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OBSERVATORI 
ROMÂNI ÎN 

KOSOVO?
România și-a manifestat, 

recent, disponibilitatea de a 
participa la misiunea Organi
zației pentru Securitate și 
Cooperare în Europa (OSCE) în 
provincia sârbă Kosovo, iar 
acest demers a fost salutat de 
către Secretariatul General al 
Organizației, a declarat, într-o 
conferință de presă, purtătorul 
de cuvânt al MAE, Carmen 
Podgoreanu. Ea a spus că 
Bucureștiul organizează “o 
opțiune realistă" în privința 
numărului de observatori români 
ce ar putea fi trimiși la Kosovo, 
arătând că această cifră ar 
putea atinge 50 de persoane, 

^dublu față de oferta Poloniei.
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Ce “spune” AIG despre viața noastră
Cu rigurozitatea 

aritmeticii
într-o ediție trecută a ziarului îl puneam în temă pe cititor în 

privința unei metode de investigare socială asupra nivelului de trai al 
populației în această dificilă perioadă de tranziție către economia de 
piață; căci economie de piață încă nu putem spune că avem, decât 
cel mult în domeniul producției realizate în sectorul particular, 
diferența de circa 80 la sută însemnând monopol de produs ori 
serviciu și de sută la sută în domeniul prețurilor și tarifelor, aici 
dominând de fapt legea junglei. Cine are argumente, să mă 
contrazică.

Mai atrăgeam atenția că metoda de investigare este ancheta 
integrată în gospodării (ĂIG).

In acest episod, pe baza AIG în 32.187 de gospodării de toate 
categoriile, din toate zonele țării, vom furniza cititorului informații 
despre veniturile realizate de toate categoriile de gospodării.

în anul de referință pentru care s-a efectuat AIG veniturile medii 
nominale,lunare pe o gospodărie - repetăm, ancheta a fost realizată 
în 32.187 gospodării - au fost de 1.219.500 lei. El s-a diminuat prin 
cota inflației și, eventual, a crescut prin influența prețurilor produselor 
și tarifelor serviciilor valorificate din gospodăria-tip.

în structură, veniturile respective proveneau în proporție de 56,4 
la sută din activități salariale; 26,4 la sută din protecția socială; 12,2 la 
sută din vânzări de bunuri și activități pe cont propriu. Ca nivel 
absolut veniturile au depășit cu 2600 de lei cheltuielile. Ce ați făcut cu 
aceste economii într-un an de zile? Vă spunem noi: n-ați cumpărat 
nici măcar o sticlă de bere din producție indigenă în plus față de 
"coșul zilnic".

întrucât am afirmat încă din titlul acestor rânduri că nu vom vorbi 
decât de venituri nu ne vom mai referi în nici un fel la modul cum și 
pe ce au fost cheltuite aceste venituri.

Trebuie să spunem însă că dacă venitul a fost înregistrat pe 
familie tot pe familie au fost și cei care au consumat din el; 20,1% 
gospodării cu o persoană, 28,1% cu două, 20,4% cu trei, 17,8% cu 
patru, 7,7% cu cinci și 5,9% cu șase și mai multe persoane. Să 
facem o medie și să împărțim venitul la persoane. Statistic este un 
calcul nereal. Să ne distrăm totuși. Familia medie are - repetăm, nu 
avem pretenția rigorii statistice, circa 4 persoane. Fiecare a trebuit să 
trăiască dintr-un venit mediu lunar de circa 304 mii lei. Familia 
hunedoreană, în care veniturile salariale și cele de asistență socială 
dețin ponderea în total, nu poate fi prea departe de aceste adevăruri 
statistice.

Ion CIOCLEI■

Comemorare
Nicoiaus Olahus

La Orășt/e se desfășoară azi manifestări comemorative dedi
cate umanistului român transilvănean Nicolaus Olahus (1493- 
1568), tatăl său, Ștefan Olahus, fiind rudă cu Viad Țepeș și 
iancu de Hunedoara, și Instalat ia 1504 jude ai Orăștie!. 
Personalitate de primă mărime a vieții cuiturai-științifice 
europene, Nicoiaus Olahus a trăit ia Orăștie, orașul Paliei. 
Comemorarea marelui umanist programează un simpozion 
științific ia care vor participa cu comunicări cercetători din 
Ciuj-Napoca, Aibă iuiia, Sibiu.

in continuare, în Piața Victoriei, va fi dezvelit bustul 
marelui om Nicoiaus Oiahus, creația artistului plastic Nicoiae 
Adam. (M.B.)

De ieri.

Poșta Româna a 
majorat tarifele 

poștale
Compania Națională Poșta 

Română SA a majorat 
începând de ieri tarifele 
poștale interne și externe, în 
urma creșterii indicelui 
prețului de consum (1,064 
ori) și creșterii ratei de 
schimb leu/ DST, cu un 
indice de 1,073 ori.

Au fost modificate 
tarifele interne pentru: 
scrisoare simplă “loco”, de 
la 800 la 850 lei; scrisoare 
simplă “alte localități”, de la 
1050 la 1100 lei; carte poștală 
cu răspuns plătit, de la 800 la 
850 lei; acte de procedură 
(citații, notificări, hotărâri), 
de la 2450 la 2600 lei. Pentru 
tarifele externe, noile 
modificări sunt următoarele:

4450 lei, de la 4150 lei, 
pentru scrisoare simplă, 
până la 20 g; 2950 lei, de la 
2750 lei, pentru cărți 
poștale simple și ilustrate; 
2100 lei, de la 1950 lei, 
pentru imprimate, până la 
20 g; 4700 lei, de la 4400 lei, 
pentru pachete mici, până 
la 100 g.

Nu au fost majorate 
tarifele pentru carte 
poștală simplă (450 lei), 
carte poștală ilustrată (700 
lei), imprimate până la 50 g 
(350 lei) și pentru 
imprimate între 50 - 100 g 
(550 lei). *

Ultima modificare de 
tarife poștale s-a produs la 
18 mai 1998. (Mediafax)

©GLUMA ZILEI©
* - Vecino, care-o fi cea mai bună soluție pentru 

curățat parchetul?
- Soțul!

