
SALA DE
LECTURĂ

ÎN ZIARUL DE ASTĂZI:
• 9 întrebări despre medicul de familie

• Din țară, din lume • Caleidoscop
• Conferințe de presă • Lansare de carte
• Starea mediului • Horoscop • Zodiac

y Programe TV______________ _________)

• - Vasile, să știi că la prima probă de 
necredință din partea ta mă sinucid!

- Drace! Și la a doua?!

( ÎN EDIȚIA DE MARTI:*
• Puncte de vedere • Retrospectivă

• Conferințe de presă • Conflict datorat 
opiniilor divergente? • Sport • Horoscop
• Programe TV • Mică și mare publicitate^

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

CUVÂNTUL
MAI AVEM SAL

PRIO1UTAT1
l—

ANULX ■ Nr.2056«Sâmbătă. 17-Duminică, 18ianuarie 1998 8 pagini 11 500 LEI

DOUA SĂBII IN ACEEAȘI TEACA
Sunt situații în viață 

când între oameni 
apar neînțelegeri, disen

siuni, conflicte. Cele mai 
multe se rezolvă. Una dintre 
părți cedează în cele din 
urmă. Există și o anecdotă 
spumoasă cu un dezno
dământ înțelept: deșteptul 
cedează.

într-o asemenea situație, 
conflictuală, se află acum 
două importante formațiuni 
politice din arcul puterii în 
România: PNȚCD și PD. 
Motivele sunt deja bine
cunoscute. Ele rezidă, așa 
cum părțile au confirmat, 
din Incompatibilități în actul 
guvernării. Acuzațiile reci
proce s-au acumulat, s-au 
acutizat și explozia s-a 
produs cu câteva zile în 
urmă, generând o gravă 
criză politică. PD și-a adunat 
forțele și a elaborat un 
comunicat prin care își 
avertizează partenerul de 
coaliție că rămâne la

guvernare dar fără Victor 
Ciorbea în fruntea Exe
cutivului. La rândul său, lovit 
dur în amorul propriu, 
PNȚCD s-a grăbit și a dat un 
ultimatum PD, ca până luni, 
19 ianuarie, să-și revizuiască 
punctul de vedere, întrucât

partidul dlui Ciorbea nu este 
de acord cu demisia 
acestuia, altfel PD purtând 
întreaga răspundere pentru 
consecințele ce vor urma 
acestei crize politice, lată, 
așadar, două săbii, la fel de 
tăioase și o teacă șubredă - 
coaliția guvernamentală - 
care devine neîncăpătoare 
pentru ambele.

Atacurile și amenințările 
reciproce, aroganța, orgo
liile, aerul de superioritate nu

fac decât să agraveze și mai 
mult criza, lăsându-i puține 
portițe de rezolvare. Chiar 
dacă și unii și alții se 
declară apărători necon
diționați ai interesului 
național, chiar dacă și unii 
și alții cred că sunt încă 
șanse de a găsi soluții de 
ieșire din acest impas 
extrem de păgubitor pentru 
țară. Din păcate, există și 
două păreri care nu con
cordă. PNȚCD privește cu 
ușurință spre alegeri antici
pate, pe care PD le 
consideră total neavenite în 
acest moment, iar PD crede 
că între alegeri anticipate și 
formarea unui nou guvern, 
logică și preferabilă este ă 
doua soluție - mai rapidă și 
mai puțin păgubitoare 
pentru țară - , pe care 
PNȚCD nu o acceptă sub 
nici un motiv.

Cu sau fără brad „ocrotitor", 
peisajul din cartierul Oituz 
nu e singular pe trotuarele 

ori pe străzile Devei.

Foto: Eduard CHIROIU

»e prin luna octombrie 
a anului trecut, de 
când s-a anunțat intenția de 

remaniere guvernamentală, 
deci de vreo patru luni de 
zile, românii trag targa pe 
uscat, nimic, mai ales în plan 
economic, nepărând să mai 
miște lucrurile din loc. înghe
țarea reformei este un 
semnal clar că nici investitorii 
străini nu ne mai caută, 
fiecare găsindu-și teren și 
mediu economic în alte țări 
cu stabilitate politică și eco
nomică. Cum și Parlamentul 
se găsește în vacanță, după 
atâta nemuncă, deoarece s- 
a abuzat cu vârf și îndesat de 
ordonanțe de urgență pentru 
gestionarea legislativă a țării, 
românii se văd debusolați și 
de nimeni protejați în 
acțiunile lor spre împlinirea

mereu neatinselor idealuri 
de mai bine.

Datorită atmosferei 
create nu este de mirare că 
în prezent, după cum o 
arată cu claritate sondajele, 
mai mult de 70 la sută dintre 
cetățeni sunt nemulțumiți de 
modul de guvernare, cam în 
aceeași proporție românii nu 
mai cred în promisiunile 
electorale, iar peste jumă
tate din populație și-a 
pierdut încrederea în actua
la guvernare. Acumularea 
atâtor tensiuni și nemul
țumiri nu este câtuși de puțin 
de natură să dea un 
sentiment de certitudine și 
de stabilitate, de voință 
politică pentru a ieși din

Nicoiae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

CRONICA UNUI SCANDAL OMAGIU LUI EMINESCU
Revenim și în acest număr 

al ziarului nostru cu câteva 
precizări referitoare la 
conflictul care de mai bine de 
patru luni de zile îi ține pe 
drumuri pe cel aproape 300 
de disponibilizati de la BADPS, 
REMPES, CEPROMIN și 
INFOMIN Deva. Cazul lor este 
unul special, în primul rând 

datorită faptului că au de 
partea lor o lege care însă nu 
este respectată. După înde
lungi eforturi, după săptămâni 
de așteptare și numeroase 
drumuri făcute pe la mai marii 
țării, s-a reușit adoptarea unei 
legi care le aprobă acordarea 
măsurilor de protecție socială 
stipulate de OG nr. 22-1997.

Din păcate, nu este 
respectată și prevederea ca 
salariile compensatorii de 
care aceștia ar trebui să 
beneficieze să fie cele din 
ramura minerit și nu calculate 
cum sunt acum, adică în 
conformitate cu salariul 
mediu pe economie.

,,Este vorba despre un 
principiu - ne spunea o 
doamnă - iar legea trebuie să 
fie respectată". Așa este, însă 
ea nu poate fi respectată 
dacă nu este nici măcar 
cunoscută de cei care trebuie 
să o pune în aplicare. Așa se 
face că oamenii sunt purtați 
de ici-colo, în ideea că se 
plictisesc și pleacă. Ei bine, 
după cum evoluează lucru
rile, ei sunt mai hotărâți decât 
oricând dovadă și faptul că 
25 sunt de două zile în greva 
foamei.

Andrei NiSTOR.
(Continuare în pag. 8)

Ziua nașterii Luceafărului 
poeziei românești (15 ian.) 
n-a trecut fără a fi marcată, 
îrj Deva, de o dublă mani
festare cultural - literar- 
artistică și omagială, în 
același timp.

Inițiată de profesorul 
Gligor Hașa, președintele 
filialei hunedorene a Socie
tății de științe filologice, 
manifestarea a debutat prin 
depunerea de jerbe și flori la 
statuia iui Mihai Eminescu 
din parcul orașului. Alături 
de elevi și cadre didactice 
din școlile și liceele devene, 
de alți cetățeni, au participat 
la acest moment reprezen
tanți ai Consiliului Județean, 
ai Inspectoratului pentru 
Cultură și ai Bibliotecii 
Județene “Ovid Densu- 
sianu”. Sub privirea 
“nemuritoare și rece” a

— 

poetului, elevii au recitat din 
nepieritoarele versuri emi
nesciene și l-au omagiat pe 
poet prin creații proprii.

Câteva ore mai târziu, 
sub aceeași formă (recitări și 
prezentarea unor creații 
originale) a avut loc, în sala 
mică a Casei de cultură,

finalizarea concursului- 
ștafetă consacrat poetului 
nostru național. Sub gene
ricul “Amfiteatrului artelor” 
(revistă vorbită cu caracter 
lunar), echipajele reprezen
tând trei școli generale și opt 
licee devene au evoluat nu 
atât în cadrul unei competiții, 

ci mai degrabă al unui 
spectacol, ce a beneficiat, 
pe alocuri, șl de un fond 
muzical pe măsură. Juriul 
concursului (din care au 
făcut parte profesori de 
limba și literatura română 
și scriitori) a stabilit în fi
nal echipele câștigătoare, 
respectiv cele ale Șc. Gen. 
Nr.5, Liceului “Transil
vania” (la categoria licee 
industriale) și a Colegiului 
Național “Decebal” (din 
rândul liceelor teoretice), 
fiecare dintre componenți 
primind premii în cărți, 
oferite de S.C.Bibliofor 
Deva.

Primordial a fost însâ 
spiritul în care s-a des
fășurat manifestarea, în 
ansamblul său, și mo
mentul căruia i-a fost 
dedicată. (G.B.)

Sâmbătă - la târg
Potrivit tradiției, în cea 

de-a treia sâmbătă a fiecărei 
luni, la Băcia are loc 
tradiționalul târg de 
animale și de mărfuri. Cine 
dorește să cunoască felul în 
care mai evoluează prețurile

în economia de piață poate 
să se informeze direct de la 
sursă, adică la târg. (N.T.)

•: Conferința Județeană 
a PNL
Astăzi, 17 ianuarie a.c., 

începând cu ora 11, la Casa

de Cultură din municipiul 
Deva are loc conferințajude- 
țeană a Filialei Hunedoara a 
Partidului Național Liberal.

Este, desigur, un moment 
important din activitatea 
liberalilor din județul 
nostru. (V.N.)

Farmacii de serviciu
Sâmbătă, 17, și duminică,

18 ianuarie va fi de gardă, 
în Deva, farmacia 
“Asclepios”, situată în 
strada Eminescu (cartier 
Micro 15).

în același interval, la 
Hunedoara va funcționa 
unitatea farmaceutică 
“Robinia”, strada Mihai 
Viteazul (la semafor) - 
telefon 713537.(E.S.)



& | Cuvântul liber | 17-18 IANUARIE 1998

SÂMBĂTĂ
17 IANUARIE

TVR 1
7.00 Bună dimineața... de 

la Timișoara și de la 
București! 9.05 Feriți-vă de 
măgăruș! (cs. pt. copii) 
10.05 Viața ca în viață (s, ep. 
10) 10.50 Katia și nebunul 
(f. Rusia 1992) 12.30 Mork 
și Mindy (s) 13.00 Ecranul
13.30 Mapamond 14.10 
Video-Magazin ... în Gerar
16.30 Patinaj artistic CE, 
proba individuală feminină 
- program liber ales (d)
18.30 Povestirile lui Donald 
Rățoiul (d.a) 19.00 Teleen- 
ciclopedia 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, săpt. 
sportivă 21.00 Efecte 
secundare (s, ep. 9) 21.55 
Cum vă place... Noul An 
(div.) 23.05 D-na King, agent 
secret (s)

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 

^Aproape și departe (do.

DUMINICĂ
18 IANUARIE

de

b TVR I
7.00 Bună dimineața 

la București 8.30 Lumină 
din lumină 9.05 Colț Alb
(d.a) 9.35 Fetița cu pistrui
(s) 10.00 Ala-bala, Porto
cala! (em. pt. copii) 10.45 
Biserica satului 11.00 Viața 
satului 13.00 National Geo
graphic (do) 14.10 Fotbal 
Tragerea la sorți a grupelor 
pentru CE 2000 15.05 
Șlagăre, șlagăre... 15.25 
Patinaj artistic CE, gala 
laureaților (d) 18.00 Aladdin 
(d.a) 18.30 Hollyoaks (s) 
19.40 Duminica sportivă 
20.00 Jurnal, 7 zile în 
România 21.00 Noapte 
sfântă (dramă SUA ’92)
22.50 Vedete în recital:
Gloria Estefan & Alain

^C hamford

Franța) 9.30 Pas cu pas 
(em. de știință) 10.35 
Mondo - Blitz 11.30 TVR 
Timișoara 13.30 Actua
litatea culturală 14.00 Fa
milia Borgia (s, ep. 5) 15.10 
Tradiții 15.35 Surfiștii 
aerului (d.a) 16.00 Micaela 
(s, ep. 101) 16.50 Cristal (s, 
ep. 190) 17.35 Cântece de 
dor 17.45 Serata muzicală 
TV 19.45 Jurnalul 
actualității muzicale 20.00 
Mafia japoneză I (f.a.SUA 
1995) 21.40 Mafia japoneză 
II (f.a. SUA 1995) 23.10 
Conviețuiri. Din muzica 
romilor 23.40 Concert 
extraordinar cu Placido 
Domingo

ANTENA I
7.00 Știri/Revista presei 

8.00 Vise și oglinzi (s/r) 8.45 
Un câine cu imaginație (s/ 
r) 10.50 Cartonașul galben 
13.00 Viață sălbatică (do) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Model Academy (s) 14.50 
Poveștile prietenilor mei
15.30 Onyx By Request

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 

Cezanne (do) 9.35 Ferestre 
deschise 10.35 Lecția de 
muzică 11.30 TVR lași 14.00 
Familia Borgia (s, ep. 6) 
15.35 Surfiștii aerului (d.a) 
16.00 Micaela (s, ep. 102)
16.50 Cristal (s, ep. 191)
19.15 în plină acțiune (s, ep. 
14) 20.00 Ultimul tren. Totul 
despre întreprinderile mici 
și mijlocii 21.00 Fotbal 
Campionatul Italian: AC 
Parma - AC Milan (d, ora 
21.30)

