 
realizat în acest an doar 176,5 
miliarde, adică 56 la sută, 
cheltuielile depășind cu 24,5 la 
sută nivelul programat. în 
ceea ce privește activitatea de 
asistență socială s-a asigurat 
plata prestațiilor lunare, fiind 
cheltuite 2,1 miliarde lei pentru 
cele 38.957 alocații pentru 
copii, și 600 de milioane de lei 
pentru plata celor 4787 de 
ajutoare sociale. Comitetul 
director teritorial de pe lângă 
Prefectura Hunedoara a mai 
fost informat și despre mani
festările cultural-artistice din 
anul 1997, dl loan Sicoe, con
silierul șef al Inspectoratului 
pentru Cultură, prezentând și 
calendarul manifestărilor ar
tistice pe anul 1998.
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r „SttW PENTRU
CĂ-MI PLACE

... tictcirbcilori

Am cunoscut-o la 
recenta sărbătoare a 
persoanelor cu handicap 

când și-a citit una dintre 
poezii. Imagini surprinzătoare 
și chiar șocante îi definesc 
poezia care nu respectă 
canoanele clasice. Ascultând- 
o s-a născut întrebarea - cine 
e Marinela Pop Șerban, fata 
care scrie poezie noncon- 
formistă?/

Stând ia taifas am în
cercat să aflu câte ceva 
despre dna Mari, pentru a-i 
putea creiona portretul. Am 
aflat că s-a născut la 
Paroșeni, în 1965, a absolvit 
liceul la Vulcan și a făcut doi 
ani de psihologie (n-a reușit 
să termine facultatea căci s-a 
desființat), a urmat diverse 
cursuri și trei ani de pian la 
Școala Populară de Artă. 
Citește mult, în special lite
ratură și critică literară. Dar 
teancului de reviste literare i 
se alătură altul, ce-i drept mai 
mic, cu publicații din dome
niile financiar și legislativ. 
Vrea să știe cât mai multe 
lucruri din cât mai multe 
domenii. Și se bucură că din 
'90 încoace are acces la mai 
multă informație, la alt fel de 
literatură, și în special de 
poezie, care este pasiunea 
vieții sale. Scrie versuri de la 
9 ani și a adunat vreo 200 de 
poezii „din care 80 bune". Din 
octombrie anul trecut a 
participat la mai multe con
cursuri de poezie din țară și 
se bucură că între diplomele 
primite unele poartă sem
nături ale unor personalități 
prestigioase ca D.R. Po
pescu. Primul premiu l-a do
bândit anul trecut la concursul 
,,Moștenirea Văcăreștilor” de 
la Târgoviște, unde un juriu 
puternic, condus de Mircea 
Horia Simionescu, i-a acordat 
locul III. Iar la ultimul concurs 
la care a participat, de la 
Dragosloveni (Focșani), a 
obținut premiul I, juriul fiind 
condus de Laurențiu Ulici și 
avându-l în componență și pe

Mihai Cimpoi, președintele 
Uniunii Scriitorilor din 
Republica Moldova. Deci 
poezia pe care-o scrie are 
recunoașterea unor oameni 
de marcă.

Intenții? Să participe în 
continuare la concursuri, 
dar selectiv, doar la cele în 
care creația literară este 
luată în serios. Dorește să- 
și prezinte și piesele de 
teatru. t,Scriu pentru că-mi 
place. îmi place și să cu
nosc oameni, locuri”. Dar, 
recunoaște, că și banii pri
miți la concursuri o ajută, 
căci își poate cumpăra re
viste și cărți. Cât privește o 
carte proprie, pe care să-și 
pună semnătura, consideră 
că are rost doar „dacă are 
girul unui om de cultură. 
Sunt un om mort dacă 
crema criticii și literaturii nu 
mă acceptă. Mor cum am 
răsărit". De aceea nu 
concepe să tipărească un 
volum pe banii proprii ca 
apoi să se prăfuiască prin 
librării. Este conștientă și de 
dificultatea unui debut, în 
condițiile în care în ultimul 
an ,,au apărut 1400 de 
volume ale unor debutanți 
recomandați de oameni 
valoroși".

Poezia a revenit obse
dant în discuție indiferent că 
era vorba despre slujba 
dnei Marinela (ca telefo
nistă la Filiala Electro- 
centrale Mintia în turele de 
noapte are timp să scrie), 
despre copilăria, părinții și 
bunicii săi, despre soț. 
Tânăra volubilă, pe care 
accidentul de tren suferit la 
19 ani n-a făcut-o să se 
retragă în sine, ci ,,să 
umblu mai mult printre oa
meni”, este de un optimism 
molipsitor, își dorește alături 
de împlinirile în plan literar 
și un copil. Dorințe 
realizabile pentru o femeie 
care știe ce vrea.

Probabil nicicând nu se 
vede mai importantă munca 
femeii în gospodărie, ca de 
sărbători. Dacă tot ce face 
gospodina în timpul anului zi 
de zi pare ceva normal, tot 
așa de normal pare ca ea să 
conducă muncile pregătitoare 
de sărbători. Lipsa ei este 
evidentă mai ales în această 
perioadă.

Ștersul geamurilor, aran
jarea și ornamentarea ca
merelor într-un mod festiv, 
spălarea perdelelor, hainelor,

tuturor obiectelor ce necesită 
curățenia și împrospătarea și 
nu în cele din urmă pregătirea 
bucatelor sărbătorești: gustări 
calde și reci, supe, fripturi, 
sarmale, cozonaci și prăjituri. 
Zile în care stă ore în șir în 
fața aragazului, sobei sau 
cuptorului și le face toate cu 
dragoste și bucurie precum o 
furnică, aleargă, transpiră, 
obosește dar le face pe toate 
spre bucuria întregii familii.

Poate doar cei care nu au 
în casă o Mamă, o soție sau o 
iubită realizează lipsa femeii și

poate doar ei ar ști să 
prețuiască tot acest efort pe 
care îl depune femeia în 
prag de sărbători.

Să nu-i uităm pe cei 
rămași singuri, să le dăruim 
din roadele muncii noastre, 
să le dăruim puțină bucurie. 
Iar toți cei care avem alături 
o Mamă, soție sau iubită - 
care transformă casa și 
masa, dându-le un aer de 
sărbătoare - să nu uităm să 
le mulțumim.