Sute de tone de 
sămânță de grâu mai 

stau în depozit
La sfârșitul decadei a doua a 

lunii octombrie a.c., deci când, 
practic, din punct de vedere 
calendaristic era firesc să se 
încheie însămânțarea grâului în 
limita perioadei optime, am luat 
pulsul acestei lucrări la Sucursala 
din Orăștie a SC Semrom

cât este necesară pentru 
însămânțarea a peste 2500 ha. 
De asemenea, există posi
bilitatea ca, în funcție de 
solicitarea cultivatorilor, să fie 
suplimentată cantitatea de 
sămânță oferită.

Pulsul însămânțărilor luat 
la Semrom

Timișoara. Directorul acestei 
unități, dl ing. Mircea Filip, un bun 
profesionist în materie de 
agricultură, nu s-a arătat a fi 
tocmai mulțumit de situația preluării 
și folosirii semințelor de calitate, 
chiar dacă acestea sunt 
distribuite, pe bani sau pe cupoane 
agricole, cu subvenționarea unei 
părți din costuri (peste 30 la sută).

Din spusele interlocutorului 
am desprins că pulsul 
însămânțărilor de toamnă nu este 
tocmai favorabil în sensul că, până 
acum, nu s-au preluat de către 
cultivatori decât cu ceva peste 
1000 tone semințe, de calitate și 
tratate, ceea ce reprezintă 
undeva aproape de jumătate din 
cantitatea ce este distribuită în mod 
normal în fiecare an. La data când 
în mod firesc trebuia ca întreaga 
cantitate de sămânță să se 
găsească sub brazdă, iată că în 
depozite se mai găsesc circa 500 
tone sămânță de grâu, adică atât

Dialogul purtat cu un specia
list în materie și din constatările 
practice în teren se desprinde 
faptul că s-a întârziat nejustificat 
semănatul. Este adevărat că 
starea timpului pe de o parte, iar 
pe de alta, întârzierea lucrărilor 
de eliberare a terenului destinat 
însămânțărilor de toamnă au 
determinat o oarecare rămânere 
în urmă, această stare de fapt 
având repercusiuni negative 
asupra viitoarei recolte de grâu, 
având în vedere că timpul ce a 
rămas până la sosirea 
anotimpului friguros și chiar a 
iernii nu este prea departe, iar 
grâul nerăsărit corespunzător 
nu dă recoltele așteptate, 
pierderea de plante prin îngheț 
afectând serios producția.

în situația în care producătorii 
agricoli au sărăcit văzând cu 
ochii, cupoanele agricole fiind 

______ Nicoiae TfRCOB 
(Continuare în pag. 8)

rLa stațiile și depozitele PECO din județul nostru ''

Motorină pe 
cupoanele agricole

După cum ne-a informat directorul SC PECO Deva, dl ing. 
Victor Medrea, la toate stațiile PECO din județul nostru, 
precum șl de la cele 6 depozite aparținătoare firmei, 
respectiv cele din Brad, Deva, Orăștie, Hunedoara, Hațeg șl 
Vulcan, se distribuie motorină pe cupoanele agricole.

De menționat că distribuirea se face pe baza declarației 
pe propria răspundere a posesorului cupoanelor că 
utilizează motorina în scopul efectuării lucrărilor agricole în 
cazul când dorește să beneficieze de reducerea taxei 

^pentru drumuri. (N.T.)

La SC Țara Hațegului SA
LICITAȚIE CLI SEMNE DE ÎNTREBARE

Reforma m Sănătate,

O schimbare care bagă populația
Licitația organizată de către 

FPS Hunedoara în data de 
19.10.1998 prin care s-a vândut 
un pachet de acțiuni ce vizează
45,23 procente din totalul capita
lului social a creat mari discuții 
între salariații și acționarii 
societății.

Țara Hațegului SA are cea 
mai vastă rețea comercială din 
Hațeg ce cuprinde 18 magazine 
în care lucrează 70 de salariate.

Prima etapă a procesului de 
privatizare s-a derulat prin 
cupoane - proces prin care s-au 
cumpărat 60 la sută din acțiuni. 
Ulterior acestei etape terenul 
aferent imobilelor societății a fost 
inclus în cota FPS, astfel încât 
cota de acțiuni a acestuia a 
crescut de la 40 de prbcente la
45,23 la sută. Pachetul de acțiuni 
deținut de către FPS la societate 
a fost scos la vânzare prin licitația 
ce a avut loc în 19 octombrie la 
care s-au prezentat patru ofer- 

tanți: SC Europan SRL Hațeg, SC 
Sanexcom SRL Deva, SC Geraico 
Prod Corn SRL Hațeg, precum și 
Asociația Salariaților din cadrul 
societății.

Deși dosarul Asociației 
Salariaților a fost depus în termen 
legal, cu două ore înainte de ora 
licitației sub numărul 232/ 2351/ 
19.10.1998, nu a fost luat în 
considerare întrucât “nu a fost pus 
în plic sigilat". Excluderea de la 
licitație este considerată de către 
salariații societății ilegală și de rea 
intenție deoarece “fiind vorba de o 
licitație cu strigare unde prețul 
circulă liber la auzul tuturor, în 
regulament nu se face nici o 
referire la ofertă sau documente în 
plic sigilat." Mai mult, oferta a fost 
înregistrată cu două ore înainte de 
licitație, iar dacă era o eroare în 
dosar, acesta trebuia respins din 
start. Mai mult decât atât la ora 12 
în sala de licitație au mai fost pre- 
zenți doi reprezentanți ai

Federalcoop Deva care au 
avertizat personalul FPS Deva 
că o parte dintre imobilele pe care 
FPS-ul dorește să le vândă fac 
obiectul unor litigii aflate pe rol în 
instanțele de judecată. Paralel 
cu excluderea de la licitație a 
Asociației Salariaților au fost 
excluse pe diferite motive încă 
două societăți, astfel încât la 
“licitație" - dacă mai poate fi 
vorba de o licitație, a participat 
doar o singură societate - SC 
Geraico Prod Corn SRL Hațeg 
care a adjudecat pachetul de
45,23 de procente la valoarea 
de 773.031.000 de lei.

Mai mulți salariați cu care 
am stat de vorbă spun că 
licitația organizată de către 
FPS a fost o farsă, din care a 
pierdut statul multe sute de 
milioane de lei.