ANTENA 1
7.00 Știri 7.10 Tarzan, 

stăpânul junglei (s/r) 8.00 
Poveștile prietenilor mei (r)
8.30 A treia planetă de la 
Soare (s/r) 9.00 Connan 
(d.a) 9.30 O echipă
fantastică (d.a) 10.00 Ani
mal Show (s) 10.30 Orășelul 
fantastic (s) 11.10

16.30 între prieteni (em. pt. 
tineri) 17.30 Club Hawaii (s) 
18.00 Tarzan, stăpânul 
junglei (s, ep. 15) 19.00 
Observator/Sinteză știri
19.45 O familie de străini 
(dramă Canada 1993) 21.30 
A treia planetă de la Soare 
(s) 22.00 Arliss (s, ep. 13)
22.30 Beavis & Butthead (s) 
23.00 Comportament inde
cent 2 (thriller SUA ’94)

PRO TV
7.00 PRO TV Junior: 

Desene animate; Povestea 
magică; Superboy (s) 9.15 
Shane (f/r) 12.00 PRO Mo
tor 11.30 Secretele 
bucătăriei 12.00 întâlnire cu 
presa 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Dragul de Raymond 
(s, ep. 17) 13.30 Cine este 
șeful? (s) 14.00 Generația 
PR016.00 Hercule (s) 17.00 
Xena - prințesa războinică 
(s) 17.45 PRO Fashion - 
mag. de modă 18.15 Fete de 
bani gata (s, ep. 12) 18.45 
Te uiți și câștigi! (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Some

Controverse istorice (do) 
14.00 Descoperiri (do) 14.45 
O femeie - un bărbat și 
jumătate 15.10 Onyx Music 
- voci de legendă (r) 16.20 
Viața de la zero (s) 16.50 
Club Hawaii (s) 18.15 Mil
lennium 19.00 Observator
19.45 Fata misterioasă 
(dramă Canada 1994) 21.30 
Burlacul (s, ep. 19) 22.00 
Cape Canaveral (s, ep. 12)
22.50 Amenințare nucleară 
(thriller SUA ’95)

PRO TV
7.00 D.a. 8.50 Lassie (s) 

9.20 Super Abracadabra
10.50 Les Adventures de 
Rabbi’ Jacob (f. SUA 1973) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Dragul de Raymond (s, ep. 
18) 13.30 Cine este șeful? 
(s) 14.00 Extralarge: Indians 
(f. p. SUA/ltalia 1993) 15.30 
Chestiunea zilei 16.00 
Lumea filmului 16.30 Efecte 
speciale (s, ep. 18) 17.15 Al 

one to Watch Over Me 
(thriller SUA ’87) 21.55 
Știrile PRO TV 23.15 
NYPD Blue (s,ep. 16)0.00 
Fatal Deception: Mrs Lee 
Harvey Oswald (dramă 
SUA’93)

PRO TV - DEVA
06.10-06.25 Desene 

animate
06.25-06.45 Oameni de 

milioane (r)
06.45-07.00 Știri locale 

Deva (r)
21.55-22.00 Retros

pectiva săptămânii

ANTENA 1 - 
DEVA

08.00-08.15 Știri(r)
10.10- 10.20 7 zile fără 

comentarii (r)
14.10- 16.00 Sport
17.00-17.10 Săptă

mâna pe scurt
23.00-24.00 Rondul de

noapte 

șaptelea cer (s, ep. 7)^ 

18.00 Beverly Hills (s, ep. 
105) 19.00 Prețul e corect 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 White Men Can’t 
Jump (co. SUA 1992) 
22.00 Știrile PRO TV 
22.05 Susan (s, ep. 18)
22.30 Știrile PRO TV
22.45 Procesul etapei

PRO TV - DEVA
07.00-07.40 No com

ment (r); Vorbiți aici (r)
07.40-08.50 ,,Ghici 

cine bate la ușă?” (r)
08.50-09.00 Retros

pectiva săptămânii (r)
22.00-22.05 Știri Deva

ANTENA 1 -
DEVA

10.00-10.10 Săptă
mâna pe scurt (r)

10.10-10.30  Program 
folcloric_______________ /

iietescep
Perioada 17—19 ianuarie

O Berbec (21 III-20 IV)
O lectură ușoară v-ar putea 

readuce cheful de viață. 
Inițiativele sentimentale de 
duminică sunt inspirate. Nu și 
cele financiare. Șefii apreciază 
Inițiativele dv profesionale dar 
sunt îngrijorați că pierdeți din 
vedere unele detalii Impor
tante.
□ Taur (21 IV-21 V)

Partenerul de viață are 
nevoie de sprijinul dv. Consi
derați că totul s-ar desfășura 
mai bine dacă lumea v-ar 
asculta orbește sfaturile, dar 
exagerați. Vă irită că cineva 
încearcă să vă împiedice 
plecarea într-o călătorie. Luni, 
posibile câștiguri din afaceri; 
familia vă ajută într-o problemă 
de serviciu.
□ Gemeni( 22 V - 22 VI)

Relațiile cu prietenii 
evoluează bine. Mai multă 
atenție trebuie acordată ținutei 
dv. Sprijinul solicitat de copii 
tratațl-l cu atenție, căci ei au 
încredere în dv. Luni șansa e 
de partea dv atât în afaceri cât 
șl în profesie.
□ Rac ( 23 VI-23 VII)

Cheful de lucru vă lipsește 
șl aveți o zi grea. Duminică 
luați decizia bruscă de a pleca 
într-o călătorie. Puterea dv de 
convingere este la maxim. 
Capacitatea de a folosi infor
mații ce v-au parvenit pe căi nu 
tocmai ortodoxe vă aduce 
avantaje. Evitați compania 
bărbaților.
□ Leu (24 VII-23 VIII)

Călătoriile vă avantajează; 
o plimbare cu persoana iubită 
în afara orașului rezolvă niște 
nemulțumiri. Cineva din familie 
se opune planurilor dv secrete 
și nu veți reuși fără ajutorul lor. 
Discuțiile pe teme financiare se 
vor aplana căci dovediți că 
realizați venituri destul de mari 
să reechilibrați bugetul 
familiei.
O Fecioară (24 VIII-22 IX)

Posibil să obțineți bani 
dintr-o afacere secretă. Ca să 
realizați tot ce v-ați propus 
trebuie să munciți din greu. Vă 
preocupă aspectul exterior și 
asta face o bună impresie. Luni 
aveți succes în societate, ceea 

\ce vă face mai optimist.

□ Balanță (23 IX - 23 X)
Răspuns la unele între

bări vă dă raționamentul dv 
sigur. O zi de odihnă v-ar 
remonta. Duminică vă agitați 
prea mult șl Inutil. Gândițl-va 
mai bine la priorități. 
Popularitatea de care vă bu
curați vă aduce avantaje. Ca 
să fiți sprijinit trebuie să 
acceptați invitațiile care vi se 
fac.
□ Scorpion (24 X - 21 XI)

Starea de amețeală ar 
putea dispărea dacă ati face 
o ieșire în grup. O problemă 
de sănătate își va găsi 
duminică rezolvarea. Dorința 
de manifestare e foarte mare 
dar ceva vă împiedică să 
reacționați cum ați dori. Un 
prieten vă sare în ajutor.
□ Săgetător (22 XI - 20 XII)

O realizare sentimentală 
vă face să uitați de toate. 
Noroc că popularitatea dv e 
maximă și nimeni nu se 
supără. Insistența în relația 
cu persoana iubită nu vă 
aduce avantaje. Copiii tebuie 
supravegheați cu mal multă 
atenție, iar dorința lor prea 
mare de independență ar 
trebui să vă pună pe gânduri.
□ Capricorn (21 XII - 19 I)

Obținând protecția unei 
persoane de sex opus, vă 
simțiți lipsit de griji. O relație 
sentimentală, până acum 
ascunsă, iese la iveală. 
Cineva din familie poate avea 
probleme de sănătate. Fiți 
atent la ce spuneți ca să nu 
deteriorați relațiile de afaceri.
□ Vărsător (20 I - 18 II)

O reuniune vă distrage 
atenția de la problemele pe 
care le aveți. Cineva vă 
promite duminică sprijin 
pentru o călătorie planificată. 
Starea sănătății nu este 
dintre cele mai bune, așa că 
ar fi bine să renunțați la cafea 
și țigări.
□ Pești (19 II - 20 III)

Inspirația dv maximă v-ar 
putea ajuta să găsiți soluții la 
problemele pe care le aveți. 
Dispoziția romantică vă 
permite îmbunătățirea relației 
dv sentimentale. Ar trebui să 
profitați de farmecul și 
popularitatea dv. Acasă ar fi 
bine să faceți ce vi se spune, 
altfel riscați să vi se facă 
observație.

/ LUNI 
,19 IANUARIE 

w
TVR I

12.05 Pasiuni (s/r) 13.00 
Slovenia - țara dintre munți 
și mare (do) 14.10 Patinaj 
artistic CE (r) 15.00
Meridianele dansului (r) 
16.00 Em. în limba 
maghiară 17.35 Casă de 
piatră (s) 18.00 Arhive 
românești 18.30 Camera 
ascunsă. Farse cu vedete 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
132) 19.50 Agenda Muzelor 
19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.0 Jurnal, 
meteo, ed. specială, sport
21.15 Baywatch (s, ep. 132)
22.15 Fețele schimbării 
(talkshow) 23.15 Jurnalul 
de noapte 23.30 Scena 0.00 
Canary Wharf (s, ep. 94) 
0.30 Tenis 1998 Ford Aus
tralian Open

k__________________________

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Ecranul (r) 13.30 Club 
2020 (r) 14.00 Conviețuiri - 
magazin 15.10 Limbi stră
ine. Engleza 15.35 Omer 
(d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 
103) 16.50 Cristal (s, ep. 
192) 17.40 Tribuna parti
delor parlamentare 18.00 
Hei-Rup! Hei-Rap! Emi
siune cu liceeni 19.10 Tenis 
Australian Open (rez.) 20.20 
Pasiuni (s, ep. 16) 20.55 
Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 22.00 Ca o pisică 
în cușcă (f. SUA 1978) 23.40 
Ecoturism: Din Țara 
Hațegului în Retezat 0.00 
Noapte albastră

ANTENA 1
6.30 Viața sălbatică (do) 

7.00 Tele-Dimineața 9.00 
Orășelul fantastic (s/r) 9.40 
Cape Canaveral (s/r) 10.30 
Fata misterioasă (f/r) 12.20 
O iubire de neuitat (s) 13.10 

între prieteni (em. pt. tineri/ 
r) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Dempsey și Makepeace (s) 
15.20 Un câine cu imagi
nație (s) 16.00 Onyx - culo
rile muzicii 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 O hotărâre 
dificilă (dramă SUA 1988)
21.30 Viitorul începe azi (s, 
ep. 19) 22.30 Milionarii de 
la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună 

dimineața! 9.15 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.30
M.A.S.H. (s) 11.00 White 
Man Can’t Jump (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 
Procesul etapei (r) 14.30 
Nemuritorul (s/r) 15.15 
Maria (s) 16.15 Marimar (s, 
ep. 27) 17.00 Știrile PRO TV
17.15 Tânăr și neliniștit (s) 
18.00 Perfect Strangers (s) 
18.25 Știrile PRO TV 18.30 
Riști și câștigi! (cs) 19.00

N
Roata norocului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.15 Bur
glar (co. SUA 1987) 22.00 
Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 25) 22.45 
Știrile PRO TV 23.15 
Tatulici - talkshow 0.15 
Nemuritorul (s)

PRO TV - DEVA
06.15-06.45 Program 

comercial PRO TV Deva
06.45-07.00 Retros

pectivă (știri Deva) (r)
10.10-10.30  Program 

comercial
18.00-18.05 Știri pe 

scurt
18.05-18.25 Program 

comercial PRO TV Deva
22.05-22.15 Știri locale

ANTENA b 
DEVA

17.00-17.45 Sportul 
hunedorean

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

___________________________ /

ANUL TIGRULUI PENTRU DRAGON
Prin ce trăsături (pozitive, 

cum am promis la început) se 
evidențiază dragonul ?

Persoana dragon este 
mărinimoasă, plină de 
vitalitate și putere.

Mândru, direct și aristo
cratic, își stabilește de 
timpuriu idealurile de viață și 
reclamă același lucru și de la 
ceilalți.

Are puterea de a realiza 
lucruri mari spre norocul lui, 
căci dragonului îi place șă 
acționeze la scară mare. Este 
cei mai prosper semn, dar și 
cel mai înclinat spre 
megalomanie.

Dragonii ignoră resen
timentele familiale când 
trebuie să vină în ajutor și 
face aceasta cu o bunătate 
infinită.

Cu toate că este puternic 
și hotărât nu este viclean și 
prefăcut.

Femeia dragon crede în 
drepturile egale ale femeii cu 
bărbatul. Ceea ce un bărbat 
poate face, femeia dragon 
poate face mai bine.

Care sunt anii de naștere 
ai dragonilor pe perioada 
1900 - 2000.

16.02.1904 - 03.02.1905 
03.02.1916 - 22.01.1917 
23.01.1928 - 09.02.1929

03.02.1940 -26.01.1941 
27.01.1952 -13.02.1953 
13.02.1964-01.02.1965 
31.01.1976 - 17.02.1977 
17.02.1988 - 15.02.1989
Si acum iată cum va fi 

anul tigrului pentru dragon.
Un an plin de solicitări și 

griji. Planurile lui sunt blo
cate de alții și ajunge cu 
greu la rezultatele dorite, 
eventual după multe certuri. 
Va trebui să aleagă între a 
împărtăși vederile “amare” 
ale părții adverse și efor
tul,imens pentru dragon, de 
a fi pe placul partenerilor 
săi.