Ina DELEANU

Viorica ROMAN

clin cauza unui înger nehotărât

fata din fereastră are atitudine și 
produce mult zgomot îi pocnesc 
neuronii creează dezordine în univers 
nu reușim să o îmblânzim țipătul ei 
strident atrage toate probabilitățile 
și s-a cocoțat caraghioasa până la 
papucii sfinților i se aprinde 
râsul în beznă și potrivit 
cronicilor vine din orașul cu 
femei subțiri nu-i de glumit 
a spus atunci un înger 
sosit dintr-un contur de țeastă 
să-i smulgem coronița și sandalele 
să-i frângem șira spinării 
apoi s-a răzgândit 
s-a agățat cu aripa roșie 
de cer a închis ochii și 
zodia balanței a zămislit iar

Marinela POP ȘERBAN J

Cotlete de porc la 
tigaie: 6 buc. cotlete (900 
g), ulei, untură, sare, piper, 
cimbru, o lămâie. Se taie 
carnea, se spală și se ung 
bucățile cu ulei și zeama de 
lămâie, lăsându-le la ma
cerat 6-10 ore. Se sărează, 
se adaugă piper, cimbru și 
se pun în tigaie cu untură 
încinsă. Se rumenesc, 
întorcându-le pe o parte și 
pe alta, până sunt bine pă

trunse. Se servesc cu 
murături, salată verde sau 
altă garnitură la alegere.

Salată de morcovi cu 
mere și stafide. Morcovii 
rași pe râzătoare fină, 
merele rase și stafidele, 
care au stat câteva ore în 
apă, se amestecă bine și 
se adaugă ulei, zeamă de 
lămâie și sare.

(Dintr-un dicționar al înțelepciunii]

• Tăcerea face să izbândească totul;
• Vorbește cel din urmă și taci cel dintâi;
• Fără a fi întrebat, nu spune nimănui nimic, nici când 
întreabă în mod nepotrivit;
• Cel fără minte o duce mai bine mult timp, dacă păstrează 
tăcerea;
• Trebuie de tăcut sau de spus ceva mai bun decât tăcerea;
• Tăcerea e mai sigură decât vorba;
• Dă fiecăruia urechea ta, dar la puțini glasul tău;
•Nu da limbă gândurilor tale, nici acțiune vreunui gând 
nepotrivit.

femela 
Cap/ticoM \ '

Este mai frumoasă ta 
maturitate decât în tinerețe. In 
modă preferă liniile clasice, tradi
ționale. Ii plac nuanțele închise, 
îndeosebi negrul care îi vine bine, 
reliefându-i personalitatea.

Pe primul loc în preocupările 
sale sunt cele legate de profesie și 
de poziția socială și abia în al 
doilea rând vin cele sentimentale. 
Nu ia în seamă bărbații care nu 
sunt ambițioși și nu tind către o 
situație materială foarte bună. 
Este ambițioasă, activă și 
eficientă dar are momente în care 
devine melancolică. Este veșnic 
neliniștită, dar frământările sale 
nu transpar în exterior.

Familia este foarte impor
tantă la o femeie capricorn și ea îi 
este foarte fidelă. Își crește copiii 
cu dragoste și grijă, punând ca 
prime reguli în abecedarul 
educației simțul datoriei și pe cel 
al responsabilității. Puternică, 
ordonată, ambițioasă, reprezintă 
un excelent sprijin pentru un 
bărbat care se ridică la înălțimea 
aspirațiilor ei.

Grupa 
sanguină 
și iubirea 

(IV] 
GRUPA A3 - 

"EOARTE 
SENTIMENTALĂ"

Pentru femeile cu grupa 
AB calitățile și defectele se 
iau la întrecere. Firi foarte 
sensibile, adesea se contrazic 
și devin imprevizibile. Sunt 
foarte sentimentale. Slăbi
ciunile lor sunt legate de 
indecizie și de voluptatea 
unor plăceri ascunse, 
cultivate în tăcere, in dra
goste fascinează mai ales 
prin imaginație, dar se lasă 
greu cucerite. Bărbații nici 
măcar nu-și pot imagina că 
atunci când aceste femei 
iubesc devin partenerele 
celor mai nebune nopți de 
dragoste.

r
[SFATURI UTILEI

»/-------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

In satul Cîrjiți știam că 
poștașul locuiește în apro
pierea Primăriei, la câteva 
case mai încolo. Așa că am 
oprit la poarta deschisă și i- 
am strigat pe stăpânii casei, 
liniștea dulăului legat în apro
pierea porții nefiind un 
argument suficient al neagre
siunii sale. A răspuns un 
domn tânăr, l-am spus că-l 
caut pe poștaș. “Imediat”, a 
venit răspunsul.

Nu știam că între timp 
tatăl celui cu care tocmai 
vorbisem s-a pesionat. Așa 
că am fost surprinsă să mă 
aflu în fața un.ei dne tinere. 
Ajuns la vârsta necesarei 
odihne socrul a predat șta
feta nurorii sale. Azi dna 
Elena Hordea este factorul 
poștal al circumscripției ru

rale, deservind satele Cîrjiți, 
Chergheș și Popești.

Atribuțiile unui factor poștal 
sunt multiple și presupun 
multă responsabilitate și mult 
efort. Uneori o mai ajută soțul, 
asigurându-i transportul cu 
mașina. Dar oricâte ar avea 
de făcut e mulțumită că are un 
salariu, chiar dacă este înca
drată doar cu 6 ore zilnic, ca 
mulți alți factori din mediul 
rural. Ba chiar este mulțumită 
că satele în care lucrează nu 
sunt împrăștiate ca în alte 
zone. De pildă sora dumne
aei, poștăriță în zona moților, 
are parte de un sat răspândit 
pe mai mulți kilometri.

Așa cum obișnuim în 
discuțiile cu poștașii, m-am 
interesat de felul în care e 
primit ziarul nostru, de nu

mărul de abonamente. Pre
cizând că sunt mai multe în 
Popești, unde oamenii sunt 
mai înstăriți, mulți având 
pensie după activitatea din 
combinatul hunedorean, 
dna Hordea a menționat că 
abonamentele au înregistrat 
o ușoară scădere fâță de 
luna precedentă. Cauzele? 
Una dintre abonate își pe
trece iarna la Deva (din mo
tive de încălzire), alții s-au 
plâns de faptul că s-a majo
rat costul abonamentelor 
radio-tv și nu mai au bani. 
Acestor cauze li se alătură 
și faptul că în comună există 
mulți pocăiți care citesc 
doar publicațiile lor, iar 
populația este în majoritate 
formată din pensionari.