______ Corne! POENAR
(Continuare în pag. 8)

• Medicul de fa
milie - O Instituție 
fantomă a reformei în 
sănătate

D-șoara dr. Carmen Ghiță este 
medic cu dublă specializare, în 
medicină generală și pediatrie, 
activând în cadrul Dispensarului 
Medical Uman II Deva. Din 
februarie a.c., la fel ca mii de 
confrați din țară, dr. Carmen Ghiță 
a devenit medic de familie.

REP: Câți pacienți aveți 
inscrișipe liste?

C.G.: 1930 de pacienți.
REP: E un număr consistent, 

in opinia mea. Ce v-a determinat 
ia un asemenea tur de forță?

în boală (II)
C.G.: Am luat de bune 

declarațiile oficiale prin care eram 
lăsați să credem că începând din 
vară medicii de familie vor fi plătiți 
proporțional cu numărul de pacienți 
asistați. Mai multă muncă deci, dar 
și câștiguri mai mari.

REP: Vă întreb întâi de 
câștiguri. Au crescut în 
intervalul scurs de ia demararea 
reformei?

C.G.: Nici cu un leu. Cu toată 
modestia, nu pot să nu observ că 
un nivel al salarizării cu ceva peste 
un milion de lei brut, pentru un 
medic preocupat de meseria lui și 
având acumulată o anume 
experiență, este, nu mic, ci umilitor. 
Ce să mai vorbim de cazul când 
același cadru medical s-a 
transformat în medic de familie, cu 

răspundere pentru sănătatea a 
două mii de oameni.

REP.: Ce înseamnă să fii 
medicul a două mii de 
oameni?

C.G.: Fac precizarea că cca. 
jumătate din aceștia sunt copii, 
care au o incidență mult crescută 
a patologiei, deci reclamă mai 
intens asistență medicală. La 
ușa cabinetului meu se 
înghesuie acum deopotrivă copii 
și adulți. în programul de cinci ore, 
consult până la 50 de pacienți. 
Asta înseamnă, în medie, 6 minute 
per om. Practica medicală 
stabilește ca timp minim de 
consultație pentru o persoană

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 8)
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Discuție cu dl loan Belu, patronul 
SC Beno OH SRL

Caravana Toshiba a
popoiit te Deva

- Pentru început, v-aș ruga 
țf/e loan Belu, patron a! firmei 
Beno OH SRL, să vă faceți 
prezentarea, adică o scurtă fișă 
biografică.
' - Sunt născut în anul 1949 în
jude*ul Maramureș. Am fost ofițer 
în M.Ap N. până în 1992, când 
am ieșit din armată cu gradul de 
locotenent colonel, prin demisie, 

i deși aveăm o funcție foarte 
importantă. In armată am ocupat 
funcții diferite, de la comandant 
de pluton până la comandant de 
unitate și detașament de lucrări 
miniere. Am terminat Academia 

l| Militară, facultatea de comandă 
și stat major, secția geniu, precum

1 și alte cursuri de specializare 
rnilitară, inclusiv cursul post

• academie Evenimentele din 
i decembrie 1989 m-au prins la 
Petroșani, unde îndeplineam 
funcția de comandant de 

' detașament, lucrând cu militarii 
în termen în subteran, la minele 
de cărbune. în condițiile 
deosebite de după revoluție am 
i rJeplinit funcția de primar al 
Ir 'unicipiului Petroșani (din 14.01 
•/.ână în 30 august 1990). După 

‘.cerea in rezervă, în 1992, 
[având o bună experiență 
Economică și socială dobândită 

|.'n Valea Jiului, am înființat SC 
)3eno Oii SRL, prinzându-mă 
i astfel în vâltoarea economiei de 
'piață, pornind afacerea. Cu credit 
din bancă am construit prima 
stație de benzină privată din 

' județul nostru. După aceea am 
,mai construit una la Sîntuhalm, 
. care poate fi numită un complex, 
pentru că are un restaurant mo
dest, va avea un minihotel, un 
[magazin en gros, o parcare
■ corespunzătoare și o stație de 
spălat, mașini, obiective care sunt 
în definitivare. Sunt căsătorit și 
am o fetiță.

• in Județul nostru vă 
cunoaște, deci, multă lume. In

■ relațiile cu oamenii, cu ciienții 
și cu salari ații, acum, ce 
considerați că este esențial?

- in relațiile cu oamenii în ge
neral am mare atenție, deși uneori 
sunt impulsiv. Consider că fiecare 
om, indiferent de pregătire, de 
scara unde se găsește in 
societate, este o persoană cu eul 
ei, reprezentând ceva în această 
lume, ca atare trebuind să nu fie 
înjosit sau batjocorit în nici un fel, 
ci, dimpotrivă, stimat, onorat și 
respectat. Mă consider un om bun 
fără să mă laud și ajut multă lume 
când pot să o fac. în relațiile cu 
ciienții respect principiul “Clientul 
nostru, stăpânul nostru”, iar în 
relațiile cu salariații sunt foarte 
exigent, dar corect și drept, 
considerând că dreptatea, 
sinceritatea, corectitudinea și 
cinstea sunt calități care ne 
mențin pe linia de plutire a vieții.

- Cum apreciați că a fost 
debutul în afaceri și ce calități 
trebuie să aibă un bun ma
nager? Când începe și se 
termină programul zilnic de 
lucru?

- Debutul în afaceri a fost 
foarte greu, având în vedere că 
trecerea de la socialism la capi
talism nu este cunoscută bine de 

către nimeni. Ca să fii un bun 
manager consider că trebuie să 
ai în primul rând o bună cultură 
generală și o foarte bună pregătire 
de specialitate. De asemenea, 
trebuie să ai o bună orientare, să 
te poți ușor adapta la condițiile 
foarte des schimbătoare ce survin 
în economia de piață. Este nevoie 
totodată să dovedești un bun spirit 
organizatoric, de ordine și 
disciplină, să fii consecvent, ferm 
și hotărât. Managerului i se cere 
să știe să lucreze cu oamenii, care 
sunt elementul hotărâtor în 
realizarea bunurilor, a valorilor. Și 
mai sunt multe calități care ar 
trebui enumerate. Programul meu 
de lucru începe de regulă în jurul 
orei 7,30 și se termină seara, în 
multe cazuri, după ora 19.