Viața de familie este 
tulburată de vești proaste 
sau de plecarea unui 
membru al acesteia.

X
Episodul următor va fi 

destinat pentru nativii de 
sub semnul șarpelui, adică 
cei născuți în perioadele 
cuprinse între anii:

04.02.1905 -24.01.1906 
23.01.1917 -10.02.1918 
10.02.1929 -29.01.1930 
27.01.1941 -14.02.1942 
14.02.1953 -02.02.1954 
02.02.1965 -20.01.1966 
18.02.1977-06.02.1978 
06.02.1989-26.01.1990.
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ASIGURĂRILE DE SĂNĂTATE 
PE ÎNȚELESUL TUTUROR 

î> înfrehnri despre 
medicul de familie

f Reformarea sistemului sanitar prin aplicarea Legii Asigurărilor Sociale de^ 
Sănătate ridică mai multe probleme, din punctul de vedere al pacienților care 
solicită servicii medicale. Pentru lămurirea neclarităților, am transmis cele mai 
semnificative întrebări specialiștilor din Ministerul Sănătății care asigură 
implementarea LASS. Răspunsurile trebuie precedate de o subliniere: 
introducerea Asigurărilor se va face gradat, în tot cursul anului 1998. Etapa care 
a început la 1 ianuarie vizează doar „medicul de circă”. Cel puțin până la sfârșitul 
lunii aprilie a.c. nu se va schimba modul de organizare sau arondarea pacienților 

pentru consultațiile spitalicești sau din policlinici._________________________J

AGRARIENII LA SFAT
Ieri, la Geoagiu - Băi, în prezența liderului PDAR, dl Mihai Berea, Consiliul județean 

Hunedoara al PDAR a făcut bilanțul activității pe anul 1997 și a jalonat programul de lucru 
pentru 1998. Totodată s-au prezentat problemele specifice ale administrației publice locale, 
precum și un mesaj al liderului, iar în final a avut loc o conferință de presă. Vom reveni cu 
detalii. (N.T.)

- - - - - -^4

r

1) Cum se alege medicul 
de familie?

De la 1 ianuarie populația 
nu mai este arondată la un 
medic generalist după criteriul 
domiciliului. Pacientul poate 
opta fie pentru menținerea 
fișei la cabine'tul medicului 
care l-a consultat și până 
atunci, fie se înscrie pe lista 
unui alt doctor în care are mai 
multă încredere. De regulă, 
pacienții vor alege între 
medicii de la dispensarul cel 
mai apropiat de domiciliu, dar 
nu este exclusă nici o altă 
opțiune. Transportul însă nu e 
suportat de Asigurări.

2) Până când trebuie 
depuse cererile?

Legea solicită medicului 
ca până la 15 aprilie a.c. să 
dețină listele cu pacienții care 
doresc să fie consultați de el. 
Medicul care tratează cel puțin 
700 de persoane va putea 
încheia un contract cu Casa 
de Asigurări, care-i va plăti un 
salariu în funcție de numărul 
pacienților și de alte criterii.. 
Medicii care au peste 2500 de 
pacienți înscriși pe liste vor fi 
penalizați pentru fiecare nou 
pacient și probabil nu vor 
accepta depășirea numărului. 
De aceea, este important 
pentru persoanele care 
doresc să se înscrie la un 
anume medic, să se 
grăbească. Astfel, LASS nu 
stabilește un termen-limită 
pentru pacient. înscrierile pe 
liste sunt posibile și după 15 
aprilie, la generaliștii care nu 
au depășit numărul de 2500 
pacienți arondați. înscrierea 
pe o listă devine obligatorie 
abia când un cetățean solicită 
asistență pentru boli cronice 
sau asistență medicală 
prevenitvă. în acel moment el 
trebuie să primească o 
trimitere de la medicul gene
ralist pe lista căruia se află 
înscris. Dacă nu s-a înscris, 
cum arătam, o poate face în 
orice moment.

3) Cum se asigură 
asistența medicală de 
urgență?

Pentru cazurile urgente se 
acordă îngrijire în dispensare, 
policlinici sau spitale la 
prezentarea în camera de 
gardă, ca și până la apariția 
LASS. Asistența de urgență 
nu este condiționată de 
calitatea de asigurat. Nici 
serviciul de ambulanță nu 
intră, pentru moment, sub 
incidența LASS.

4) Pe cât timp se alege 
medicul de familie?

Intervalul după care un 
pacient se poate ,,muta” pe 
lista altui medic generalist este 

de trei luni. Dacă este 
nemulțumit de serviciile oferite 
sau crede că alt doctor va fi 
mai atent/capabil, asiguratul 
are dreptul să primească fișa 
medicală și să se transfere pe 
o altă listă, fără nici o restricție 
și fără costuri sau taxe 
suplimentare. Pacientul 
rămâne arondat unui medic 
până face o cerere de 
retragere de pe lista acestuia.

5) E limitat accesul la alți 
medici? * *

l Luni, 15 ianuarie, la sediul 
| DJTS din Deva s-a desfășurat
■ conferința de presă prilejuită
* de debutul campionatului 
I liceelor^in Deva la baschet. 
| Organizatorii acestei confe- 
| rințe au fost Direcția
■ Județeană pentru Tineret și 
J Sport, Inspectoratul Școlar
* Județean și Organizația 
| pentru Tineret "Phoenix". 
| Scopul acestui campionat,
■ după cum afirmau cei pre-
* zenți, este de a încuraja 
1 întrecerile sportive în județul

Joi seara, Galeriile de Artă 
,,Forma" Deva au oferit 
ambianța adecvată desfășu
rării unui eveniment cultural. Dl 
Claudiu Târnoveanu și-a 
lansat al doilea volum de 
poezie, „Cubul oval", tipărit de 
Editura Alfabetul.

Fiind 15 ianuarie, ziua în 
care îl omagiem pe Eminescu, 
„mântuitorul limbii române", 
cum îl consideră dl 
Târnoveanu, lansarea cărții a 
fost închinată sărbătoririi 
nașterii marelui poet. Fără 
prezentări academice, dis
cursuri și felicitări oficiale chiar 
dacă între invitați - în marea lor 
majoritate tineri - l-am zărit și 
pe dl subprefect Nicolae 
Segesvari, lansarea de carte a 
fost inedită, nonconformistă.

Dl Târnoveanu, în calitate 
de amfitrion, a avut inspirata 
idee de a așeza în mijlocul 
asistenței o covată de lemn cu 
un volum din opera 
eminesciană. In deschidere a 
urat celorprezenți bun venit „în 
casa noului născut" amintindu- 
le că, în conformitate cu tradiția 
noastră, s-a gândit să pună 
„de somn, în leagăn” un 
cântec, un vers. Poezia 
eminesciană, rostită cu har de 
autorul volumului lansat, a 
alternat fericit cu momentele 
muzicale. Ele au fost „puse în 
leagăn" pe rând de Cristian 

Jăilec (la flaut), Codruța Borca

Timp de trei luni, pacientul 
nu poate să-și mai aleagă un 
alt generalist, decât dacă 
suportă costul consultației. 
Medicul de familie dă 
recomandări pentru consultații 
suplimentare sau tratamente la 
specialiști, sau solicită 
internarea în spital. (Aceste 
„trimiteri și recomandări” vor fi 
mai bine reglementate din mai 
a.c., când vor intra în vigoare 
contractele între medici și 
Casa de Asigurări. Probabil că 
pacientul va suporta, începând 
din mai, costul consultațiilor la 
medicul specialist, dacă se 
duce la acesta fără o trimitere 
de la generalist).

6) Cum se plătește 
asigurarea?

Teoretic, fiecare cetățean 
român este asigurat pentru 
sănătate. Angajatorul 
(patronul) are obligația de a 
achita contribuția salariaților la 
Casa de Asigurări (5 procente 
din venitul impozabil). Copiii 
sunt asigurați prin efectul legii, 
prezentarea certificatului de 
naștere, carnetului de elev sau 
student (până la 26 de ani) 
făcând dovada. Pensionarilor 
li se reține, prin Direcția de 
Muncă județeană, o contribuție 
de 4%, talonul de pensie 
demonstrând plata asigurării. 
Liber profesioniștii și 
agricultorii trebuie să achite 
trimestrial 5 procente din 
venitul impozabil. Plata 
asigurării de sănătate de către 
aceste categorii se face la 
organele financiare unde își 
plăteau și până acum 
impozitele pe case sau 
mașină. Nu plătesc nici o 
contribuție la Casa de 
Asigurări de Sănătate 
persoanele cu handicap aflate 
în grija statului, veteranii și 
văduvele de război, răniții în 
Revoluție, soțul, soția sau 
bunicii aflați în întreținerea 
familiei fără venituri proprii. Și, 
bineînțeles, copiii, elevii și 
studenții, așa cum arătam. 
Adeverința de plată a 
Asigurărilor (pentru salariat), 
talonul de pensie sau carnetul 
de student fac dovada calității 
de asigurat, care trebuie 

prezentate la medic.
7) Cum asigură medicul 

de familie asistența pe 
timpui nopții sau 
acoperirea perioadei cât se 
află în concediu?

Până la apariția 
contractelor între medici și 
Casa de Asigurări această 
problemă va fi reglementată 
ca și până în prezent, adică 
nu se va oferi nimic publicului. 
După ce sistemul se va 
așeza, medicii generaliști se 
vor uni în asociații, preluând 
pacienții colegilor plecați în 
concediu sau asigurând 
gărzile pe timpul nopții. 
Probabil, medicii de familie 
vor afișa numere de pager 
sau telefoane mobile, prin 
care să fie apelați la orice oră, 
deplasându-se la domiciliul 
pacienților. Acest lucru nu se 
va produce până la sfârșitul 
anului 1998, fiind nevoie de 
timp pentru apariția con
curenței.

8) Când vor putea intra 
în sistem cabinetele 
particulare?

Din mai a.c., orice medic 
care are 700 de pacienți 
înscriși pe listă poate încheia 
un contract cu Casa de 
Asigurări. Abia din acest mo
ment medicii de la cabinetele 
particulare vor avea șansa de 
a intra în sistemul asigurărilor, 
mai ales în orașele mari, unde 
este deficit de generaliști. 
Acolo unde există un contract 
între medicul privat și Casa 
de Asigurări, pacientul nu 
plătește nimic, cheltuielile 
fiind suportate de Asigurări, 
ca și în sistemul de stat. Pot 
apărea cabinete particulare în 
care doar o parte din servicii 
să fie suportate de Casa de 
Asigurări, diferența urmând a 
fi achitată de pacienții care 
doresc un tratament mai 
deosebit.

9) Ce fac studenții sau 
persoanele care lucrează în 
altă localitate?

Deoarece un pacient se 
poate înscrie pe o singură 
listă, ei vor alege un medic 
generalist din localitatea în 
care trăiesc cea mai mare 
parte a anului. Urgențele, 
indiferent dacă survin în 
localitatea de rezidență sau în 
cea în care se află domiciliul, 
sunt oricum gratuite, nefiind 
condiționate de înscrierea pe 
o listă.

în această situație se află 
cei care se internează în 
urgență pe timpul unei 
călătorii în altă localitate.

l LA NIVEL LOCAL NE ÎNȚELEGEM BINE, INSA I 
] LA CENTRU ORGOLIILE SUNT PREA MAR! '
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Conferința de presă 
organizată joi, 15 ianuarie, 
ia sediul Primăriei Deva, de 
către Organizația  județeană 
Hunedoara a Partidului 
Național Țărănesc Creștin 
Democrat, a avut drept scop 
adoptarea unei poziții 
oficiale referitoare ia 
conflictul cu Partidul Demo
crat. A fost citită o declarație 
de presă care, în Unii mari, 
reprezintă adeziunea pentru 
deciziile luate ia nivel cen
trai de către conducerea 
partidului, inclusiv cea 
referitoare ia menținerea 
diui Victor Ciorbea în 
fruntea Guvernului.

JQCNRI SPORTIVE INTRE LICEELE DEVENE

PNȚCD Hunedoara con
sideră că executivul a 
realizat obiectivele progra
mului de guvernare, 
situându-se pe poziții 
reformatoare. Acuzațiile 
aduse de către PD sunt 
nefondate, se mai spune în 
comunicat, iar ultimatumul 
dat de către acesta este 
îndreptat împotriva inte
resului național. S-a reliefat 
că la nivel regional relațiile 
dintțe cele două partide 
sunt cordiale și de bună 
înțelegere, dar că ia nivelul 
conducerii centrale orgoliile 
sunt prea mari.

Răspunzând întrebărilor

nostru. Prima etapă a 
Campionatului liceelor din 
Deva la baschet se va derula 
în 19.01, etapa II în 21.01, 
etapa III în 26.01, semifinalele 
în 02.02, iar finala, care se 
dorește a fi un derby, va avea 
loc în data de 6 fe
bruarie.Meciurile vor începe 
de la ora 14,00 și se vor 
desfășura la Sala Sporturilor 
din Deva.

Spre deosebire de bas
chetul masculin, unde echi
pele sunt împărțite în două

(care și-a acompaniat la 
chitară interpretarea vocală) și 
corul Liceului de Artă 
„Sigismund Toduță” Deva, 
dirijat de dl Nicolae Icobescu.