V.ROMAN

in caz de opărire a 
I mâinilor ori picioarelor trebuie 
I uns locul afectat cu miere. 
. Astfel nu vor mai apărea 
I bășicuțe cu lichid și nu vor mai 
| rămâne urme după vindecare.

✓ Petele de pe gea- 
. muri se pot scoate în mai 
I multe feluri, după natura lor: 
I cele de var ies cu apă cu oțet: 
. vopseaua veche cu tere- 
I bentină: petele proaspete de 
I vopsea se scot cu petrol sau 
! cu bicarbonat dizolvat în apă 
I caldă; cele de grăsime dispar 
| la apă cu amoniac.

tP Cartoful curăță gute- 
. rele hainelor din stofă dacă 
I frecăm cu o jumătate de 
1 tubercul crud porțiunile mur- 
J dare; apoi se șterg cu o cârpă 
I udă și cu una uscată.

I 
I
I
I
I
I 
te
I
I
I

r-
T

I
I
I 
h
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Acum bunicuțele din 
imagine duc dorul 
zilelor când se mai 

putea sta la povești 
lângă poartă. Poveștile 

se spun acum 
Ila gura sobei

Foto: Anton SOC ACI

EFECTELE 
ȚEL INEL 

încă din antichitate fe
lina era considerată plantă 
medicinală, crezându-se 
că poate vindeca melan
colia. în mod obișnuit e 
folosită ca legumă și con
diment. Dar are și pro
prietăți terapeutice. Sucul 
obținut din partea numită 
“rădăcină" se recomandă 
celor cu diabet zaharat, 
care o pot consuma... la 
discreție. Deși are gust 
dulceag, substanțele con
ținute n-au nimic comun 
cu glucoza și dextroza 
care sunt interzise diabe
ticilor. Se recomandă mai 
ales crudă, ca salată.

Alte efecte terapeutice: 
în respirație, anemie, men
ținerea unui pH constant. 
Sucul de felină e indicat în 
vitiligo, are proprietăți 
laxative, afrodisiace, forti
fică stomacul, sistemul 
nervos, plămânii, inima, 
drenează ficatul, stimu
lează glandele (mai ales 
suprarenalele). împreună 
cu cel de morcovi, sucul 
de felină stimulează rege
nerarea țesutului epitelial. 
Iar decoctul de felină dă 
rezultate spectaculoase in 
tratamentul degerăturilor.
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Regia Autonomii 
a Cuprului Deva

Aeam, în preajma

Crăciunului și a Anului Nou 

1998, Comitetul director al Pepiei 

Autonome a Cuprului Deva adresează 

salariaților, minerilor, preparatorilor, 

tuturor anpjaților de la toate minele 

din cadrul Repiei, precum și cola

boratorilor și beneficiarilor noștri, cele 

mai călduroase felicitări, arări de 

sănătate și fericire.

Sărbători fericite/

Comitetul director, ■ 

inp. Nicolae Stanca 

manaper peneraf

RENEtrFîîîăfăT 
Electrocentrale 

Hațeg

fncheind un an de activitate

rodnică. Comitetul director le 

mulțumește tuturor anpajațt'lor, 

colaboratorilor și beneficiarilor și le 

adresează eu toată căldura inimilor lor 

- în aceste zile premergătoare 

sărbătorilor Crăciunului și Noului An 

1998 - multă sănătate și putere de 

muncă, noi împliniri în triată, An Nou 

îmbelșupat și fericit/

fnp. Mircea Teodor

director pstri!

RAGCL Deva

Sfintele sărbători ale

Crăciunului, trecerea în Noul

An 1998 ne oferă plăcuta ocazie să ne 

îndreptăm arările noastre de bine spre 

toți anpjații din toate secțiile și 

serviciile, către toti cetățenii din Deva 

și localitățile județului, beneficiari ai 

sertriciilor noastre, precum și 

colaboratorilor, furnizorilor de 

materiale și partenerilor.

Sărbători fericite și la m uiți ani/

Comitetu.1 director

inp. Cornelia /onesca

Electoratului 
hunedorean

Este deosebit de plăcut 

ca în propui sărbătoririi 
Sfântului Crăciun și al Anulai Nou 

"98 să mă adresez eu mare plăcere și
bucurie cetățenilor hanedoreni, colepilor 
de la /CS/f, întrepului electorat din 

podețul nostru și să le adresez an an mai

ban în această perioadă mai prea a 
tranziției', multă sănătate și fericire.

Doresc să încredințez electoratul că 
voi continua să reprezint în Parlament 

interesele electoratuluihunedorean, să 
contribui la realizarea priorităților le- 
pislative așteptate și în județul nostru.

Dora (faita,

senator

X-------------------------------------------------------------

fn aceste zile, ca puțin timp înaintea 

sărbătorilor Crăciunului și ale Anului 

Nou 1998, ne este deosebit de plăcut să 

adresăm din toată inima conducerii 

societății din Cluj, tuturor salariaților 

noștri, constructorilor, colaboratorilor 

și beneficiarilor, sincere felicitări 

însoțite de călduroase urări de mai bine 

în viață, multă sănătate/

An Nou fericit/

/np. Victor Pasca

director

s x

Exploatarea Minieră Deva
Bucurându-ne de apropierea Crăciunului 

și a Anulai Nou 1998, ne face o deosebită 

plăcere să transmitem ortacilor noștri, 

muncitorilor și funcționarilor de la 

suprafață, tuturor anpjaților de la mina 

Brusturi, sectoarele Mancei și Bolcana, 

preparatorilor șicolepilor de la PAC Deva, 

cele mai sincere urări de bine și sănătate. 