- Credeți în horoscop? Se 
potrivește eî cu destinul dv?

- Eu cred în Dumnezeu și încă 
de mic copil mi-a fost frică numai 
de Dumnezeu și de tata.

- Ce credeți că este esențial 

1

Ciienții sunt mulțumiți de serviciile prestate de 
către salariații firmei SC Beno Oii.

în viață: bani! sau munca?
- Consider că în viață este 

esențială munca. O muncă 
corectă și cinstită, birie făcută, îți 
poate aduce mari satisfacții în 
viață și îți poate aduce și mulți 
bani.

- Familia cum este implicată 
in bunul mers al afacerilor 
firmei?

- Familia este implicată din 
plin în bunul mers pi afacerilor 
firmei, în primul rând dând dovadă 
de o foarte bună înțelegere față 
de mine. în plus, soția conduce 
nemijlocit un compartiment din 
firmă (restaurantul) și îl conduce 
chiar foarte bine.

- Vă simțiți incurajat sau nu 
de către stat in activitatea ce o 
prestați?

- Nu mă simt încurajat cu 
nimic de către stat în activitatea 
pe care o prestăm. Firma noastră 
nu a întârziat nici măcar o zi cu 
plata taxelor și impozitelor către 
instituțiile statului, dar consider 
că fiscalitatea este foarte ridicată, 
dobânzile la creditele luate de la 
bănci sunt și ele împovărătoare, 
ceea ce face să nu putem realiza 
investiții prea mari. Cu toate că 
asigurăm locuri de muncă pentru 
peste 50 de angajați, cărora li se 
plătesc fără nici o întârziere 
salariile și contribuția socială, 
totuși din partea statului nu primim 

nici măcar o încurajare, ci 
dimpotrivă, ne simțim descu
rajați de diverse instituții ale 
statului.

Concurența, in 
condițiile economiei de 
piață, vă pune probleme ?

Concurența este 
prezentă în general în 
economia de piață și foarte 
prezentă aș spune în special 
în domeniul distribuției de 
produse petroliere în județul 
Hunedoara și municipiul 
Deva. Au început să apară 
deja marile firme internaționale 
cum sunt Shell, MOL, care în 
afară de o cosmetizare 
superioară a stațiilor nu oferă 
nimic în plus consumatorului, 
decât prețuri mai mari și 
aceeași calitate, produsele lor 
fiind luate tot de la furnizorii 
noștri, adică din rafinăriile 
românești. în concluzie, 
concurența ne pune probleme 

și este un element de progres 
și trebuie privită ca atare.

- Ați mai risca încă o dată 
pornirea unei afaceri și care 
ar fi ea?

- Da, aș mai risca 
începerea unei afaceri și 
aceasta ar fi de producție, fără 
îndoială.

- Considerați că ați atins 
obiectivul propus și ce doriți 
să mai realizați la acest 
sfârșit și început de mileniu?

- Consider că mi-am atins 
în cea mai mare parte 
obiectivele propuse, dar sunt 
foarte interesat și îmi doresc 
mult să mai fac ceva în 
domeniul producției și al 
locurilor de muncă, pentru 
combaterea sărăciei în 
această țară bogată în resurse 
ce nu sunt puse încă în valoare.

- Sunteți angajat politic 
în vreun fel?

- Da. Fac parte din Partidul 
România Mare, respectiv din 
organizația municipală Deva a 
acestui partid.

- De ce cu acest partid?
- Există mai multe consi

derente, încă de la înființarea 
acestui partid, pe când eram 
ofițer activ în armata României, 
a manifestat grijă față de 
siguranța națională, față de 
armată și față de cadrele 
acesteia. Totodată este un 
partid național care dovedește 
mult dreptatea socială. De 
asemenea PRM are grijă de 
cei nevoiași și în suferință, de 
bătrâni și oferă o șansă 
tineretului care reprezintă 
viitorul acestei țări. în același 
timp mi se pare că se dovedește 
a fi necruțător față de 
compromisuri, în lupta 
împotriva hoției și corupției. 
Consider că doctrina acestui 
partid corespunde întocmai cu 
ideile mele despre viață și 
societate. Pot spune că 
principiile de bază asigură 
viitorul țării așa cum și-l 
dorește fiecare bun român. (P)

A consemnat 
Nicoiae TÎRCOB

Foto: Traian MÂNU

După trecerea prin județele 
Brașov, Cluj și Tg. Mureș, 
Caravarfa TOSHIBA s-a aflat marți, 
20 octombrie a.c., în județul 
Hunedoara. Cu acest prilej, TOP 
TECH Deva - resellerul autorizat 
exclusiv al firmei TOSHIBA pentru 
județele Hunedoara și Sibiu - a 
organizat, la Camera de Comerț și 
Industrie din municipiul reședință 
de județ și cu sprijinul acesteia, o 
expoziție cu cele mai noi 
echipamente ale marii firme 
japoneze, precum și o întâlnire 
între reprezentanții acesteia în 
România - SCOP COMPUTERS - 
și persoane interesate în domeniu.

Probabil că multă lume știe, iar 
daqă nu știe poate să afle că 
TOSHIBA este liderul mondial în 
producerea și vânzarea de 
copiatoare digitale, faxuri și 
calculatoare portabile, realizate la 
cel mai înalt nivel al tehnicii. Cei 
120 de ani de existență ai firmei 
au urcat-o în vârful tehnologiei din 
industriile electrică și electronică. 
TOSHIBA are astăzi fabrici, filiale 
și reprezentanțe în 55 de țări de

Demonstrație făcută publicului vizitator 
al standului TOSHIBA cu copiatorul 

TOSHIBA Model 2460 de către Eugen 
Dușcă, director -dezvoltare la SCOP 

COMPUTERS - București. 
Foto: Traian MÂNUh. î . j
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TVR I

TVR Cluj-Napoca 10.15 
TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12.05 De la lume adunate...
12.30 Conviețuiri (mag.) 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Ecoturism 
(mag.) 15.30 Em. în limba 
germană 17.00 Repere vitale
17.30 Mapamond 18.00 
Animaniacs (d.a); Casa plină 
(s) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
328) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 
21.00 Pe lacul de pădure (f.p. 
SUA 1996) 22.30 Jurnalul de 
noapte 22.45 Festivalul 
Național al Romanței 
„Crizantema de Aur”

fVR 2
10.50 Lumină din lumină (r)