Apoi autorul a explicat 
semnificația dată titlului 
volumului lansat. „Cubul oval” 
este un cub care și-a pierdut 
colțurile și devenit oval este un 
simbol reprezentând împli
nirea misiunii divine de a intra 
în rezonanță cu absolutul. 
Considerându-și cartea „doar 
un punct" la atâția ani după 
nașterea lui Eminescu, 
Claudiu Târnoveanu i-a rugat 
pe invitații săi „să o lase să 
existe", după care i-a îndem
nat „s-o atingă”. Invitația a fost 
imediat urmată, mai ales că 

noastre, dl dr. loan Rău, | 
președintele organizației | 
hunedorene a PNȚCD, a | 
precizat că poziția preșe- . 
dintelui Emii Constan- ' 
tinescu în legătură cu I 
această problemă va fi | 
exprimată imediat ce | 
lucrurile vor începe să se . 
limpezească (ceea ce se va ' 
întâmpla astăzi - n.n.j. I 
Totuși, speranța este că nu | 
se va ajunge ia o ruptură, 
că PD va avea destulă
maturitate politică încât să 1 
nu părăsească tocmai I 
acum „ căruța ” guvernării. 
Asta însă rămâne de văzut.

Andrei Ni STOR

i 
i 
i 
i 
i 
î 
i 
i 
i 
i

grupe (grupa A: Decebal, | 
Miner, Pedagogic, Sportiv; | 
grupa B: Auto, Energetic, . 
Horea, Traian), la cel * 
feminin s-au înscris doar 4 I 
licee, respectiv Pedagogic, |
Auto, Traian, Decebal, 
alcătuind o singură grupă. 
S-a mai vorbit, de 
asemenea, despre cadrul 
economic, dar și despre 
atmosfera de spectacol 
care trebuie să carac
terizeze meciurile.

Cristina CÎNDA

I
I 
I
ia 
I

I 

I

I

J

atât „Cubul oval” cât și 
primul volum semnat de 
Claudiu Târnoveanu - „Spa
ții incomode și unghiuri 
decente" - au fost oferite 
gratuit.

în final autorul a dat 
autografe pe cele două vol
ume ale sale. Și astfel ziua 
luminată a celui care a des
chis „o eră în poezia 
noastră” a fost marcată într- 
un mod aparte, poetul fiind 
prezentat „fără false acade- 
misme" doar prin poezia sa, 
tinerii și ceilalți iubitori de 
poezie participând la o 
manifestare culturală ieșită 
din tiparele cu care ne-am 
obișnuit, impresionantă prin 
simplitatea ei.

Viorica ROMAN 
_________________________ y
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Maghiarii din România au 
intrat in război deschis cu 
"miliardarii roșii" români, pe 
care doresc să-i alunge din 
Transilvania pentru a obține 
un monopol cvasi-total asu
pra acestei regiuni, transmite 
AFP.

în toate discursurile lor, 
liderii UDMR evocă cu insis
tență necesitatea unei epu
rări a "miliardarilor roșii, rezul
tați din nomenclatura lui Cea- 
ușescu", pe care îi asimilează 
cu mafia românească.

"Dacă dorim ca această 
țară să fie integrată în Uniu
nea Europeană, trebuie ca 
guvernul să lupte împotriva 
tuturor acestor miliardari, 
care au profitat de dărnicia 
lui Ceaușescu și care sunt 
pe cale de a introduce mafia 
în mecanismul economiei 

'noastre", afirma Csaba 
! Takâcs, președintele execu
tiv al UDMR, partid membru 
al coaliției guvernamentale. 
"Aici trebuie restructurată 

: economia", subliniază prima- 
I rul maghiar al orașului Târgu 
! Mureș, lăsând să se înțe
leagă că minoritatea maghi
ară are o capacitate mai ma
re de adaptare la noile tehno
logii, comentează AFP.

în România, un grup de 
| circa zece oameni de afaceri, 
I practic toți foști oficiali în ca
drul organismelor de comerț 
exterior sau directori ai unor 
puternice instituții de stat din 

i perioada Ceaușescu, au adu

nat averi impresionante, afir
ma AFP. După căderea co
munismului, profitând de 
relațiile pe care și le făcuseră 
pe plan extern, ei au devenit 
intermediari esențiali pentru 
orice companie străină care 
dorea să facă afaceri în Ro
mânia, susține consilierul e- 
conomic al unei ambasade 
occidentale la București.

Dar în Transilvania,

sunt în mâinile ungurilor", 
afirmă'un director al unei în
treprinderi din Cluj, care a- 
mintește că Ungaria are o 
diasporă numeroasă și activă 
în SUA și Canada. "Ungurii 
controlează 80% din industria 
alimentară din regiune, iar în 
ultima lună au declanșat o 
adevărată ofensivă pentru 
controlarea industriei lem
nului și pentru cumpărarea

Maghiarii din 
Transilvania - în 

război cu 
"miliardarii

roșii" români
r

UDMR a reușit să favorizeze 
sosirea unor investitori ungari 
dinamici, aflați în competiție 
directă cu "miliardarii roșii", 
mai ales în domeniul inter
medierii relațiilor de afaceri 
ale companiilor multinațio
nale, comentează AFP. "Trei 
sferturi din firmele americane 
și canadiene din Transilvania

de terenuri în zonă", a adău
gat managerul citat.

Pentru a contracara a- 
ceastă ofensivă, foarte bogă
ții oameni de afaceri de la 
București dispun de un atu 
politic foarte important: națio
nalismul, afirma AFP. Astfel, 
periodic, politicierwi români 
amintesc de spectrul unei

—
invazii economice din partea 
Ungariei și protestează față 
de "dictatul ungar". Potrivit 
agenției citate, acești poli
ticieni denunță "scandaloasă 
afacere" a petrolului româ
nesc brut prelucrat în Unga
ria, la câțiva kilometri de gra
nița cu România, care este 
apoi revândut la un preț spo
rit pe teritoriul românesc de 
către Compania ungară de 
petrol. Politicienii români sunt 
nemulțumiți de faptul că apa 
minerală românească ser
vește la producerea băutu
rilor gazoase ungare, care 
sunt apoi revândute în Româ
nia, precum și de contractele 
de cumpărare de mobilă un
gară fabricată din lemn româ
nesc, iar lista este lungă, co
mentează AFP.

Totuși, ușor-ușor, "noii 
îmbogățiți" ai nomenclaturii 
românești cedează teren, ezi
tând să investească propriul 
capital într-o regiune unde 
concurența este puternică, în 
timp ce pentru maghiari acest 
război economic se înscrie în 
cadrul mai larg al unei stra
tegii politice de autonomie 
totală, comentează AFP.

Economistul Mircea Co
șea, fost ministru al Refor
mei, refuză să privească in
vestițiile ungare în Transil
vania drept un pericol. "Nu 
trebuie să ne temem de in
vestițiile ungare, ci de ab
sența investitorilor români", a 
afirmat Coșea.

-

BANCA MONDIALĂ
SUSȚINE PROCESUL DE

REFORMA DIN ROMÂNIA
Banca Mondială este dispu

să să acorde în continuare asis
tența tehnică pentru procesul de 
reformă din România și asis
tență financiară în cadrul pro
gramelor ASAL, FESAL și de 
protecție socială, a declarat, 
Kenneth Lay, director pentru 
România, Bulgaria, Cipru și 
Portugalia în cadrul Băncii Mon
diale. Lay a precizat că experții 
Băncii Mondiale lucrează împre
ună cu reprezentanții Cabine
tului Clorbea pentru a găsi o 
soluție în vederea depășirii res
tanțelor înregistrate în procesul 
de privatizare. El a remarcat 
"ritmul lent de aplicare a progra
mului FESAL și ASAL", adău
gând că "este loc destul pentru 
progrese".

Banca Mondială dorește 
ca și Executivul de la Bucu
rești să acționeze mult mai 
rapid in procesul de privatizare 
a întreprinderilor cu pierderi și 
în restructurarea regiilor auto
nome. Lay a subliniat necesi
tatea continuării restructurării 
și privatizării în sectoarele 
importante ale economiei ro
mânești, cu prioritate în dome
niul bancar.

Kenneth Lay a spus că e- 
Xistă unele sectoare unde s-au 
înregistrat progrese notabile, 
făcând referire la semnarea 
unui contract pentru întreprin
derea "Tractorul" cu Interna
tional Financial Corporation - 
grupul pentru investiții al Băncii 
Mondiale.

♦

Subiectele pentru probele orale 
de la bacalaureat au fost

distribuite in scoli
Subiectele pentru probele 

orale ale examenului de 
bacalaureat au fost distribuite în

discipline constituie probe ale 
examenului de bacalaureat. O 
altă variantă este ca subiec-

Subvențiiler

Fundației SOROS
Fundația Soros pentru o 

Societate Deschisă va diminua 
subvențiile acordate revistelor 
literare românești, a declarat 
pentru MEDIAFAX Anca Boldor, 
coordonator al programului Pu
blishing și Biblioteci. începând 
din acest an, în colaborare cu 
Guvernul României, fundația își 
va reorienta fondurile prioritar 
spre domeniile educație, să
nătate, reformă legislativă și 
administrație publică locală și 
centrală. Din acest motiv, pon
derea fondurilor îndreptate spre 
domeniul cultural va scădea. 
Titlurile publicațiilor care vor 
primi în continuare subvenții și 
cuantumul diminuat al acestora 
urmează să fie stabilite de juriul 
de specialitate, a mai afirmat 
Anca Bolddr. '_ Z

Marsilia - vedere generală.
în prim-plan, Bazilica Notre-Dame de la Garde

Foto Evi MEITNER

■ licee, astfel încât elevii claselor
1 a Xll-a să le poată consulta, a 
f declarat la încheierea bilanțului 
i trimestrului I, Olimpia Mate-
■ eseu, inspector școlar general
■ al Inspectoratului Școlar al Mu- 
1 nicipiului București. Conform 
J precizărilor inspectorului gene- 
i ral, subiectele pentru probele 
«orale sunt pur orientative, ele
■ putând să figureze pe biletul de 
1 examen sau nu.
J Valentin Matroșenco, di
rectorul Colegiului Național 
« "Sf. Sava", a decis ca aceste
■ subiecte să fie dictate elevilor
■ de către profesorii ale căror

tele să fie lăsate la biblioteca 
școlii, iar elevii să și.le co
pieze pe rând. Directorul Ma
troșenco este de părere că 
această procedură ar nece
sita o pierdere prea mare de 
timp pentru elevi. De aceea el 
a hotărât că subiectele trebuie 
transcrise prin intermediul 
profesorilor de specialitate.

în legătură cu telefonul la 
care elevii pot obține informații 
privind bacalaureatul, acesta va 
intra in funcțiune în trimestrul al 
treilea, după ce vor fi definitivate 
metodologia și regulamentul de 
desfășurare a examenului.

[ Restricții de circulație pe DN 68 A, 
între Lugoj și Ilia

MEDIAFAX

Administrația Națională a
■ Drumurilor a comunicat că, zil

nic, în perioada 15 ianuarie-15 
aprilie, între orele 8-11 și 14-18, 
drumul național 68 A va fi în
chis, pe tronsonul Lugoj- Făget- 
llia pentru toate categoriile de 
vehicule. Măsura a fost luată 
pentru efectuarea, în acest in
terval de timp, a unor lucrări de 
consolidare a versantului de pe 
drumul național. Pe durata în

chiderii, circulația rutieră va fi

deviată pe următoarele trasee: 
autovehiculele cu masa totală 
mai mare de 3,5 tone, aflate în 
tranzit, vor circula pe DN 6 Lu- 
goj-Caransebeș, DN 68 Caran- 
sebeș-Hațeg, DN 66 Hațeg- 
Simeria și DN 7 Simeria-llia. 
Traficul local și autovehiculele 
în tranzit, cu masa totală mai 
mică de 3,5 tone, vor circula din 
DN 6, pe drumul județean 609 B 
Coșteiu-Balint-Mănăștiur-Făget 
și în continuare pe DN 68 A. ,

Devalorizai
—- ;--------------------------------------------------

rea monedei naționale Serviciile secrete britanice s-au dotat cu

♦

Devalorizarea monedei națio
nale, înregistrată în ultima peri
oadă, afectează situația finan
ciară a RENEL. "Orice evoluție a 
cursului de schimb care aduce 
prețurile RENEL sub nivelul me
diu de 50 dolari/MWh, convenit 
de Guvern cu organismele finan
ciare internaționale, provoacă 
pierderi RENEL, de unde și nece
sitatea alinierii acestora ", a de
clarat agenției MEDIAFAX Aure- 
liu Leca, președintele RENEL.

Președintele RENEL a esti
mat, pentru următoarea perioa- 

i dă, o creștere a tarifelor cu 5%. 
Actualul preț al energiei elec
trice, 50 dolari/MWh, corespun- 

1 de realităților României. Pe de o 
• parte RENEL, regie, structură 

monopolistă și ineficientă, pe de 
i alta parte consumatorii - indus-V ---  

trie ineficientă și mare consu
matoare de energie și populație 
sărăcită, apreciază Leca.

Restructurarea regiei va per
mite folosirea resurselor exis
tente și nefolosite în RENEL. 
Statutul de societate comercială 
va elimina dependența de 
Guvern, putând fi astfel evitată 
posibilitatea luării unor decizii 
incorecte djn punct de vedere 
comercial și va permite apariția 
concurenței și deschiderea pieței 
românești de electricitate.