Aceleași panduri pentru colaboratori și 

beneficiari. Sărbători fericite/

Comitetul director; 

inp. foan Frâncu 

director- E.M.Dcva

Exploatarea Minieră 
Coranda Certej

Apropierea sfintelor sărbători ale 

Crăciunului și ale Anulai Nou 1998 ne 

renasc sentimentele ce le trăim la 

sfârșit de an și pândurile noastre se 

îndreaptă spre toți salariații noștri - 

mineri, muncitori preparatori, colepii de 

la Pepia Autonomă a Cuprului din Deva, 

colaboratorii și furnizorii noștri, 

dorindu-le din tot sufletul

/a mulți ani/

Comitetul director 

inp. Nicolae Mopoș 

director

-----------------------------------------------

Exploatarea Minieră 
Vetel - Mintiar

la fiecare sfărșit de an renasc 

speranțele, ne bucurăm de sărbătorile 
sfinte ale Crăciunului și ale Noului An 

"98, priljaindu-ne ocazia de a ura cu 

toată căldura sufletelor noastre 
anpijaților minelor Vețel, Troița, Vorța, 

preparatorilor de la Mintia, colabora

torilor și beneficiarilor, colepilor de la 

celelalte mine și Pepia Autonomă a 

Cuprului Deva, urări de sănătate și 

fericire/ "Noroc bun, la mulți am/"

Comitetul director

inp. foan Trosan

director

4^^ --
Sucursala Mimeră Brad

â Este deosebit de plăcut pentru Comitetul director

[ ca în prejma Crăciunului ți Anulai Noa 1998 să 

I adreseze întrepulai personal din cadrai Sucursalei 

Miniere Brad, din toate sectoarele și secțiile, colepilor 

^k de la Popia Autonomă a Cuprului Deva, cele mai sin- 

■ cere felicitări, arări de bine și fericire.

1 la mulți ani ca sănătate ți bucurii/ 

i Inp. Dorel Opreau

dirt-c-Cor

48^ș^ —-
jMPrimăria orașului Simeria

e ’ întâmpinau Crăciunul sfint, nașterea lai tsus, ți 
f Anal Nou 1998 ca satisfacții, dar fi unele neîmplîniri.

8 Pășim însă în anal viitor ca mai malta încredere în noi,l 

hoțirăți fiind si ne îndeplinim mandatul încredințat dA 

alepitori. Tuturor cetățenilor orașului Simeria, 

W consilierilor, celor ce lucrează în societăți, instituții, 

V an An Noa ea sănătate șt multe satisfacții, împreună să 
I înfăptuim ce am hotărât în campania de aleperi,
/ 8inp. fonici Rovinaru

primar

jB Tp Sucursala județeană Hunedoara 
' a Loteriei Naționalețt

n Atât aț fapta te no/ fa t/j Crăciunul ți An u I /l/ou
( T99B nu oferă prilejul să adresăm tu turc rparticip anților j
1 la sisfamefa lofaristice, Pronosport ți loteria Miliardelor I 

ți sincere felicitări in so ți fa do- calda urare de- a fi ’ 
fcric/ți câțtipăfari a milioane de lei ți, de ce nu, a miliarde 

lei, cât ți a numeroase premii oferite la Tragerea
■ extraordinară a Revelionului - cu un fond suplimentar de 
J 1,S miliarde lei

j la mu Iți ani ți mult noroc/
B Jurist foan Stănili

direc tor

SC SARMIS SA
Deva

-Automobil Clubul Român-
. filiala Hunedoara-Deva4 ■ i - - SC STER COM SRL 

Covragiu

Sărbătorile de suflet ale I 
oricărui romăn. Crăciunul și Anal * 
Nou 1998, ne îndeamnă la reflecții, * 

dar îndeosebi ne pândim, ne facem planuri *

pentru anal oare vine. Din partea conducerii 

societății, noi le dorim tuturor anpjaților 
noștri, turiștilor, clienților, colaboratorilor 
si lise împlinească dorințele, să aibăparte j 
de sănătate și noroc. I

la mulți ant/ I
Viorel Cernău |

director I

Marile sărbători de la sfârșit de | 

an - Crăciunul și de început de An * 

Nou 1998, constituie un fericit prilj de a , 

felicita ou toată plăcerea pe toți anpojații I 

și membrii ACP din județul Hunedoara, pe 

prețioșii noștri colaboratori și parteneri de 

afaceri. Tuturor le dorim un An Nou cu 

sănătate și multe satisfacții/
foan Staier
director

I
I
I
I
I
I

ț " Din datini străbune, Crăciunul sfânt 
' - "sosirea "Anului Nou se sărbitoreso

de tot natul, cu colinzi șiplupușoare, ce sunt 
primite de pazde cu mare bucurie. Anul care-l 

încheiem a fost ou destule preutăți. Credem 

ci anul 1998 o să ne aducă mat multe împliniri. 

D dorim din tot sufletul la toți cetățenii din 

Covrapiu șiȚara ffațepului, clienților, tuturor 

celor ce ne trec prapul.
(ulius Sterean
administrator

I

SC COMBRUT SRL
Cristur

Cu aceeași emoție trăim și așteptăm 

sărbătorile Crăciunului și Anului Nou 1998, 

precum șt satisfacția muncii împlinite. Dorim 

celor de lânpi noi, numeroșilor clienți, 

parteneri, colaboratori și celor oare ne opută 

în activitatea noastră animulți, ou belșup, 

sănătate și bucurii.

Sărbători fericite/

EtelUa și Dvidiu Drjman

I

I

I
I ■
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren arabil, Simeria 
Veche. Tel. 660185, după ora 
19. (9492)

• Vindem și cumpărăm apar
tamente, garsoniere, case, 
terenuri. Tel. 211290, int. 158. 
(9871)

• Cumpăr apartament 3-4 
camere, zona Progresul sau 
Brutăria Neamț - Biserica Bap
tistă, cu ieșire la șoseaua de 
centură. Tel. 092/343161. (9885)

• Vând apartament două 
camere, parter, Gojdu, posi
bilități privatizare. Tel. 231875 
(9898)

• Vând Lada 1200 și garso
nieră în Simeria. Tel. 227479 
(9714)

• Vând Dacia papuc, berlină, 
TV, Mercedes, pavilion apicol. 
Tel. 218245 (9905)

• Vând tractor 18 CP și 
anexe. Vața, familia Zbîrcea 
Nistor.

• Acum în RATE! Centrale 
termice și încălzitoare, instan
tanee, HERMAN, SICO, Italia, 
Germania, total automatizate, 
orice capacitate, gaz, motorină, 
lemn, cărbune. Distribuitor 
autorizat, IMPERIAL Orăștie. 
Tel/fax: 054/642580. (9253)

• Vând piese auto pentru 
camioane: Scania, Daf, Mann, 
discuri ambreiaje, cutii de viteză, 
motoare, caroserii, porți de

094527697, 218814. (9903)
• Vând calculator PC 486 

plus Soft instalat. Tel. 217479 
(9904)

• Vând jocuri distractive Flip
per, video joc, avantajos și rate. 
Tel. 651077 (0371)

• Vând circular electric de 
mână. Preț 2.000.000 lei, 
negociabil, 217976. (9715)

• Vând hol nou, 2.800.000 lei, 
casete video, neînregistrate, 
25.000 lei/buc. Tel. 627437 (9913)

telefon 616795, între orele 7-15. 
(9708)

• Tineri, doriți să câștigați 
bani de sărbători? Dacă da, 
sunați acum la 612605. Studii 
medii, aspect fizic plăcut. (1212)

ÎNCHIRIERI

PIERDERI

• Ofer de închiriat apar
tament 2 camere, Deva, zona 
Lido. Informații tel. 225002, 
orele 17-22. (9901)

• închiriez garaj. Orăștie, 
Mureșului, tel. 242471 (9277)

• închiriez garsonieră, ultra
central. Tel. 215244 (3917)

DIVERSE

• Pierdut legitimație de nevă
zător pe numele Basarabă 
loan.O declar nulă.