11.30 Timpul Europei (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă săț-i mai spunl (r)
14.30 TVR Cluj-Napoca 15.00
Ungaria - drumul spre Europa 
15.10 Limbi străine pentru 
copii: Italiană. Engleză 15.35 
Viață de câine (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep.18) 16.45 Santa 
Barbara (s) 17.30 Tineri
interprețl 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 
Studioul electoral 19.00 Știri 
bancare șl bursiere 19.10 
Arhive românești 19.40 
Dreptul la adevăr 20.10 
Natacha (s, ep. 62) 21.00 
Vânare de vânt (dlv.) 22.00 
Time out (em. sportivă) 23.10 
Căderea vulturilor (s, ep. 2)

ANTENAI
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 
^Agenția de presă (r) 10.20 

pe toate continentele, cucerește 
continuu noi teritorii, își 
perfecționează tehnica, își 
diversifică prestațiile.

Toate acestea aveam să le 
aflăm, la amintita expoziție- 
întâlnire, de la dl Eugen Dușcă, 
directorul cu dezvoltarea la SCOP 
COMPUTERS București - unic 
reprezentant autorizat al 
produselor și serviciilor firmei 
TOSHIBA în România -. care le-a 
prezentat pe viu și prin diapozitive 
participanților la acțiune mai multe 
modele de copiatoare și faxuri, 
performanțele atinse, pers
pectivele firmei TOSHIBA în lume 
și în țara noastră. Au fost 
subliniate, de asemenea, 
rezultatele financiare de excepție 
obținute în ultima vreme de către 
renumita firmă japoneză (numai în 
acest an și numai în Europa a 
efectuat vânzări de 5,5 miliarde 
de dolari), preocupările susținute 
și în alte domenii decât 
echipamentele electrice și 
electronice, cum ar fi protecția și 
conservarea mediului, de exemplu.

Iluzii (s, ep. 71) 11.20 Nightman 
(s/r) 12.20 Procurorul (s/r) 
13.20 Fără limită 13.30 Planeta 
vie (do, ep. 97) 14.00 Știrile 
amiezii 15.30 Navarro (s,ep. 
16) 17.00 Caracatița 3 (s, ep. 4) 
18.00 Decepții (s, ep. 66) 19.30 
Inspirația Carolinei (s, ep. 7) 
20.00 Detectivi la Malibu (s,ep. 
7) 21.00 Din 7 mutări (co. SUA 
1985) 23.30 Agenția de presă 
23.35 Twin Peaks (s,e p. 23)

PRO TV
10.00 Tânăr șl neliniștit (s/ 

r) 10.40 Gesturi însemnate (s, 
ep.10) 11.25 Beverly Hills (s/r) 
12.10 Melrose Place (s/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 întâlnire 
cu presa (r) 15.00 Tânăr și 
neliniștit (s, ep. 606) 16.00 
Nano (s, ep. 147) 17.00 Știrile 
PRO TV 18.00 Audiența 
națională (talkshow) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.20 
Chestiunea zilei 20.30 Ultima 
frontieră (s,e p. 17) 21.30 
Gothic (f. horror Anglia 1987)
23.15 Știrile PRO TV - un altfel 
de jurnal 23.35 Chestiunea 
zilei 23.50 Poltergeist - 
Moștenirea (s) w

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 9.00 
Sărmana Maria (s/r) 9.45 Te 
iubesc (s/r) 10.15 Din toată 
inima (s/r) 11.10 Ca la mama 
Acasă (r) 11.15 Dragoste șl 
putere (s/r) 12.00 Misterioasa 
doamnă (s/r) 12.45 Alice nu 
mal locuiește aici (f/r) 15.00 
Guadalupe (s, ep. 32) 16.00 Te 
iubesc (s, ep. 37) 16.30 Din 
toată inima (s, ep. 209) • Con
curs-17.30 Uneori avem aripi 
(s,e p. 40) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Sărmana Marla (s, 
ep. 81) * Concurs 19.05 
Sărmana Maria (s, ep. 82) 19.25'

La baza succeselor firmei 
TOSHIBA stă și faptul că 
desfășoară o intensă activitate 
de cercetare-proiectare, de 
investiții și dezvoltare, că își 
adaptează în permanență 
producția și vânzarea 
produselor la condițiile și prețurile 
regionale, din punct de vedere 
tehnic și economic, cooperând 
consecvent cu ciienții. Vorbind 
despre nevoia tot mai acută de 
informație, dl Sorin Nădăban, di
rector de vânzări la TOP TECH 
Deva, releva cerința crescută de 
echipamente TOSHIBA în cele 
două județe pe care le 
deservește unitatea din 
municipiul nostru, mulțumirea 
deținătorilor de asemenea 
echipamente pentru per
formanțele lor, pentru calitatea 
consumabilelor și a service-ului 
asigurat.

Caravana TOSHIBA s-a 
îndreptat, de la Deva, spre 
județele Arad și Timiș.

Dumitru GHEONEA

Șoimii călători (d.a) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 
204) 20.45 Misterioasa
doamnă (s) 21.30 Verdict: 
crimă (s) 22.30 Secretul lui 
Bachus (co. România 1984)

PRIMA TV
7.00 Prima oră (mag.)

10.15 Călătorii în lumi 
paralele (s/r) 11.10 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.00 
Știri 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 
Prietenul nostru Jake (s)
17.15 Călătorii în lumi 
paralele (s) 18.00 Studio 
electoral 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 
Atingerea îngerilor (s) 21.15 
Pași spre trecut (dramă SUA 
1983) 23.00 Știri 23.30 Starea 
de veghe (talkshow)

PRO TV - DEVA
06.4^-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00-09.00 “Bună dimi
neața, PRO TV e al tăul” 
(coproducție) 17.00-17.15 
Știrile PRO TV (copro
ducție) 17.15-18.00 “Talk 
show” - realizator A. Bena 
23.30-23.45 Știrile PRO TV 
Deva (locale)

ANTENA VDEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

10.30 Plai de cânt și dor
10.35- 11.00 Muzică, promo
16.35- 17.30 Program
muzical 17.30-17.55 In
terviul săptămânii 17.55- 
18.00 TELEX 22.05-22.15 
Știri locale (r)
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SOCIETATEA COMERCIALĂ MERCUR

ș

Societatea Comercială

ik

str. Libertății, nr.16

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor

1

în data de 06.11.1998, ora 11,00, în sala spațiului comercial "ENIGMA” din 
str. Elisabeta Mărgineanu.