în 1997, RENEL a obținut 
un profit "pe hârtie" de circa 300 
miliarde lei, care vor acoperi o 
parte din pierderile înregistrate 
în 1996, de 1.070 miliarde lei. 
"RENEL a beneficiat de majo
rarea de preturi din martie anul 
trecut și de un an favorabil pen

tru funcționarea hidrocentra
lelor, de unde și profitul obținut, 
în fond, funcționarea regiei ră
mâne în continuare ineficientă", 
a precizat Leca.

RENEL speră să introducă, 
de la 1 februarie, noua grilă de 
tarifare pentru agenții econo
mici. Grila permite consuma
torilor să-și aleagă propriul sis
tem de târifaFe-.șr^a genera o 
"disciplinare" a consumărilor de 
energie, apreciază președintele 
RENEL. Pentru aplicarea grilei 
RENEL trebuie să obțină apro
barea Oficiului Concurenței. 
Noua grilă a fost aplicată, expe
rimental, în luna august a anului 
trecut, la zece mari consumatori 
industriali, iar opt dintre aceștia 
au plătit sume mai mici pentru 
energia consumată.

o puternică rețea de interceptare și 
ascultare a comunicațiilor internaționale

Marea Britanie și-a creat o 
agenție specializată care inter
ceptează toate comunicațiile 
radio, telefonice, Internet și prin 
satelit ale țărilor din Europa 
Occidentală și din Europa de 
Est, foîofeincJ informațiile culese 
pentru promovarea și apărarea 
intereselor sale, dezvăluie în 
ultimul său număr publicația 
britanică TTU, citată de coti
dianul francez Le Monde.

Agenția, care poartă nume
le de Centrala Guvernamentală 
de Comunicații (GCHQ), coor
donează activitatea tuturor sta

țiilor britanice de interceptare și 
ascultare a convorbirilor, ea 
ocupându-se și de decodifi
carea, analizarea și sintetizarea 
informațiilor culese. Sediul său 
se află la Cheltenham (Glouces
tershire) în vreme ce principala 
sa stație de ascultare este situ
ată în sud-vestul Angliei, la 
Morwenstow (Cornwall).

GCHQ dispune de circa 
15.000 de angajați, iar activi
tățile esențiale sunt concentrate 
în două compartimente: secția 
"J", care se ocupă de intercep
tarea comunicațiilor din spațiul 

Europei de Est și secția "K", ce 
acoperă zona Europei Occi
dentale.

în ultimii ani, stațiile de as
cultate din subordinea GCHQ 
au fost reorganizate și dotate cu 
mijloace tehnice ultramoderne, 
astfel încât ele să fie capabile 
să intercepteze absolut întreaga 
gamă a comunicațiilor externe.

GCHO are acorduri secrete 
de cooperare cu Agenția pentru 
Securitate Națională (NSA) a 
SUA precum și cu agențiile si
milare din Canada, Australia și 
Noua Zeelandă.
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încrezătoare în propriile 
sale posibilități, decisă să-și 
demonstreze temperamen
tul și arta interpretativă și, 
mai ales, talentul, BETTE 
DAVIS debutează pe scenă 
în 1928 și pe Broadway în 
1929. S-a năs
cut la 5 aprilie 
1908 în Lowell - 
statul Massa
chusetts.

După câteva apariții epi
sodice la "Universal", debu
tează propriu-zis la "Warner 
Bros” cu "Bad Sister" (Sora 
cea rea) - 1931, în regia lui 
Hobard Henley. Marea ei șan
să i-a oferit-o regizorul 
Michael Curtiz, distribuind-o 
în "20.000 Years in Sing-Sing" 
(20.000 ani în Sing-Sing) - 
1932. în anul 1938 realizează 
o mare creație cu "Jezebel" 
("Femeia diabolică") - în regia 
lui William Wyler, alături de 
Henry Fonda.

Se pare că a avut o "stea 
norocoasă" atunci când a 
semnat contractul cu "War
ner Bros" (fiind "legată" 17 
ani!) deoarece "Boss"ul Jack 
L. Warner adunase cele mai 
sonore nume de regizori ca 
Michael Curtiz, William 
Wyler sau Edmund Goul-

ding și a fost îndrumată de 
aceștia.

Obține rolul titular femi
nin, alături de Errol Flynn, în 
filmul istoric "The Private 
Lives of Elisabeth an Essex" 
(Elisabeth și Essex) - 1939,

regia Michael Curtiz, iar cu 
"The Great Lie" (Minciuna 
cea mare) - 1941, regia Ed
mund Goulding, își întărește 
definitiv poziția de star.

Obține un succes răsu
nător în Statele Unite și, du
pă război, în Europa, cu me
lodrama "Now, Voyager" 
("Dor nestins" - 1943), în 
regia lui Irving Rapper. în 
fine, face o partitură inteli
gentă în "All Above Eve" 
("Totul despre Eva" - 1950), 
regia Joseph L. Mankiewicz, 
alături de Anne Baxter și 
debutanta Marylin Monroe.

Printre ultimele apariții, 
consemnăm "Arrangers" 
("împăcarea" - 1979), regia 
Milton Katselas. S-a stins 
din viață la 4 octombrie 
1989, la Paris.

Adrian CRUPENSCHt

J

(S-lounțe de c<3tife<a
> Crede că urcă un munte, când se căznește, de fapt, să 
iasă din groapa în care a căzut.
> Lenea - un cimitir de vise.
> Măgarul, primind ochelari de cal, e convins că a fost 
promovat.
> Nu era decât proiecția în relief a propriei umbre.
> Toți oamenii tânjesc să scrie autobiografii. Romanțate, 
bineînțeles.
> Mult, puțin... Le am pe amândouă.
> Adevărul cu buzunarele goale are puțini sorți de izbândă.
> Viața e o scară pe care, dacă nu urci, e musai să 
cobori.
> Un om echilibrat: după una bună face una boacănă.
> Minciuna dezinteresată se cheamă fantezie.
> Unii oameni poartă ceas la mână numai ca să știe, în 
orice moment, care le e stânga și care le e dreapta.
> înfrântul îl privea cu compătimire pe învingător. Ultimul 
nu știa încă ce a cucerit.
> Fericirea altora ne intrigă. Durerea lor ne consolează.
> Zarurile au fost aruncate demult. Noi doar alergăm să 
vedem rezultatul.

Constantin GAVRiLÂ - GAVCO
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Când vrei să fii liber și-ți dorești să te regăsești, I 
liniștea munților, a poienilor, adevărate oaze de verdeață, | 
este binefăcătoare. Dar când, pe lângă toate acestea, te | 
mai a fii lângă o mănăstire, care prin ea însăși te îndeamnă ■ 
ia meditație, pacea sufletească te cuprinde cu totul. Așa ! 
m-am simțit atunci când, aflată fa 30 km de Rădăuți, la 660 ■ 
m altitudine, pășeam prin boita turnuiui-ciopotniță în I 
Mănăstirea Putna. ț

Ștefan cei Mare, atunci când pentru un moment de | 
reculegere a vizitat bisericuța de lemn, de pe malul. 
Putnei, în estul Obcinei Mari a Bucovinei, a îngenuncheat j 
rugăndu-se, și... a cerut, în 6974 (1466) să se constru-1 
iască în locul acesteia o biserică durabilă, din piatră. |

Când vizitam curtea Interioară, un călugăr tânăr, | 
aproape un copii, bătea clopotul pentru "vecernie ". fn ■ 
timpul slujbei, o atmosferă de credință, de adorație! 
profundă pornea din inimile călugărilor, învăiuindu-ne în ■ 
miresme tari de tămâie, facăndu-ne să ne simțim mai I 
aproape de Dumnezeu.

Interiorul abundă de picturi, de icoane de lemn cu | 
încrustații de argint din sec. XV - XVIII, tapiserii și cusături. 
executate cu 500 de ani în urmă de artiști necunoscuți. ’

Așa cum merita pentru ceea ce a făcut pentru țara sa, I 
Ștefan cei Mare își găsește odihna de veci aici, într-un | 
mormânt simplu pentru personalitatea sa, din marmură | 
de Carara, aibă, decorat cu frunze de stejar și ghindă.

Biserica așa cum o vedem astăzi a suferit mai multe! 
modificări de ia cea construită Inițial, prin grija mitropo- • 
iituiui iacov Pruteanu, în 1760, iar în 1871, pentru a proteja I 
pereții au fost îmbrăcați in lemn de credincioșii vremii. |

Cu sentimentul frustrant, cei pe care-i ai când renunți | 
ta ceva ce-ți este aproape de suflet, am părăsit zidurile stră-. 
bătute de încărcătura evenimentelor istorice și religioase, J 
continuându-ne periplul spre Mănăstirea Văratic.
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ORIZONTAL: 1) Afișaj blamat al modes- 
tiilor ultragiate (pi.); 2) Factorul primordial al 
bunelor relații internaționale; 3) Stridențe 
sonore în corul nemulțumirilor - Motive de 
disconfort pe fondul impacienței; 4) Parolă de 
recunoaștere în masa anonimă - Popas al 
boabelor pe drumul cald al pâinii; 5) Laco
nism inițial cu caracter de dualitate - Ipostază 
comună a romanului contemporan - Apelativ 
depersonalizat cu atributele impoliteții; 6) 
Zidurile plângerii din cetatea birocrației - 
Fragment dintr-o ecoseză de inspirație rusti
că - Obturator de lux cu soarta în derivă; 7) 
Săritor la cap cu goluri la activ - Deschidere 
în adâncime efectuată pe teren; 8) Contribu
ția Penelopei la războiul troian - Schemă fixă 
pentru evoluții în deplasare - Compoziție 
obișnuifă pentru tobă!; 9) Tăinuiri deliberate 
ale tarelor de caracter; 10) Adjudecat fără 
șanse de iertare.

Fiecare își are perioa
dele grele ale vieții, fiecăruia 
ni se întâmplă lucruri nepre
văzute și chiar neplăcute, 
dar nu toți ne confruntăm în 
același mod cu același tip de 
problemă.

Două persoane rămân în

șomaj, unul este disperat, 
simte că-i fuge pământul de 
sub picioare; celălalt zice: 
"Bine că sunt sănătos, gă
sesc eu ceva până la urmă." 
Primul își plânge luni în șir 
disperarea, nu e în stare să' 
facă nimic, celălalt, a doua zi 
își face un plan, caută ceva 
de făcut, încearcă să se 
descurce.

Sunt oameni care văd 
"negrul" acolo unde e doar 
cenușiu și sunt oameni care 
acolo unde alții și-ar fi pier
dut orice speranță, mai văd 
încă o licărire de "roz". Sun
tem unici și reacționăm indi
vidual și diferit în fața întâm
plărilor vieții. Dar felul în

✓---------------------------------------
® Despre Napoleon s-a 

scris cel mai mult în istoria 
omenirii. E suficient să spun 
că o statistică de prin 1970 
estima la peste 400.000 lucră
rile despre Napoleon. Nici un 
om al istoriei n-a avut parte de 
atâta "atenție scrisă". Un cer
cetător englez îl caracterizea-

care privim viața este și re
zultatul educației pe care am 
primit-o, al felului în care ne
am obișnuit să vedem în 
tâmplările vieții, "Mai bine 
mai târziu decât niciodată", 
acum e timpul să ne între
băm care este tendința 
noastră de a privi viața? A- 
vem înclinația să zugrăvim 
totul în negru, pierzând ușor 
speranța și renunțând la e- 
fortul de a birui greutățile? 
Atunci ar fi bine să începem 
să căutăm părțile pozitive 
chiar și atunci când avem 
dificultăți.

* Am făcut un accident 
cu mașina? Dar bine că am I' 
scăpat cu viață!

* Ne-a inundat vecinul 
de sus ? Ce bine că nu a 
fost cutremur și blocul mai e 
încă întreg.

* Am rămas șomeri? 
Dar poate un accident de 
muncă ne-ar fi lăsat invalizi 
tot restul vieții.

E un punct de vedere 
prea roz? Credeți că negrul 
vă ajută mai mult? Oare?!

ina DELEANU

nalfabetă - persoană ajutată 
de mine să câștige o pâine 
în dorința de a-mi dărui ceva 
deosebit de ziua mea, a ales 
din librărie o carte care arăta 
mai bine, o carte mai scumpi- 
șoară. Și astfel am primit din 
mâna unui om care abia își 
scria numele "Critica rațiunii

IM/tUNT
ză astfel: "Napoleon reprezintă 
o îmbinare de inteligență și 
energie care n-a fost poate 
niciodată egalată, care în orice 
caz n-a fost niciodată depășită. 
El a lărgit, nedefinit, Urnitele 
concepției despre activitatea 
umană. înainte ca el să fi apă
rut, nimeni nu și-ar fi imaginat 
că ar putea să existe un astfel 
de amestec prodigios de geniu 
civil și geniu militar, o înțelegere 
atât de vastă, îmbinată cu o 
atât de pătrunzătoare inteli
gență a detaliului, o vitalitate 
atât de extraordinară a corpului 
și spiritului". Iar Goethe a sinte
tizat magistral: "Napoleon este 
un rezumat al lumii."

® Continuu să scriu cu
vântul "ÎNTÂMPLARE" cu ma
jusculă. Redau un exemplu din 
miile care mi-au demonstrat 
iar și iar universalitatea princi
piului cauzalității: cu mulți ani 
în urmă, o persoană semia-

practice" de Immanuel Kant. 
Restul - vorba lui Shakespeare 
- e tăcere...