• Pierdut cod fiscal 7930280 
al firmei SC Eurogen Mari 
Impex SRL Hunedoara.Se de
clară nul (9205)

OFERTE DE 
SERVICII

• Firmă de papetărie anga
jează: 1. Operator calculatoare. 
Condiții: experiență în domeniu 
minim un an, cunoștințe de 
contabilitate primară, cunoaș
terea programelor CIEL constituie 
un avantaj.2. Diepecer mărfuri. 
Condiții: vârsta maximă 35 "ani, 
permis de conducere auto. Tel. 
230899 sau 224549 (9866)

• Societatea particulară de 
construcții angajează urgent 
inginer constructor. Relații la

• Melinte Petrică, cu ultimul 
domiciliu în Petrila, str. 8 Martie, 
bl.7, ap.1, este citat pentru data 
de 24 decembrie 1997, ora 8, 
la Judecătoria Petroșani, Dosar 
nr. 1104/1997, în proces cu Re
gia Autonomă de Electricitate 
"Renel"- FTDEE Deva, pentru 
despăgubiri. (9907)

(1! DECESE

• Familia îndurerată mulțu
mește tuturor acelora care l-au 
condus pe ultimul drum și au 
fost alături de cel care a fost un 
om deosebit, părinte și bunic

ing. NICOLAE MAIORESCU

Vei rămâne veșnic prezent 
în inimile și sufletele noastre. 
Soția Sica, copiii Călin și 
Radu, nora Mihaela. (9910)

Cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 4, organizează licitație 
publică deschisă fără preselecție pentru proiectarea în fazele 
de studiu de fezabilitate și proiect tehnic a investiției publice 
"Bloc de locuințe sociale LS" în Deva, Al. Moților, nr. 2A.

Licitația se va organiza în data de 22 ianuarie 1998, ora 9, 
în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Deva, Piața 
Unirii, nr. 4.

Taxa de participare la licitație este de 500.000 lei și va fi 
achitată până cel târziu în data de 2O.O1.1998, ora 15, la 
Primăria Municipiului Deva.

Garanția de participare la licitație este de 3.000.000 lei și 
va fi achitată până în data de 2O.O1.1998, ora 15, la Primăria 
Municipiului Deva.

La licitație pot participa ofertanți indiferent de 
naționalitate și de natura capitalului social, în condițiile 
stabilite potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanța Guvernului 
nr. 12/1993 și UGR nr. 727/1993.

Documentația pentru licitație se poate procura contra 
cost de la Primăria Municipiului Deva între datele de 
22.12.1997 și 29.12.1997.

Plicurile cu ofertele se vor depune până la data de 
2O.O1.1998, ora 13, ia Primăria Municipiului Deva.

Informații suplimentare la telefon: 213435, int. 27, zilnic, 
între orele 7,30 -15,30.

Relaxare 
nu înseamnă
deconectare
Relaxare^ 
înseamnă
conectare
Magazinul FREMAR
Str. Avram lancu 9
Tel: 092216347, 054/723406,
Fax: 054/723406

Lotus
GSM 'MMUIW '• T( l

Distribuitor autorizai: ERICSSON, NEC, SONY 
Serviri' autorizat: ERICSSON, BOSCH TELEFONIE MOBILĂ DIGITALĂ GSFT

VREMEA
Vremea va fi deosebit de 

rece, mai ales noaptea și 
dimineața. Cerul va fi variabil. 
Cu totul izolat e posibil să 
ningă slab la munte. Vânt slab 
la moderat din sud-est. Di
mineața, izolat, ceață asociată 
cu chiciură. Temperaturile 
minime vor oscila între -12°C 
și -7°C, iar maximele intre - 
5°C și OPC.

(Lucian NISTOR)
_________________________/

1 dolar SUA
1 marcă germană

7957 lei
4496 lei

100 yeni japonezi 6276 lei
1 liră sterlină 13045 lei
1 franc elvețian 5531 lei
1 franc francez 1342 lei
100 lire italiene 459 lei

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

SITI Ifll l.tin lill(IR UE MUCI IW.tJTt, LI IUTI UE I6-I2 IM7

agent comercial 10
agent contractări și achiziții
(brokeri mărfuri) 1

agent de asigurare 9
agent reclamă publicitară 10 
analist 1
arhitect 3
arhitect clădiri 5
barman 11
brutar 7
bucătar 1
cofetar 4
confecționer tricotaje după 
comandă 8
confecționer - asamblor 
articole din textile 33
consilier economic 1
contabil 1
contabil șef 2
croitor 2
croitor-confecționer îmbră

căminte după comandă 20
cusător piese la încălțăminte 16
depanator aparate electronice, 
telecomunicații, radio 2
dulgher pentru construcții 3

economist în industrie 1
electrician de întreținere și reparații 1 
faianțar 3
farmacist 1
frezor universal 1
gestionar depozit 1
inginer construcții civile,

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

prelucrarea lemnului 1
inginer de industrializarea 
lemnului 1

inginer mecanic 2
inginer tricotaje, confecții 1
instalator apă, canal 4
jurisconsult 1
lăcătuș mecanic 8
magaziner 2
maistru în industria textilă -pielărie 1 
maistru mecanic 1
mașinist la mașini pentru 
terasamente (ifronist) 8
medic de specialitate 1
muncitor necalificat 35

i
muncitor necalificat la 
ambalarea produselor solide și 
semisolide 1
operator calc, electr, și rețele 2 
ospătar (chelner) 3
paznic 19
secretară 2
șofer autobuz 2
șofer autocamion 1
șofer de autoturisme și 
camionete 1

strungar universal 5
sudor autogen 13
sudor electric 2
supraveghetor jocuri (cazinouri) 3 
tehnician arhitect 1
tâmplar manual 2
tâmplar universal 19
tractorist 2
vânzător 30
vânzător ambulant de

produse alimentare 1
vopsitor auto 1
zidar rosar-tencuitor 7
zugrav, vopsitor 8

tot. locuri de muncă vacante 360

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

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

Hunedoara.Se
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DEVII, /Ir. flndrei laguna nr. 4 
Tel. 2I I5I4. 2 I 7860 • fax 21 2726