Ordinea de zi:
1. Completarea Consiliului de Administrație cu reprezentantul FPS;
2. Aprobarea vânzării spațiilor comerciale cu destinație de farmacii;
3. Analiza economico-financiară a activității SC MERCUR-CORVINEX SA 

Hunedoara; ■
4. Diverse.
în cazul în care Adunarea Generală a Acționarilor nu este statutar 

constituită se reconvoacă pentru data de 07.11.1998, îi*i același loc și la 
aceeași oră.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, la telefon 
054/712136. . ’ 

Banca Agricolă 
SA

Sucursala Coordonatoare 
Hunedoara- Deva

Vinde prin licitație publică imobilul 
Ferma nr.14 Petroșani, proprietatea SC 
AVICOLA SA Deva cuprinzând teren și 
hala de găini ouătoare, filtru sanitar, stație 
de hidrofor, post transformare, bloc de 
intervenție rețele electrice și tehnoedilitare 
subterane existente în incinta fermei în 
suprafață de 29719 mp.

Licitația va avea loc în data de 5 noiembrie, ora 
10,00, la Biroul executorilor judecătorești de pe 
lângă Judecătoria Petroșani.

Informații la telefoane 054/213011, 213949, 
Banca Agricolă SA Deva.

,  ----------- --------- ----L — -  ---------- ----------- L_ --------------------------------------

A

Anunț de licitație publică
Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, cu sediul în Petroșani, 

str. Cuza Vodă, nr. 23, tel/fax 054-230672, tei. 054-543144 
anpnță organizarea licitației publice deschise fără 

preselecție pentru proiectarea studiului de 
fezabilitate la investiția “Instalații de încălzire 

centralizată Valea de Pești”
Sursa de finanțare este Consiliul Județean Hunedoara.
Termenul limită de depunere a documentației este 23.11.1998, 

ora 15, la sediul Regiei Autonome a Apei Valea Jiului. Deschiderea 
ofertelor va avea loc în data de24.11.1998, ora 10.

Documentele licitației se pot procura de la sediul R.A.A.V.J. 
Petroșani, contra cost, cu valoarea de 403.000 lei.

Vizitarea amplasamentului se poate face în termen de 5 zile 
de la data publicării anunțului de licitație.

Condițiile de participare sunt cumpărarea documentației de 
licitație, constituirea garanției de participare la licitație și 
îndeplinirea criteriilor prevăzute în documentația de ofertare.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Dezvoltare, 
ing. Daniela Marcău.

• • . De casa ta se ocupă ARISTON

afișai electronic

Noua mașină inteligentă de spălat rufe, 
cu ajutorul celor 1500 de variante de pro
gram incluse în memorie, își alege sin
gură programul ideal pentru fiecare ciclu 
de spălare, temperatura potrivită și 
durata optimă, adaptată oricărui tip de 
material, de la cel mai sensibil la cel mai

rezistent. Tot ce trebuie să faci e să ro
tești butonul de comandă al mașinii până 
la simbolul care indică cel mai sensibil 
tip de material din întreaga cantitate de 
rufe, s-o pornești și ești liber.
O mașină inteligentă, performantă, 
puternică, cu un finisaj elegant.

sistem de centrol 
“Dialogic"

Hunedoara (fost K VAI)
Cu sediul în Hunedoara, str. Moldovei, nr.8

Organizează
LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE ,cu plata Integrală conform 

prevederilor OUG nr.9/1997 aprobată prin Legea 44/1998 și Normelor 
Metodologice privind privatizarea societăților comerciale șl vânzarea 
următoarelor active:

Denumirea activului Preț pornire licitație
1. Depozit prod, agroalimentare Peștișul Mic 100.000.000 lei
2. Laborator patiserie Teliuc .110.000.000 lei

La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul suportat de cumpărător. 
Licitația va avea loc în data de 09.11.1998, ora 12,00, la sediul societății.

în caz de neadjudecare la prima ședință se va organiza cea de-a doua 
ședință de licitație în data de 15.11.1998, ora 12,00.

Pentru participarea la licitație ofertanțil vor depune la sediul societății până 
în ziua licitației, ora 11,00, documentele prevăzute de legislația în vigoare 
precum și dovada achitării c.v. dosarului de prezentare de 100.000 lei.

Participanții la licitație vor depune la casieria societății taxa de 
participare de 300.000 lei și garanția de 3% din prețul de pornire a licitației.

Valoarea terenului nu este Inclusă în prețul de pornire a licitației.

X.

Pe scurt, noua mașină inteligentă de 
spălat rufe ARISTON DIALOGIC.

Caracteristicile modelului Ariston 
Dialogic AD 10: dimensiuni: 85 x 60 x 54 
cm; capacitate de spălare 5 kg; viteza 
de centrifugare max. 1000 rpm; sistem 
de control “Dialogic”, fuzzy logic; ciclu 
Cașmir; afișaj electronic pentru: 
duritatea apei, temperatura de spălare, 
durata ciclului de spălare, timp rămas 
până la sfârșitul programului de 
spălare, excludere centrifugă, etc; 
consum energie: 1,02 kWh.

Magazine:
FLANCO
B-dul Decabal, bl. S, parter
054/210211
SI LOG
B-dul Decebsl, bl. S. parter
064/233 099
DEVAS AT
Str. Avram lancu, bl. H1, parter
064/216 196
QUASAR
B-dul Dec* bal, bl. R, parter
054/222 9M
SI MAL
B-dui Decebal,
Complex Comercial Central, parter
064/230 630

Informații suplimentare la Help Line 
01-250 8175 între 9"°- 18".

â‘ARISTON
Mereu surprinzător!