® in tren, la o coadă prin 
piață, la iarbă verde, am ob
servat câte o pereche, EA și 
EL încâlzirrdu-mi sufletul. Ei își 
vorbeau cu blândețe, cu o con
descendență reciprocă, lăsând 
fiecare după celălalt, fără să 
se contrazică, "ambalând" cu
vintele în duioșie și drag. Într- 
o lume orgolioasă și rea, în ura 
cordială ce scaldă țărmurile 
căsniciilor, aceste oaze de 
tandrețe sunt o bucurie aleasă.

® La ora actuală a cita 
din Marx pare o nebuhie. Co
mit nebunia pe proprie răspun
dere, cu riscul de a fi asasinat 
de vreun membru din "Partidul 
Puturoșilor": "Societatea nu va 
putea în nici un mod să revină 
în echilibru, atât timp cât nu se 
va roti în jurul soarelui muncii."

Hie LEAHU

VERTICAL: 1) Moșteniri de familie în sipetul umbrelor; 
2) Tip de avangardă lansat pe calea undelor; 3) Pregătite 
cu acuitate pentru execuții capitale - Chiul tras la jocul 
."Ciuleandra” - Parola de trecere lansată de Sfinx; 4) 
Modele supradimensionate proiectate pe soclu - Element 
de fațadă cu o falsă strălucire; 5) Trecută în proprietate pe 
ușa din dos - Braconier diurn în rezervații domestice; 6) 
Probe minore într-o culpă disimulată - Notat excelent la 
figurile impuse; 7) Colectivul restrâns al unei societăți 
anonime - Date importante în definirea unui secol! - Notați 
cu maximum la un examen de capacitate; 8) Element 
incolor de degradare... temperamentală - Expresia dintr-o 
bucată a mărinimiei - Clișeul concis al imaginii precedente; 
9) Itineranți autorizați pe marile artere; 10) Calificativ
dezastruos obținut la examenul de capacitate. 11

Va si ie MOLODEȚ ■ ■
Dezlegarea careului "CANTILENE" apărut în ziarul nostru ! .Soluția problemei din numărul trecut: 

de sâmbăta trecută: II 1- Od2! Re5
1) PETRECĂREȚ: 2) ADIERE-ALO; 3) NIT-ATOL-N; 4) GLAS- | | 2 ,De3 / 

EA-ȘA; 5) L-NOUR-CAL; 6) IVI-RAMURI; 7) COCOȘ-ACUT; 8) ■ ■ 1 •— Rd4 
AL-BAȘI-TA; 9) RĂCORI-SAT; 10) INȘI-PISTE. J ^2 ,Df4 V

Controlul poziției:
Alb: Ra1, Tb5, Tf1, Nd3, Nd8, p:c2 
Negrii: Rd2

I 
I
I 
I
I
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• SC Get Facilities Deva 
angajează agenți comerciali și 
o casieră. Condiții: experiență 
în domeniu, seriozitate, vârsta 
cuprinsă între 20 - 27 ANI. Tel.

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând urgent teren intravilan 
la Cristur și remorcă auto. Tel. 
671676 (40074)

• Vând teren intravilan 1300 
/mp, cu anexe. Deva 211400 
(9029)

• Vând sau schimb cu aparta
ment Deva, casă, arabil, pădure, 
Vorța - Popa Maria. Tel. 283270 
(40094)

• Vând apartament 3 camere, 
parter, eventual schimb. Tel. 
623534 (9039)

• Vând casă, trei camere, 
baie, apă curentă. Țebea, nr.68, 
familia Ivan sau schimb cu 
apartament Deva. (0390)

• Vând sau schimb casă

230930 (40110)
• Meditez limba engleză și 

germană, orice nivel. Tel. 
233420 (3655)

• Doriți să comandați un 
MONUMENT deosebit din 
GRANIT NEGRU ce își păs
trează luciul și peste 200 de 
ani ? Sau o FOTOGRAFIE 
APLICATĂ PE PORȚELAN ? 
Veniți acum, vedeți și coman
dați. Execută ireproșabil mais
trul cu experiență îndelungată 
BURCI TRAIAN,’ str. 1 Mai, nr. 
24, Simeria. Tel. 261108 
(40091/92)

Deva, cu apartament plus dife
rență, tel. 214648 (40645)

• Vând apartament 4 camere, 
Hunedoara, zona Micro 5, tel. 
720867 (9236)

• Vând Dacia 1310 și Dacia 
500. Tel. 261466 (40086)

• Vând Audi 80 înmatriculat. 
Tel. 213249 (40085)

• Vând ARO 10-4, Oltcit cu 
service gratuit 6 luni. Tel. 
233863, 624285 (40095)

• Vând Audi 80, fabricație 
1987. Tel. 058 733348 (9046)

• Vând Opel Record 1700, 
cu talon, preț convenabil, Orăș- 
tie, tel. 242503 (0460)

• Vând Renault 10, stare 
bună, preț 1200 mărci, nego
ciabil. Informații tel. 714371 
(9238)

• Vând telefoane celulare 
Nokia, Motorola, perfectă stare, 
amplificator JVC 2 x 80 WA, 
boxe, convenabil. Tel. 092 
294262 (40093)

• Vând motocositor și moto- 
cultor cu plug, freză, remorcă. 
Tel. 212463 (9042)

• Vând orgă Wurlitzer pedala 
bas, două rânduri claviaturi. 
Batiz nr. 91 (3656)

• Vând dormitor, 8 piese, 
preț 3.000.000. Deva.str. Zam- 
firescu, bl. A.61, sc.4,etaj 4, ap. 
77, zilnic (40109)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace. 01/6376273, 092/ 
342628 (OP).

• Vindem încălțăminte uza
tă, italiană, en-gros. Tel 
718115. Informații zilnic, orele 
8-19.(9227)

• Vând pachetul Dialog nou, 
conectare gratuită, garanție 6 
luni, 1.400.000 lei, tel. 094/ 
851637 (0459)

• Vând televizor color, Polaris. 
Informații tel.715370, preț nego
ciabil. (9235)

• Vând convenabil, nego
ciabil, circular funcționabil, plus 
motor 380/2,5 KW, tel. 651584 
(400)

• Cumpăr piese schimb 
eventual cauciucuri pentru 
Saviem, noi. Păclișa, nr. 82. Tel 
777225 (9818)

PIERDERI

• Familiile Herban și Lazăr 
anunță împlinirea azi, 17 
ianuarie, a trei ani de ia de
cesul celui care a fost

ARON HERBAN
Parastasul are loc în 18 

ianuarie la Biserica Popa 
Șapcă Hunedoara. (40102)

• Cu inimile îndurerate 
soțul Pamfil, copiii Emil, Adina, 
ginerele Dani anunță împli
nirea a 6 săptămâni de la 
trecerea în neființă a scumpei 
noastre soții și mamă

FELICIA CEPĂLĂU
Comemorarea are loc du

minică, 18 ianuarie 1998, la 
Biserica Ortodoxă din Bîrsău. 
Vei rămâne veșnic în amintirea 
noastră. (40642)

• Au trecut șase luni de când 
ne-a părăsit iubitul nostru soț, 
tată și fiu

MARCEL SBÎRLEA
Nu te vom uita niciodată. 

(9041)

FONDUL PROPRIETĂȚII
DE STAT

cu sediul în București, str. CA.Rosetti, nr. 21, sector 2, 
organizează licitație publică deschisă cu strigare 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1991, modificată și completată 
pentru vânzarea a 41,04% din acțiunile

cu sediul în Deva, bdul. Decebal, bl. R, parter, cod fiscal R 7341919, număr de
înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J2O/422/1995

OFERTE DE 
SERVICII

• SC Bogdana Starcompex 
angajăm confecționere în confecții 
textile cu și fără calificare. Angajăm 
trei tehnologi, str. Vânătorilor, nr. 
27, tel. 231330 (40050)

• Meditez limba engleză și 
germană, orice nivel. Tel. 
233420 (3645)

• Pierdut geantă diplomat cu 
acte importante, ofer recom
pensă. Tel. 226432 Deva (9043)

• Pierdut legitimație gestio
nar pe numele Demian Maria. 
O declar nulă. (9237)

• Pierdut buletin de identitate 
seria X, nr.458894 pe numele 
Axinia loan.îl declar nul. (2234)

ÎNCHIRIERI

• închiriez 100 mp în casă 
particulară, la stradă, zonă cen
trală. Tel. 233314 dimineața, 
219444, după ora 18 (9027)

• Ofer spre închiriere aparta
ment central, nemobilat, cu 
telefon și cablu Devasat. Taxa 
anticipată pe 6 luni. Tel. 214373, 
094/ 568994 (9040)

• Caut de închiriat aparta
ment două camere central, 
mobilat, cu telefon, Deva. Tel. 
092716125 (4016)

DIVERSE

• Asociația familială Ștefan 
Inco anunță că funcționează în 
baza autorizației nr. 14341 din 
9.12.1997, având sediul în 
Criscior, str. Sălciei, bloc Fii 1, 
scara 1, ap.8, având ca obiect 
desfacerea produselor ali
mentare, nealimentare și agri
cole. (0399)

COMEMORĂRI

• Au trecut șase săptămâni 
de lacrimi și dor de când ne-a 
părăsit scumpul nostru verișor

IOSIF BULBUC
Tu ai plecat și n-ai să mai 

revii, o știm atât de bine / Dar 
tot sperăm că într-o zi, cu 
zâmbetul pe buze vei veni / Din 
nou la noi acasă. Verișorii 
Elena, Petru, unchiul, mătușa 
și nepoții. (40100)

DECESE

• Familia anunță cu durere 
încetarea din viață a celui care 
a fost un excelent soț, tată, 
bunic, frate și străbunic, preot

AURELIAN VRABIESCU 
de 84 ani. înmormântarea are 
loc astăzi, 17 ianuarie, ora 13, 
de la Biserica din str. Libertății, 
Deva (9045)

• Colectivul Șantierului 
Deva al SC ADP Timișoara SA 
este alături de colegul Butulia 
Gicu la greaua pierdere sufe
rită prin decesul tatălui său și 
transmite sincere condoleanțe 
familiei îndurerate. (40111)

• Cu durere în suflet fiul 
Tudor anunță decesul mamei 
sale în urma unei lungi și grele 
suferințe

GUȚU VIORICA
Anunț pe această cale și pe 

fratele meu Marcel Guțu, care 
de trei ani nu ne-a mai vizitat. 
(06445)

• Cu adâncă durere soția 
Maria, fiul Ion, nora Maria, 
nepotul Călin anunță decesul 
celui ce a fost

LAZĂR GHEȘESCU
înmormântarea duminică, 

18.01.1998 în satul Boz. (40112)

• Familia Olar Petru anunță 
cu nemărginită durere trece
rea în eternitate, după o grea 
suferință, a soției, mamei și 
nurorii

SOFIA COCA OLAR
născută Valentin, la numai 34 
de ani. înmormântarea dumi
nică, ora 13, la Leșnic, nr. 55. 
(40115)

. • Cumnatul Marin și Elia, 
împreună cu copiii, aduc un 
ultim omagiu celei care a fost

SOFIA COCA OLAR
Dumnezeu să-i odihneas

că în pace sufletul ei blând și 
bun. (40115)

• Familiile Neag Emanuel, 
Parasca și copiii regretă moar
tea’fulgerătoare a celei care 
a fost o bună prietenă de 
familie

SOFIA COCA OLAR
Lacrimi și flori pe mor- 

mântul tău. (40115)

Obiectul de activitate - alte prestări de servicii, capital social de 
161.350 mii. Iei, conform ultimei cereri de înscrieri de mențiuni la 
Oficiul Registrului Comerțului Hunedoara, cifra de afaceri în anul 1996 
de 21,235 mii. lei, profitul net al ultimului an încheiat 5 mii. lei.

Prețul de pornire este 25.000 lei/acțiune, respectiv 3,229 USD/ 
acțiune.

Pasul de licitație va fi 3% din prețul de pornire.
Valoarea pachetului scos la vânzare: 66.225 mii. lei, respectiv 

8.553,6 USD.
Licitația va avea loc pe data de 16.02.1998, ora 12, la sediul Fon

dului Proprietății de Stat din Calea Griviței, nr. 6-10, sector 1, Bucu
rești, etaj 3, DRP 1.

Dosarul de prezentare al societății comerciale poate fi procurat 
contra sumei de 50 dolari pentru persoane fizice și juridice străine 
sau contravaloarea în lei la cursul zilei stabilit de Banca Națională a 
României la data cumpărării Dosarului de prezentare pentru 
persoanele fizice sau juridice române, zilnic de Ia sediul vânzătorului 
la Centrul de Afaceri FPS, din București, str. Stavropoleos, nr.6, sector 1 
3, tel. 3110495, 3121891, 3123130, fax 3121811, între orele 8-16. Pentru 
investitorii străini suma trebuie achitată în valută, dolari SUA, în 
prealabil în contul Fondului Proprietății de Stat nr. 
531400000024230007 deschis Ia Bancorex, iar pentru investitorii - 
români se face în contul FPS nr. 1510980000607 deschis la BRD - SMB.

Persoanele fizice sau juridice române participante la licitație vor 
face dovada depunerii la casieria vânzătorului a taxei de participare 
de 500.000 lei și garanției de participare în valoare de 1.986.750 Iei în 
contul FPS nr. 401680900313 deschis la BRD - SMB.

Persoanele fizice sau juridice străine vor face dovada depunerii 
achitării în valută a taxei de participare la cursul zilei și a garanției de “ 
participare în valoare de 256,6 dolari SUA în contul 
531400000024230007 deschis la Bancorex (dolari SUA).