Transilvania Multi Media având ca partener ROKURA Ltd 
are plăcerea să vă ofere

PAGER MOTOROLA ADVISOR 
și servicii PAGING performante la un preț și modalitate 

de plată ACCESIBILE. (Pagerul - gratuit; Instalarea - 
gratuit; Abonament in avans pe 6 luni) 

Pe ecranul acestei „bijuterii” informaționale 
puteți citi atât mesajul transmis pentru 

dumneavoastră cât și alte informații actualizate zilnic 
(curs valuțar, știri locale sau de interes național, 

reclame etc.).

El\poate fi utilizat drept agendă 
.■telefonică și ceas deșteptător. 
'Racordarea pentru întreaga țară 
" ' este imediată și gratuită.

Sunați la 217860 pentru o 
prezentare și o demonstrație a 

facilităților și utilității PAGER-ului

MOTOROLA ADVISOR!

liQlifc luifiiinciiLv ți
Vă așteptăm la sediul firmei sau 
la telefoanele: 213915 sau 214718

SITĂ SPECIALA Ol OCĂi 
SARBATORULOH DE IARNĂ 

AXiluJulvcic linfiiiiienlk 
klVlUUUlcLilL

DIRECȚIA DE 
TELECOMUNICAȚII

HUNEDOARA'
ANUNȚĂr

La data de 18.12.1997 in localitățile DOBRA și 
ROȘCANI se vor da in comunicație CENTRALE 
TELEFONICE AUTOMATE DIGITALE conectate la 
rețeaua telefonică automată interurbană și 
internațională.

Numerele de apel ale posturilor telefonice 
instalate ia abonați sunt formate din 6 cifre:

Centrala DOBRA 283XXX
Centrala ROȘCANI 281XXX
Abonații telefonici din localitățile 

aparținătoare de centralele telefonice din 
Dobra și Roșcani obțin legătura telefonică 
intre ei și cu abonații din interiorul Județului 
formând, după venirea tonului, numărul de 
apel al postului chemat (format din 6 cifre).

Pentru realizarea unei convorbiri telefonice 
interurbane automate cu abonații telefonici 
din alte județe se formează, după venirea 
tonului, prefixul localității (format din 3 cifre) 
și in continuare, fără pauză, numărul de apel al 
postului chemat.

Pentru obținerea legăturii telefonice 
internaționale, după venirea tonului, abonații 
vor forma prefixul țării respective, prefixul 
localității și numărul de apel al postului 
format.

Informații privind numerele de apel ale 
abonaților telefonici din localitățile 
aparținătoare de centralele telefonice din
Dobra și Roșcani se obțin la telefon 054211515
(in Județ 211515).

f SC UZO BALCAN TRANS SRL 
HUNEDOARA

Oferă spic vânzare prin depozitul din Deva, str. 
Ardealului, nr.l (Coincereal):

> Făină albă Ungaria bl. 55 1 kg = 2400+TVA
> Făină albă Ungaria bl. 80 1 kg = 2220+TVA

Făină albă tip 505 1 kg = 2150+TVA
>Tărâțe 1 kg = 700+TVA

Informații la telefon 711752.

rSocietate comerciala
VINDE EN GROS 

ȘI
EN DETAIL

I BERE^
SILVA 1/2^

REGUN 1/2

| ROM 30 fi
VODCA 30 [|j

RACHIU ALB 25

M>ă minerală BIBORȚENI 1,5 L

‘Hârtie igienică]

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

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

to ©©©.%£©„
prin

“Cuvântul liber” ~......... .. ..... . .... ..

Un serviciu accesibil 
pentru oameni accesibili

■ SX.SCWION COMPANY SRI 
cu sediul în Hunedoara 

vinde la cele mai avantajoase prețuri:

E suficient să vorbești 
cu noi ca să poți vorbi 
cu toată lumea.
Contactează-ne.
Vei fi bine venit 
si bine auzit.

MOBILCOM - R.C. Team
Str. George Coșbuc nr. 1. bl. 21
Tel: 054/218655. fax: 054/218655
MOBILCOM - Mobilfon Telecom
Str. Zarandului, bl. 43, parter, CP 2700 
Tel: 054/235678, fax: 054/234567

< BANANE.—Y
PORTOCALE 4
MANDARINE-1 
LĂMĂI J 
GRAPEFRUIT-!
KIWI----------

X.______________ ' *________

DEALER AUTORIZAT

TELEFONIE MOBILĂ DIGITALĂ GSRTT

import GRECIA

z _____

CEAPĂ RO^IE-import GRECIA 4
CEAPĂ ALBĂ - import UNGARIA 
USTUROI
ULEI
OUĂ

___ __ -•

Prin depozitele sale situate în:
- Hunedoara, B-du! Dacia, nr. 39, bl. 47, parter (Micro V)
- Hunedoara, str. C-tin Bursan, nr.l (centru vechi) f7 A
- Sintuhalm, stand 1, complex Eurovenus £’•

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

I JUDEȚUL HUNEDOARA
1
| Asigură paza și supravegherea societăților comerciale, regiilor autonome, 

| instituțiilor, magazinelor, însoțirea unor transporturi de valoare deosebită.
Societatea asigură pe bază de contracte PAZA ÎN COMUN a magazinelor 

| particulare și (le stat în toate orașele din județul Hunedoara, precum și în 
| județele limitrofe, la prețuri negociabile.
I Angajăm paznici
| Contactați-ne la telefonul: 054-216617, sau la sediul societății din Deva, 
| strada Andrei Șaguna, nr. 1.
S____________________________________________ _

X
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I 

✓
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POMULUI
DE /ARNÂ

(Urmare din pag. 1) 

grup de copii-dubași, conduși 
de solistul Ciprian Roman, 
care lucrează aici ca învățător, 
în acompaniamentul a trei in
strumentiști.