SC TRUST 
CONSTRUCȚII 

COMSID 
angajează:

- conducător 
auto cu 

experiență, 
categoria D

Relații la tel. 230558 
sau 230559, 

între orele 
8-16.

tombola MOI. GMatlHt

Câștigătorii vor fi anunțați In presa in perioada 18-24 .01.1099 
PsntnJ Informații suplimentare sunați la 059/476091

supuse 
teste făcute in laboratoarele 

internaționale- —

au demonstrat performante deosebite 
fiind la cele «ai «xlg-nte

Uleiurile de motor

MOI. CARRIER
toti cei care compara

Bei puțin 4 litri de ulei de motor MOL CARRIER 
perioada

15 octombrie -15 decembrie 1998 
oepleteaza talonul de participare, Ia----------—.

loctdcumpararii II stampilează si-1 trimit impreuna^^ 
cu chitanța de cumpărare

KESt—-
intern________ .—

sigura motoarelor si in condiții 
LL extreme •

Dar acum nu numai motoarele IjH . 
| rastiga cu noț'- M
ft e Castigiil este sunetulN 
| _ motorului când pornește- «JB

J la C.P. nr.101.O.R nr.9, cod 3700, Oradea
pana la 31 decembrie 1998 ----------- I

Vor fî trasa la sorti numeroase premii pentru comparatorii 
*■ nostpt- Premiul cel mare este un autoturism ■ 1

ngMHKȚaeuoo Cielo®
T". Premii suplimentare în cazul in care

f câștigătorul asta unul dintre cumpărătorii produselor! 
uleiurilor MOL CARRIER cu performante^ 

ridicatei flaximol 99i Raximol 99Dif1aximal Universal 
■■■ Starlight sau Blesel Sint-

nune

tipul uleiului cumpărat

prenume. 
adresa. .

fârner

X
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La vremuri grele, 
nu se lasâhunedorenii

Bate vântul la Hunedoara. 
Toamna-i spre sfârșit și poate 
mai sumbră decât altă dată. Vă- 
zându-i pe hunedoreni, nu poți 
să nu te gândești că vântul care 
bate acum în municipiul lor nu 
prea le este favorabil. Ba dimpo
trivă, am spune.

întâmplarea a făcut să ne 
aflăm în imediata apropiere a unor 
mastodonți industriali. Nu se vede 
nici o mișcare, sunt inerți parcă, 
părăsiți de multă vreme. Lipsește 
poate și acel fum atât de mult 
criticat pentru poluare. Multe lip
sesc de fapt din Hunedoara în 
această toamnă. Iar cel mai mult 
se pare că lipsesc locurile de 
muncă. O spun statisticile, șomajul 
destul de ridicat care, se pare că 
în scurtă vreme, va lăsa pe dru
muri încă mulți oameni.

Acest lucru se vede și în at
mosfera generală a municipiului. 
Oamenii i-am observat a fi mai 
gânditori, mai gravi. Poate mai 
îngrijorați față de ziua de mâine.

Am ajuns și în zona ultracen
trală. Magazinele nu mai cunosc 
aceeași animație. Lumea se în
ghesuie cu precădere la produ
sele ieftine. Inclusiv la produsele 
alimentare. De altfel, dacă ar fi să

te iei după îmbrăcămintea celor 
de pe stradă, condiția lor socială 
este modestă.

Despre ceea ce se întâmplă 
astăzi la Hunedoara vorbesc și 
afișele. Cu ani în urmă se puteau 
citi multe care anunțau tot felul de 
spectacole diverse, multe categorii 
de evenimente. Acum frapează 
numărul celor pe care scrie: "Dis- 
ponibilizați. Vreți să vă primiți mai 
repede banii? CNS Algor vă înles
nește primirea drepturilor'’. Spune 
destul de mult și acest lucru, nu?

Și totuși, hunedorenii nu se 
lasă. Sunt oameni dârji, încre
zători - chiar dacă vremurile 
sunt grele. Așa au crescut. Așa 
sunt ei. Nu de azi, de ieri. Orașul 
lor este curat, poate mai curat în 
unele locuri decât altă dată. Se 
văd și alte eforturi.

La Hunedoara nu s-a pier
dut un lucru esențial - un au
tentic spirit al muncii. Hunedo
renii vor să muncească, să tră
iască demn și să-și crească în 
demnitate copiii. De altfel, muni
cipiul a fost clădit prin muncă și 
trudă. Și tot astfel va răzbate și 
prin aceste vremuri mai tulburi.

Se vede și se simte de de
parte acest lucru.

Spitalul are datorii de
15 miliarde de lei!

- Die director, lipsa banilor 
creează probleme și în sec
torul sanitar. De aici rezultă o 
serie de consecințe cu urmări 
dintre ceie mai neplăcute în 
asistența medicală, în trata
mentul bolnavilor. Plecând de 
la aceste considerente, să le 
numim de ordin general, vă rog 
să aveți amabilitatea să faceți 
câteva aprecieri asupra situa
ției existente în momentul de 
față în spitalul Hunedoara.

- După cum se știe sistemul 
sanitar traversează o perioadă de 
profunde schimbări, iar ca orice 
reformă efectele sunt dureroase, 
necesită sacrificii. Din păcate, 
aceste sacrificii se referă însă și 
la sănătatea omului. Cum se știe în 
prezent farmaciile nu mai elibe
rează rețete compensate. Trist 
este că din luna aprilie nu am mai 
putut onora plățile către farmacii. 
Pentru ca să vândă medicamen
te, farmaciile trebuie să le cum
pere. Noi neavând bani să plătim 
medicamentele, farmaciile au re
fuzat să mai elibereze rețete 
compensate. Situația creată ne-a 
îngrijorat foarte mult pentru că pe

lângă faptul că oamenii suferă, 
efortul financiar este mai mare, su
feră și spitalul care trăiește numai 
din datorii.