Ofertanții vor depune cel târziu cu o oră înainte în plic sigilat, la 
secretariatul Direcției de restructurare nr.l. București, cal. Griviței, 
nr. 6-10, et. 3, documentele de participare conform cerințelor din sec
țiunea C din Dosarul de prezentare. Â

f
DIN PARTEA DIRECȚIEI GENERALE A

FINANȚELOR PUBLICE Șl CONTROLULUI

FINANCIAR DE STAT DEVA

în conformitate cu prevederile HG 831/2 dec. 1997 publicată în MO nr. 
368/1997 se introduc cu 1 ianuarie 1998 noile formulare tipizate cu regim 
special.

Până Ia 31 ianuarie 1998 persoanelejuridice și fizice prevăzute de art. 
1 din Legea contabilității 82/1991 sunt obligate să comunice la DGFPCFS 
Hunedoara - Deva stocul existent la 31 dec. 1997 din formularele vechi cu 
regim special.

După data de 1 aprilie 1998, formularele tipizate cu regim special 
vechi rămase în stoc pot fi utilizate numai cu aprobarea DGFPCFS.

în MO nr. 379/29 decembrie 1997 s-au publicat PRECIZĂRILE privind 
unele măsuri referitoare la închiderea exercițiului financiar contabil pe anul 
1997 la agenți economici, aprobate prin Ordinul MF2242/22.12.1997.

Potrivit acestor norme agenții economici care au o cifră de afaceri de 
peste 100 mii. lei și nu au personal calificat potrivit legii în domeniul 
contabilității au obligația de a încheia contracte pentru întocmirea bilanțului 
contabil de către experți contabili sau contabili autorizați înscriși în tabloul 
Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați.

De asemenea, ia agenții economici cu cifra de afaceri sub 100 mii. lei 
care nu au.personal calificat pentru conducerea contabilității răspunderea 
pentru organizarea acesteia revine patronului care are obligația de a anexa 
Ia bilanțul contabil o declarație de asumare a răspunderii în acest sens.

Termen de depunere a bilanțului contabil aferent anului 1997 este 15 
aprilie 1998.
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1. Vinde la licitație publică ce va avea loc în data de 20.01.1998 la sediul Credit Bank, b-dui Decebal, 
bloc 8, parter:

-0- utilaje tâmplărie:
mașină Woody
mașină de șlefuit
mașină defrezat circulară
mașină de găurit verticală 

autocamion tip GAZ, an fabricație 1993 
camion IFA an fabricație 1987

4- mașini de tricotat WKTM, finețe 5,8
4 mașini de încheiat surfilat KETT
4- mașini de tricotat MTM, finețe 5.

2. Vinde la licitație publică ce va avea Ioc în data de 21.01.1998, ora 10,00, birou executor judecătoresc, 
Judecătoria Deva:

4- fermă zootehnică - situată în Bîrcea Mică, jud. Hunedoara, teren 11.424 mp
4 grajd animale, fănare, situate în sat Bîrsau, corn Hărău, jud. Hunedoara
4- imobil 4 niveluri, recent construit, situat în Deva, str. Braniștei, nr. 7
4 1 mașină de înghețată
4 1 mașină de frișcă
4 1 vitrină frigorifică
4 presă fabricare ulei.

Grupul Școlar Industrial Călan 
Centrul de Execuție Bugetară Călan 

C^Aii u nță
Se solicită executarea lucrării pentru 

branșarea gazului metan la Școala Generală OV 
Călan.

Licitația va avea loc în data de 2 februarie 
1998, ora 11.

\

Direcția Județeană pentru Tineret și 
Sport Hunedoara-Deva

Biroul de Tineret al D.J.T.S. Hunedoara - Deva anunță 
licitație publică de programe miercuri, 2) Ianuarie, ora 9, la 
sediul din str. M. Eminescu, nr.2. Sunt invitate să participe 
toate ONG-urlIe de tineret din Județul Hunedoara. (40646)

3. Vinde la licitație publică ce va avea loc în data de 21.01.1998, la Judecătoria Hunedoara, birou executor 
judecătoresc:

4 fabrică de bere situată în Hunedoara, capacitate 1.500 l/zi
4 spațiu comercial, situat în Hunedoara, b-dul Dacia, nr.l, bl. 38, parter, 150 mp. 
Informații suplimentare la telefon 211853 sau la sediul Credit Bank Deva.

Asociația Națională a» 9

Universităților Populare 
Universitatea Populară Ueva

SC COMSIM SH Simeria

In nriir mi. 

liuliliriliili' prin 

“Cuvântul

liber”!

ACHIZIȚIONEAZĂ 
-1 ~ 
?
•rz<►

în cantități nelimitate, 
la cele mal avantajoase prețuri. 
Informații la: tel. 059/341604 

sau la sediul firmei din ALEȘD, 
str: Mioriței 4. Bihor,

Anunță

ospătar barman 
bucătar
fochiști medie presiune 
Iaboranți operatori 
secretar dactilograf 
coafură 
balet copii 
croitorie
gimnastică ritmică copii 
foto color

" organizează licitație pentru " x 
Jnchirierea următoarelor spații:
H spațiu în suprafață de 155 mp situat 

în Simeria, str. Piața Unirii, bl. 18, parter.
® spațiu în suprafață de 44 mp situat în 

Simeria, str. Avram lancu, bl. 8, parter.
Licitația va avea loc în data de 2 

februarie a.c., ora 10, la sediul societății.
Relații suplimentare la telefon 054-261513 

^(40640)’ ________________________ J

TRAGEREA TRAGEREA A

SUPER EXPRES
LOTO “5/40” din 15.01.1998

din 15.01.1998

30 -25 -19 -36 -2 -37 41-30-14-15-10-1

Fond de câștiguri: Fond de câștiguri:
459.299.807 lei 98.478.736 lei

y

16 IANUARIE
An CULMUL

(r

înscrieri pentru următoarele cursuri de 
pregătire profesională:

O
O 
o 
3 
O 
o 
z> 
z> 
o 
o

înscrierile se fac la Casa de Cultură, zilnic, 
între orele 8-13; 17-19.

Cursurile încep în data de 1 februarie 1998.
Anunțăm, de asemenea, că examenele pen

tru autorizare cu ISCIR Sibiu, pentru fochiști 
medie presiune și Iaboranți operatori, au loc 

\în zilele de 27-28-29 ianuarie 1998.

Z'
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Societatea Comercială 

"Cetate” SA Deua

Regionala CF Timișoara
Divizia material rulant 

Timișoara
scoate la vânzare prin licitație publică mijloace 

fixe aprobate la casare prin Ordonanța de urgență 
a Guvernului României nr. 11/1997.

Licitația va avea loc la Depoul CFR Simeria, str.
Traian nr. 76, în data de 29.01.1998, ora 10.

Lista și prețurile de începere a licitației pot fi 
consultate la sediul Depoului CFR Simeria, telefon 
260080/2357.(40643)

Societate mixtă 
româno-maghiară

Caută colaboratori (distribuitori) 
pentru produsul pufuleți.

Calitatea acestui produs este garantată și de 
materiile prime folosite exclusiv din import.

Asigurăm transportul la beneficiar.
Informații suplimentare la telefoanele: 062/ 

432288; 062/433248 int.16, 094-515-960.

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 în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări.

Idolar SUA 8423 lei
1 marcă germană 4605 lei
100 yeni japonezi 6547 lei
1 liră sterlină 13732 lei
1 franc elvețian 5631 lei
1 franc francez 1375 lei
100 lire italiene 468 lei

"NN ■ II          —>

BALANȚA SIBIU 1

^organizează licitație pentru vânzarea cqi 
\două autoturisme ARO 243 și ARO 244./

Licitația va avea loc la sediul Societății » > 
"Cetate” SA Deva, str. Mureșului, nr. 4, în data 
de 29 01.1998, ora 10. Solicitanții vor depune 
o cerere de participare și o taxă de 50.000 lei.

Informații la biroul auto și administrativ 
telefoane 213356, 214225 (40639)

Prin reprezentanța din Deva -
Cartier Progresul, str. Horia, nr. 18

Comercializează balanțe electronice și 
mecanice toate tipurile la prețul de 
fabricație. Se asigură service, garanție 1 an 
și postgaranție.

Relații la telefon 219260, mobil: 094 - 
636422;094 - 636423

Program magazin zilnic ora: 7-15 (40641 )^J

Grupul Școlar Industrial M.R. Simeria
scoate la concurs un post de fochist, 

centrală termică de joasă presiune, în data de 
04.02.1998.

Condiții: fochist autorizat.
Informații la telefon 2604.53 sau 2619.50. z

A dispărut Daniela 
Bălăci, de 16 ani, fiica lui 
Aurel Petre și Zenovia, 
născută la 13.02.1981 în 
Băilești, jud. Dolj, domi
ciliată în Deva, str. Al. 
Romanilor, bl. 25, ap. 20, 

Jud. Hunedoara.

Semnalmente: 1,60 m, 
60 kg, corpolență aste
nică, părul castaniu (vop
sit) blond. La data dispa
riției era îmbrăcată în ha
norac cu 2 fețe roșu-ver- 
de, blugi culoare neagră, 
fular negru din PNA, ghe
te tip bocanci din piele 
neagră, ghiozdan tip ruc
sac din imitație piele de 
culoare neagră.

Dispăruta frecven
tează orașele Timișoara, 
Călan, Sinaia și posibil 
București.

Orice persoană care 
poate da relații să anunțe 
Poliția Municipiului Deva 
te telefoanele 217730, 
217731, sau cea mai apro
piată unitate de poliție.
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DOUA SĂBII IN ACEEAȘI TEACA
(Urmare din pag. 1)

criză și a face saltul așteptat 
spre atingerea unor stan
darde europene.

într-o asemenea conjun
ctură, pe fondul crizei guver
namentale și politice ce s-a 
amplificat în această lună, 
apare cât se poate de evi
dentă atitudinea de reținere și 
amânare a organismelor 
financiare internaționale care 
nu s-au mai prezentat la 
negocierile programate pen
tru acordarea unui nou 
împrumut, având în vedere că 
noi consumăm mai mult 
decât producem, că în ultimii 
ani deficitul bugetar a depășit 
cu mult prevederile conve
nite. Pe fondul acestei 
instabilități apare și involuția 
de pe piața de capital, unde 
volumul tranzacțiilor a scăzut 
în ultima vreme chiar de 
peste zece ori comparativ cu 
perioada de vârf din anul 
trecut.

Dincolo de aceste dispute 
care se prelungesc nu se știe 
cât și alimentează starea de 
instabilitate economică, poli
tică și monetară, stau în aș
teptare multe probleme nere
zolvate, în această debu- 
solare generală nimeni ne- 
maiștiind care sunt prioritățile 
momentului și ce trebuie 
făcut pentru ieșirea din 
impas. Ca un făcut nici acum 
nu se știe cum va arăta 
bugetul anului 1998, care 
sunt sursele de formare a lui 
și ce destinație, în funcție de 
cerințele esențiale , vor avea 
sumele afectate cheltuielilor. 
Oricum, în condițiile când se 
apelează la majorarea TVA, 
inclusiv la produsele ali
mentare, este limpede faptul 
că s-au cam epuizat resur
sele de formare a bugetului și 
greutățile trebuie aruncate pe 
umerii celor mulți și nevoiași, 
care resimt în realitate pe 
propria piele efectele 
austerității.

în situația când blocajul 
financiar nu are nici un 
semnal pozitiv de diminuare,

PUȘTANII, DAll SI
MAI marii:.. ’ 1

..."operează" cu dibăcie în 
poșetele celor surprinse 
concentrate asupra unui pro
dus, înăuntru sau în afara 
magazinelor și buticurilor de tot 
felul sau chiar în alte împre
jurări: la poștă, în autobuz, în 
gări, în trenuri etc. Un fapt ce 
era pe punctul forte al 
"exploziei" s-a petrecut vineri, 9 
ian. a.c., la standul de cărți de 
lângă cinema “Patria", atunci 
când un puștan de țigan, 
împreună cu unul mai mare, tot 
țigan, s-a apropiat cu abilitate 
lipindu-se de o domnișoară ce 
privea cu interes cărțile expuse, 
geanta atârnându-i la spate.

Desigur, vigilența celei în 
cauză a făcut ca puștanul să fie 
surprins cu mâna introdusă 
tacticos în poșetă, apostrofările 
sale de rigoare soldându-se cu 
riposta vehementă a făptașilor 
ce se disculpau mirați peste 
măsură de învinuirile aduse la 

când reforma și privatizarea 
stagnează, când se vor
bește numai de închidere de 
mine și de firme industriale, 
de restructurări masive în 
siderurgie, în chimie și în 
alte sectoare economice, de 
disponibilizări de personal și 
de creșteri spectaculoase 
de prețuri la toate bunurile 
de consum, de existența 
unui număr mult mai mare 
de pensionari și de șomeri 
față de numărul angajaților 
(situație ce nu se mai 
întâlnește în nici o altă țară), 
se desprinde cu claritate de 
ce nivelul de trai este în 
scădere continuă, de ce 
gradul de sărăcie cuprinde 
pături tot mai largi din 
populație, iar imaginea ex
ternă a țării se deteriorează 
pe zi ce trece.