Dăruirea interpretării, 
costumația adecvată au creat 
atmosfera de sărbătoare, 
„alungând - cum spunea dna 
Viorica llea, directoarea casei, 
în deschiderea serbării - 
măcar pentru o clipă tristețea 
din ochii copiilor" și aducând 
admirația și simpatia audi
toriului. Cântecul „La mulți ani 
cu sănătate", urările de mai 
bine în anul viitor și invitația 
de a nu-i uita au încheiat

PROMO Concursul din
21 decembrie

I 1. Bari (16) - Piacenza (15) 
I 1Xi Bari are două victorii în 
: deplasare și numai una
I acasă. Un egal ar fi posibil.
| 2. Brescia (5) - Roma (12) 
fX2
. O partidă al cărei dezno- 
I dămănt e greu de prevăzut. 
| Orice rezultat este posibil, 
. Brescia vizează victoria.
: 3. Fiorentina (9) - Ataianta 
I (14) 1
I Meciul nu va fi ușor pentru 
■ gazde. Cine poate trebuie să 
1 meargă și cu un X.
I 4. Juventus (2) - Empoii (11)1 
! Am îndrăzni să afirmăm că
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I

aici se poate merge cu 
Juventus solist.
5. Lazio (7) - Vicenza (8) 1

Lazio are posibilitatea obți
nerii unei victorii, deși meciul 
va fi strâns.
6. Milan (6) - Boiogna (13) 1

Elevii lui Capello au 
început să urce în clasament 
și nu se pot opri din drum.
7. Parma (4) ■ Lecce (17)

Un alt rezultat decât în 
favoarea gazdelor ar fi sur
priza etapei.
8. Sampdoria (10) - Na poli 

^8)

6.00 România: ora 6 fix! 
8.30 Sailor Moon (d.a/r) 9.00 
TVR Cluj-N. 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 
Secretul (s/r) 13.00 Sensul 
tranziției 14.10 Cristal (s/r)
15.45 Lege și fărădelege 
16.00 Conviețuiri 17.10 
Sailor Moon (d.a) 17.35 
Casă de piatră (s) 18.00 
Timpul Europei (mag. poli
tic) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 112) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ed. specială, sport
21.15 Dr. Quinn (s, ep. 5)
22.15 Cu ochii’n 4 (anchetă) 
23.10 Jurnalul de noapte 
23.25 Canary Wharf (s, ep. 
83) 0.20 Magazin muzical- 
umoristic

----- - 

programul al cărui public a 
fost format din copii, părinți, 
reprezentanți ai Prefecturii, 
Consiliului Județean, Pri
măriei Deva (inclusiv 
primarul Mircea Munteariu), 
Inspectoratului Școlar 
Județean, ai fundațiilor Alter 
Ego (română și franceză), 
SERA, ziariști.

împărțirea darurilor, mo
ment mult așteptat de cei mai 
mici, a constituit apogeul 
serii. Nerăbdători și curioși 
micuții îl priveau pe Moșul ce 
le căuta jucării în sacul său, 
cântându-i în semn de 
recunoștință pentru darurile 
primite.

Până acum, rezultatele I 
dintre aceste fqrmații au fost | 
destul de strânse. Deci, ■ 
prudență.
9. Udinese (3) - inter (1)

Meci de triplă. Noi ere- I 
dem că Inter s-ar putea | 
opune înfrângerii.
10. Castei di Sangro (16) - 
Venezia (2) X2

Castelanii au nu mai | 
puțin de 5 egaluri acasă. Și i 
acum Venezia își apără cu ‘ 
strășnicie locul în clasa- I 
ment, e greu de acceptat că | 
va părăsi terenul fără nici un . 
punct. ■
11. Lucchese (10) - Ca- I 
giiari (3) X

Un meci ce s-ar putea i 
încheia cu o victorie a 1 
oricărei echipe. Noi alegem I 
calea de mijloc.
12. Reggiana (11) ■ Verona i 
(6)1X

Pe teren propriu 1 
Reggiana are 5 victorii. | 
Oaspeții, nici o victorie în i 
deplasare, doar 3 egaluri.
13. Saiernitana (1) - Torino 1
(4) 1 I.

Gazdele n-au cunoscut | 
încă înfrângerea. Chiar < 
numai un egal ar surprinde '

TVR 2
7.00 TVM.Telematinal 8.00 

Euronews 8.30 Canary 
Wharf (s/r) 8.55 Marguerite 
Volant (s/r) 9.55 Medicina 
pentru toți (r) 11.30 D.a 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 
Magazin sportiv 13.30 Drep
tul la adevăr (r) 14.00 Em. în 
limba germană 15.10 Limbi 
străine: spaniolă 15.35 De
sene animate 16.00 Micaela 
(s) 16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul 
de la ora 5... (div.) 19.00 
S.O.S. Patrimoniul 19.30 
Față în față cu autorul 
(talkshow) 20.00 Secretul (s, 
ep. 55) 20.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! (r) 22.00 Villa 
Mauresque (dramă Franța 
1992) 23.50 Time Out Mag. 
Sportiv

IA ÎHCHIDCRCA

SIMERIA - 
CADRELE 

DIDACTICE 
PROTESTEAZĂ

Lăsațl de izbeliște și fără 
bani în pragul sărbătorilor de 
iarnă, profesorii Grupului Școlar 
industrial M.R. Simerla au 
hotărât să protesteze. Motivul 
protestului din dimineața zilei de 
16 dec. 1997 îl constituie 
neacordarea salariilor după o 
întârziere de 9 zile. Aflați la limita 
răbdării, cei în cauză au insistat 
telefonic pe lângă Inspectoratul 
Școlar Județean. în jurul amiezii 
au fost informați că banii se află 
deja în bancă urmând ca Centrul 
de Execuție Bugetară să-l 
primească a doua zi.

Fondul de salarii pe zona 
Simeria înglobează 264.870.514 
lei și reprezintă lichidarea pentru 
munca prestată în luna no
iembrie, fără alte sporuri. Totalul 
angajaților se ridică la 289 
persoane, incluzând pe lângă 
cadrele didactice și personalul 
auxiliar și administrativ din 
Simeria dar și din comunele și 
satele aparținătoare acesteia.

indignați și nedumeriți, cei 
din învățământul zonei Simeria 
își pun întrebarea de ce la sfârșit 
de an trebuie să protesteze 
pentru primirea banilor, în timp 
ce alții, tot colegi de-ai lor, au 
încasat chiar și suplimentările 
pe lunile septembrie și 
octombrie?! Ei consideră că „pe 
undeva s-a făcut o greșeală. 
Cineva poartă vina. Cine?î”

Cristina CÎNDA

M0DEX
La noi găsiți întotdeauna
îmbrăcăminte sortată de cea mai bună calitate:
* pulovere * fuste * rochii * sacouri * pantaloni * îmbrăcăminte copii.

în atentia
ATELIERELOR MECANICE, TIPOGRAFIILOR:
* lavete din bumbac - cu reducere de preț în funcție de cantitatea 
cumpărată.

TOATE SORTIMENTELE DE SEZON DE CALITATE 
SUPERIOARĂ LA PREȚURI EXCELENTE f

TELEFON: 018-623482 sau 064-193493 •
Depozit: sat. Vlaha, jud. Cluj
Orar: zilnic 08-20; Sâmbătă 08-16.

ANTENA 1
6.30 Mizerabilii (d.a) 7.00 

Tele-Dimineața 9.00 Un 
câine cu imaginație (s) 9.35 
Doctor Bramwell - o femeie 
ambițioasă (s/r) 10.25
Fermierii (f/r) 12.20 O iubire 
de neuitat (s) 13.10 Vise și 
oglinzi (s) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 Victima iubirii 
(thriller SUA 1993) 16.00 
Dempsey și Makepeace (s) 
17.00 Un câine cu imaginație 
(s) 18.00 Așteptându-I pe 
Moș Crăciun -18 decembrie 
18.02 Cafea cu parfum de 
femeie (s) 19.00 Observator
19.45 Dublă trădare (thriller 
SUA ’95) 21.30 Cronici 
paranormale (s, ep. 15) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

ANUNȚĂ
începând cu data de 22 decembrie 

1997 se vor efectua plățile 
reprezentând dividende pe anul 1996 
acționarilor băncii - persoane fizice și 

juridice după cum urmează:
> Eiliala Călan - în fiecare zi - LUNI
- orele 10-12
> Eiliala Orăștie - în fiecare zi - 
MARTI - orele 10-12»
> Eiliala Hațeg - în fiecare zi - 
MIERCURI - orele 10-12
> Agenția Ilia - în fiecare zi - JOI - 
orele 10-12
> Sucursala Deva - ZILNIC - 8-14

Acțiunea se desfășoară până la data 
de 1 MARTIE 1998.

Acționarii băncii sunt rugați să se 
prezinte cu actele de identitate și 

acțiunile pe care le dețin.

CEL MAI MARE DISTRIBUITOR 
DE ÎMBRĂCĂMINTE IMPORT 

DIN ȚARĂ

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 9.45 Seinfeld 
(s/r) 10.15 M.A.S.H. (s) 10.45 
Plimbare în noapte (f/r) 
12.25 MacArthur (f/r) 14.30 
Maria (s) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Marimar 
(s, ep. 9) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.15 Punctul pe I 
(talkshow) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Știi și câștigi! 
(cs) 19.00 Roata norocului 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Melrose Place (s, ep. 
56) 21.15 Doctor în Alaska 
(s, ep. 54) 22.05 Știrile PRO 
TV. Prima pagină 22.15 Fa
milia Bundy (s, ep. 249)
22.45 Seinfeld (s, ep. 14)
23.15 Știrile PRO TV. Prima 
’pagină 23.45 Havana 
(dramă SUA ’90) 2.50 Știrile 
PRO TV

ANTENA 1-DEVA
08.00-08.15 Știri locale (r) 
09.00-09.15 Interviul 

săptămânii (r)
09.15-09.30 Muzică, 

publicitate
17.00-17.45 Actualitatea 

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

PRO TV - DEVA
06.10-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva
06.45-07.00 Știri locale (r)
09.50-10.15 Program 

comercial PRO TV Deva
18.05-18.25 „Oameni de 

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

Joi, 18 decembrie

OBERBEC
(21 III-20 IV)

Este bine să știți că încă 
n-a sosit momentul unei 
schimbări fundamentale în 
viața dv. Mulțumiți-vă doar 
să faceți planuri.

OTAUR
(21 IV-21 V)

Sunteți convins că puteți 
face pasul cel mare. V-o ia 
înainte partenerul de viață 
care vă aduce o veste in
credibilă, ce merită sărbă
torită.

O GEMENI
( 22 V - 22 VI)

Vă așteaptă un rezultat 
pozitiv la un examen, deci 
vă puteți relaxa. Partenerul 
de viață va avea o realizare, 
deci aveți ce sărbători.

ORAC
( 23 VI - 23 VII)

Relațiile cu părinții își 
vor relua cursul normal. 
Sunteți dispus să faceți 
totul pentru a îndrepta lu
crurile și asta vă relaxează.

OLEU
(24 VII - 23 VIII)

Sunteți vulnerabil în 
relațiile cu șefii. Aveți grijă 
că încercând să mascați 
acest lucru riscați să 
spuneți lucruri pentru care 
nimeni nu vă va ierta.

Z FECIOARĂ 
(24 VIII - 22 IX)

Vă puteți relaxa între 
prieteni. Activitățile sociale 
și de divertisment vă avan
tajează și vă ajută să vă 
regăsiți echilibrul.

ZBALANȚĂ
(23 IX - 23 X)

Posibil ca unul dintre 
părinți să aibă probleme și 
să vă ceară ajutorul. Primiți 
o sugestie de la un coleg și 
ar trebui să-i acordați toată 
atenția.

^SCORPION 
(24X-21 XI)

Surprizei făcute de par
tener îi răspundeți cu 
aceeași monedă. Cu aju
torul dv își va rezolva 
problemele de la serviciu, 
va urca în ierarhie.

ZSĂGETĂTOR 
(22 XI-20 XII)

Ziua e favorabilă pentru 
tratative. Banii vor începe 
să se întoarcă la dv, ceea 
ce vă dă bună dispoziție și 
curaj în afaceri.

O CAPRICORN 
(21 XII-191)

începeți să faceți față si
tuației mai bine decât până 
acum. Primiți sprijinul 
unuia dintre părinți. Ar 
trebui să vă odihniți. 

3VĂRSĂTOR 
(20/1 -18 II)

Dacă primiți o invitație 
pentru o călătorie veți fi 
foarte fericit. Din păcate 
șeful nu este dispus să vă 
acorde zile libere. Păstrați- 
vă calmul.

OPEȘTI 
(1911-20 III)

O problemă spinoasă 
legată de o deplasare în 
străinătate s-ar putea 
soluționa. S-ar putea să 
primiți vești de la o per- 

l soană dragă.
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