Lipsa unor programe 
coerente și viabile de 
macrostabilizare sau de 
revitalizare a economiei lasă 
amprente vizibile asupra 
incompetenței și inconsec
venței în guvernarea țării. în 
ciuda asigurărilor ce le 
dădea puterea în anul 
trecut, potrivit cărora în par
tea a doua a acestui an vom 
putea vedea lumina de la 
capătul tunelului și va înceta 
strângerea curelei, iată că 
asistăm la o degradare și 
mai accentuată a întregii 
vieți economico-sociale, la 
pierderea încrederii în 
declarațiile de bune intenții 
ale guvernatorilor și parla
mentarilor.

în aceleași coordonate 
se înscrie și situația din 
județul nostru, unde se 
bâjbâie în toate sectoarele 
activității productive, comer
ciale, prestațiilor de servicii, 
excepție nefăcând nici 
administrația publică. Scăl- 
dându-ne în ape tulburi și în 
blocaje de tot felul, nu ne 
putem câtuși de puțin 
aștepta ca anul 1998 să fie 
cu ceva mai bun decât cel 
care a trecut.

adresa lor, chipurile, atât de 
“nevinovați”. Repede, văzându- 
se surprinși asupra oribilului 
gest, au șters putina ame
nințând în gura mare cu bătaia 
pe cea care era să le cadă 
victimă.

Normal, i-am urmărit în 
continuare cu aceeași atenție 
dinainte cum intrau din magazin 
în magazin cu aceleași preo
cupări mârșave de apropiere de 
poșete exact cu tactul cro
codililor când își atacă prada. 
Firește, băieții noștri aveau 
nevoie de bani nemunciți... 
Păcat însă că n-a avut cine să-i 
“pescuiască” și pe ei... (V.B.).

MĂI, DA’ CE MAI 
«OAMENI UNII...

Era o zi de ianuarie curent 
cu ploaie măruntă și rece. Pe 
strada 1 Decembrie din plin 
centrul Devei, mai exact zis, pe 
segmentul ei cuprins între

Și din nou din păcate, 
țara pierde cu fiecare zi. Pe 
plan intern, angajamentul în 
muncă este diminuat, pre
țurile cresc, nivelul de trai 
coboară, încrederea în 
politicieni scade, valoarea 
tranzacțiilor la Bursa de 
Valori este în continuă 
cădere, șomajul ia am
ploare. Pe plan extern, 
prejudiciile sunt și mai mari. 
Investitorii nu ne mai caută, 
reprezentanții organismelor 
internaționale își amână 
venirea în România, ne 
reeșalonează creditele, sunt 
mai reticenți cu sprijinul 
privind integrarea în 
structurile europene și 
euroatlantice. Or, dacă nu

(Urmare din pag. 1)

Cine poate rezolva totuși 
criza? în opinia dluisubprefect 
Nicolae Segesvari, numai 
justiția: „Nu spun că ei nu au 
dreptate, însă trebuie să 
aștepte ca justiția să-și spună 
cuvântul. Numai așa pot să 
primească restul de bani 
cuveniți. Pe deasupra, acum 
este și o situație foarte 
nepotrivită, ținând cont de 
grava criză politică din țară”, 
ține să precizeze domnia sa. 
Păi da, mai întâi ne certăm, iar 
cu ceea ce se întâmplă în țară 
mai vedem noi ce facem. Bra
vos națiune, ar fi spus Nenea 
lancu.

Concluzia este una singură 
și anume că atâta timp cât 
legile nu sunt respectate nu 
putem să ne așteptăm la o

■ „PATRIA” - DEVA: Al 
cincilea element (16-22);
■„FLACĂRA” - HUNEDOARA: 

Singur acasă 3 (16-22);
■ „PARÂNG” - PETROȘANI: 

Iubitul meu se însoară (1.6- 
19); Băieți răi (20-22);
■ „CULTURAL” - LUPENI: 

magazinul de pâine “Spicul” și 
librăria “Gheorghe Lazăr", acolo 
unde se află și zona verde 
parcelată prin alei betonate, 
trecători grăbiți de timpul 
neprielnic își vedeau îngândurați 
de treburi și trebușoare, fără ca 
măcar să poată băga în seamă 
“faptele minore" survenite 
instantaneu sub ochii lor.

Astfel, în acest spațiu 
descris, trei maturi "înotau” prin 
noroiul unei cărărui bătătorite 
inițial și de alții, direct prin 
mijlocul zonei verzi, sfidând pe 
cei din jur și tot ce-i regulă de 
bună conviețuire socială, l-am 
“binoclat" și mi-am zis mâhnit: 
"... până unde s-a mai ajuns cu 
democrația rău înțeleasă, în 
sensul de libertate derplină, 
anume aceea de a face fiecare 
ceea ce vrea, după bunul său 
plac, după cum îi dictează 
rațiunea lui în acel moment..."

Dar, tot pe moment, am fost 
surprins brusc de intervenția 
binevenită a unui mucalit de la 
un etaj de deasupra cinema 

facem în acest an 
pregătirile corespunză
toare, dacă prezentăm 
străinătății un statut de 
instabilitate politică și 
degringoladă economică, 
vom pierde pentru mulți 
ani trenul spre aceste 
structuri, spre lumea bună.

Rămâne ca preșe
dintele țării să intervină în 
această dispută, să facă uz 
de prerogativele sale și să 
determine-adoptarea celei 
mai bune soluții ca actuala 
alianță la putere să con
tinue, să recupereze timpul 
pierdut și să dea românilor 
speranțe în mai bine, așa 
cum a promis și cum 
poporul așteaptă.

îmbunătățire a traiului. Iar 
dacă cei de la putere nu știu 
unii ce fac alții, nu ne miră că 
se ajunge la situații de acest 
fel, în care ditamai ministrul 
industriilor și comerțului, dl 
Mircea Ciumara, habar nu 
are de legile car.e regle
mentează unul dintre cele 
mai importante domenii de 
activitate aflată în subordinea 
sa. Iar atunci când I se pune 
textul legii în față, el nu poate 
face altceva decât să o 
respingă cu aroganță și să 
spună că pentru el nu există. 
Să sperăm că nu va trece 
prea mult până când justiția 
se va pronunța, nu de alta, 
dar în cauză sunt oameni 
hotărâfi să moară pentru 
drepturile lor.

JDestinație mortală (16-19); 
Iubitul meu se însoară (20- 
22);
I ■„ZARAND” - BRAD: Her- 
'cules (16-19); Joc în doi (20- 
'22);
'■„PATRIA” - ORĂȘTIE: 
Superpolițistele (16-19);
Hercules (20-22);
■ „DACIA” - HAȚEG: 

Supraviețuitorul (16-18);
Focul din adâncuri (20-22);
■ „LUMINA” - ILIA: Graba 

strică treaba (16-18)

"Patria”, care și el contrariat 
de cele petrecute, încerca să- 
i apostrofeze cu felul său de a 
fi, zicându-le pe șleau: “Mă 
țapilor, ați plecat la pășunat pe 
zona verde sau unde dracu vă 
duceți?!"..., la care “ofensații” 
sfidători, cu un orgoliu 
propriu, au declanșat “mitra
liera” cu invective dintre cele 
mai surprinzătoare și posibile 
pe fața Terrei.

Deh, ce să-i faci, oameni 
și oameni, fiecare cu păcatele 
lui, dar asta nu înseamnă, 
câtuși de puțin, să întuneci 
imaginea despre lume a celui 
de lângă tine.

însă, deși par “lucruri 
mărunte", faptele descrise pot 
genera, tergiversate, dezor
dini și mai mari prin urmările 
lor nefaste, așa că ele nu 
trebuie urmate și de alții, ci 
curmate ferm de opinia 
publică și de organele de 
ordine ca altă dată să nu se 
mai poată spune; “Măi, da’ ce 
mai oameni unii..." (V.B ).

La închiderea ediției am aflat că Marko Bela, referindu- 
se la articolul “Maghiarii din Transilvania - în război cu 
“miliardarii roșii “ români”, prezent și în ziarul nostru de 
astăzi (pag.4), face precizarea că afirmația atribuită în 
material președintelui executiv ai UDMR, Takacs Csaba, 
nu aparține acestuia și acuză Agenția France Presse că 

practică diversiunea politică. (M.B.)
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NEREALIZĂRILE SA FIE
ASUMATE SOLIDAR!

r 
I 
I 
I 
I feri, la sediul filialei județene a 
i PSDR din municipiul Deva a avut 
1 loc o conferință de presă. Alături de 
| reprezentanții conducerii filialei, la 
i întâlnirea cu ziariștii a fost prezent 

și dl. Pompiliu B adulau, prefectul 
| județului Hunedoara.
• Principala problemă supusă 
I atenției gazetarilor prezenți a fost 
I cea legată de conflictul dintre PD și 
_ PNTCD. S-a precizat în acest 
| context că joi, 15 ianuarie a.c., la 
i București s-a desfășurat ședința 
1 Biroului Executiv al PSDR, care a

9
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avut drept principal obiectiv 
I analizarea acestei situații.
I S-a ajuns la concluzia că diver- 
1 gențele dintre cele două partide din 
| arcul guvernamental au fost 
I generate , în principal, de 

nerealizările primului an de 
| guvernare, agravate de diferențe de 
I concepții politice, de compor

tament, interese electorale pe 
| termen lung, vanități personale și 
. grup.
| hi Declarația Biroului 
I Executiv adoptată în ședința amin- 
1 tită se mai arată că întârzierile în 
| domeniul reformei economice, 
I numeroasele ezitări și stângăcii ale 

guvernării din 1997 sunt de 
| notorietate, că cinstit este ca 
I nerealizările să fie asumate de 

întreg arcul majoritar.
I___ __ __________________

Privind calitatea factorilor de mediu în 
județul Hunedoara pentru perioada 5-11 

ianuarie 1998, vă informăm:
- Poluanții gazoși deter

minați (dioxidui de azot, 
dioxidui de sulf, amoniac și 
fenoli), precum și pulberile în 
suspensie au prezentat 
pentru această perioadă 
valori medii și maxime care 
s-au încadrat în limitele ad
mise pre văzute de STAS-uide 
calitate a aerului. Toate 
maximele s-au înregistrat în 
zona Hunedoara, ia datele de 
8 și 11 ianuarie pentru 
dioxidui de azot și dioxidui de 
sulf și în ziua de 8 ianuarie 
pentru pulberile în suspensie.

- Pulberile sedimentabile 
au prezentat depășiri ale 
Urnitei admise de 17gr./mp/ 
lună, în zona Chișcădaga de 
1.42 ori.

- Valorile radioactivității 
beta globale și aie dozei 
gama absorbite s-au men
ținut în limitele de variație aie 
fondului natural ia factorii de 
mediu analizați. Pentru apa 
brută din răul Strei s-a 
obținut o valoare medie de 
0.26 Bq/i iar pentru apa 
potabilă din municipiul Deva, 
s-a obținut o valoare medie 
de 0,11 Bq/i fată de valoarea 
de atenție de 6,2 Bq/i.

- Materiile în suspensie pe 
râul Jiu au pentru perioada 
menționată o valoare medie

< ■_____________________

in ceea ce privește perspectiva | 

în care va acționa partidul, este 
cuprinsă în aceeași declarație 
care spune astfel:” PSDR va 
sprijini în continuare executivul 
cu condiția ca solidaritatea, 
competența și respectul reciproc 
să fie promovate în toate 
domeniile și la toate nivelurile, 
dar nu va acorda un cec în alb 
nici unei formule de guvern, dacă 
acțiunea acestuia nu va de
monstra unitate de vederi, 
coerență în acțiune, energie și 
finalizare”.

Participarea în continuare la 
guvernare impune din punctul de 
vedere al PSDR consultări perma
nente între partidele angajate la 
guvernare, o nouă fundamentare 
a programului cu priorități clare, 
etapizare logică și responsabilități 
precise.

După opinia liderilor filialei 
județene a PSDR, neînțelegerile 
dintre democrați și țărăniști 
trebuie să înceteze, acest lucru 
fiind în interesul tuturor. Se speră 
că se vor găsi căile de comunicare 
necesare pentru a nu se ajunge la 
un final nedorit de nimeni.

Răsp tinzând tt-se unor între
bări, în cadrul conferinței de 
presă s-a arătat că la nivelul 
județului Hunedoara USD nu a 
funcționat.

S-a mai precizat apoi că, atâta 
timp cât alianța de la guvernare 
va funcționa, nici la nivel local nu 
se va întâmpla nimic.

I 
I 
I
I 
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I 
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I
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Valentin NEAGU

de 1387,0 mg/i și o valoare 
maximă de 2348,0 mg/i, 
valoare înregistrată ia data 
de 9 ianuarie. Față de peri
oada anterioară se eviden
țiază o reducere a materiei 
în suspensie pe răul Jiu cu 
855.0 mg/ipentru valoarea 
medie și de 255.0 mg/i 
pentru valoarea maximă.

în cursul lunii decem
brie 1997, R.A. Apele 
Române au verificat un nu
măr de 36 unități privind 
modul cum se respectă va
lorile Urnită stabilite ia indi
catorii de calitate a apelor 
uzate ia evacuarea acestora 
în apele de suprafață. Din 
cete 36 unități verificate 
doar 18 unități au avut 
depășiri pentru unui sau 
mai muiți indicatori de cali
tate. Pentru neîncadrarea în 
aceste valori Urnită, SGA 
Deva a aplicat în cursul lunii 
decembrie penalități în 
valoare de 2.066 mii. iei din 
care 0.538 mii. iei, ia SC 
Siderurgica SA Hunedoara, 
1.247 mii. iei ia SC 
Prestatorul SA Hațeg și 
0.280mii. iei ia SC „FARES" 
SA Orăștie.

Agenția de protecție a 
mediului Devaj
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