Discuție cu
f

dr. Romeo Stânescu, 
directorul Spitalului Municipal 

Hunedoara
- Care sunt datoriile spita

lului în prezent?
- Avem d? plată către furnizori 

.15,miliarde de lei. Sumele pe care
le-am avut s-au terminat, iar cei 
care ne-au creditat cu gaz metan, 
energie electrică sau cu alte servicii 
ne constrâng să le plătim. Dacă 
cheltuielile pentru salarii, medica
mente, activități administrative erau 
plătite de la buget, acum banii tre
buie să îi primim de la casele de 
sănătate. Din păcate acești bani nu 
s-au încasat decât în proporție de 
40 la sută. Or, neavând bani nu pu
tem să facem nimic. întreprinderile 
nu-și onorează datoriile - numai la 
Hunedoara Siderurgica are de 
plată peste 10 miliarde de lei - fapt 
care ne afectează și pe noi.

- Fără îndoială situația este 
foarte gravă. Bolnavii internați 
sunt în pericol?

- Până la ora actuală acest 
pericol nu a existat și sper să 
nu fie, în sensul că spitalul din 
Hunedoara nu a dus lipsă de 
nici un medicament. Nu știu însă 
ce va fi în continuare.

- Spuneați că datoriile spi
talului se ridică la 15 miliarde 
de lei. Din această sumă cât se 
datorează farmaciilor?

- Suma pe care o avem de 
plată farmaciilor din oraș se ri
dică la peste trei miliarde de lei, 
unele având de încasat datorii 
de sute de milioane de lei.

- Cum vedeți ieșirea din si
tuație?

- Singura soluție este ca între
prinderile să-și plătească datoriile 
către sănătate, iar din partea le
giuitorului să existe o păsuire a 
marilor regii - Romgaz, CONEL etc. 
Dacă ne obligă să ne plătim dato
riile, noi nu vom mai putea să ne 
aprovizionăm cu medicamente. Iar 
de aici vor rezulta multe greutăți în 
asigurarea unui act medical de 
calitate pentru cei suferinzi.

Din nou la
'K
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piața
O scurtă plimbare prin piața 

Obor din municipiu te pune în 
contact cu prețurile pe care le
practică producătorii din aceas- | 
tă zonă. Cumpărători sunt de 
multe feluri. Grăbiți să cumpere 
câte ceva, plictisiți și plimbăreți,

| mulți cu sacoșele goale.
lată însă ce și cu câți bani 

1 se poate cumpăra: gogoșari - 
I 4000 lei/kg, ardei Kapia - 4000 
| lei/kg, cartofi - 2500-3000 lei/kg.
■ Și dacă am ajuns aici, se mai 
• poate citi:" cumpăr cupoane pe 
| cartofi".
| Morcovii costă 3500 lei/kg,
■ conopida - 6000 de lei, vinetele - 
I 3000 de lei, usturoiul -10.000 lei,
| varza - 1500 lei, fasolea boabe | 
i 6500 lei, iar castraveții 3500 lei/ 
! k9
I Sunt și multe flori în piață. 
| Cei mai scumpi sunt crinii regali.
■ Ei costă 25.000-30.000 de lei 
1 firul și sunt aduși tocmai din 
I Turcia. Trandafirii se vând (des- 
| tul de puțini) cu 10.000 lei firul,
■ garoafa - 3000 lei, iar gladiola - 
I 3000 lei.

i
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Cu răceală și realism despre 
încălzirea apartamentelor•V

Am ajuns la mijlocul calen
daristic al toamnei și știm că va 
veni o iarnă grea din toate punc
tele de vedere. Printre necazu
rile ce ne așteaptă este și cel al 
căldurii din apartamente, lată de 
ce abordăm în aceste rânduri 
tocmai această temă. Cum este 
ea abordată în Hunedoara? 

0 Moștenire grea
în municipiul de pe Cerna 

există 490 de blocuri cu aparta
mente, dar numai în 415 funcțio
nează încălzirea centrală. Situația 
aceasta se explică prin aceea că 
blocurile din partea de sus a car
tierului Micro 7 - din cauză că SC 
“Siderurgica" SA nu poate asi
gura agentul primar - nu sunt în
călzite de ani buni și, firesc, nu au 
nici apă caldă. Oamenii s-au în
călzit și se încălzesc cu ce pot - 
cu radiatoare, sobe cu lemne etc. 

0 0 speranță
Starea aceasta de lucruri - 

moștenită de la regimul totalitar, va 
înceta într-un oarecare timp, în
trucât - cum a consemnat și 
"Cuvântul liber” relatând o discuție 
cu dl viceprimar Constantin Buzea 
- a fost aprobată construirea în 
zonă a unei centrale termice pe 
bază de gaz metan apărând și o 
hotărâre de guvern pe această 
temă. Construcția acesteia - de 
fapt clădirea există - ar fi bine să 
înceapă cât mai curând posibil, dar 
este cert că în iama următoare cei 
din blocurile neîncălzuite de multi

---------

ani vor folosi tot curentul electric ori 
lemnele. Deci cei ce locuiesc pot 
avea o rază de speranță.

Eforturi financiare 
considerabile

Pe raza municipiului există 50 
de puncte termice care - am reți
nut din discuția cu dl ing. Adrian 
Popa, șeful secției Apă, Canal, 
Termoficare din cadrul RAIL Hune
doara - au fost verificate, repa
rate și puse în stare de funcțio
nare. în 11 puncte termice s-au 
montat schimbătoare noi de căl
dură - din plăci, mult mai eficiente 
decât cele vechi. S-au înlocuit și 
instalațiile exterioare de termo
ficare defecte, s-au revizuit va
nele. S-au realizat și încărcat in
stalațiile și se procedează la pro
ba acestora. Toate aceste lucrări 
au costat o grămadă de bani. 

0 încălzim pământul?
Se știe foarte bine că secția 

de specialitate a RAIL are datoria 
să ducă agentul termic până la 
capătul blocurilor, de acolo încolo 
nu mai are nici o răspundere. Fie
care proprietar are obligația să-și 
întrețină instalația interioară, cele 
din subsoluri, casele scărilor ș.a. 
Or, revizia și reparația acestora 
este foarte costisitoare și mulți 
oameni n-au bani să-i plătească 
pe meseriași. Tocmai de aceea în 
multe blocuri, în special în Micro 7, 
instalațiile curg umplând subso
lurile. Iar țevile trec prin apa rece

adunată aici. Se încălzește 
pământul deci, și nu apartamen
tele, ceea ce înseamnă risipă 
serioasă, ce scoate bani grei 
din buzunarul cetățeanului.

A Deschidem fereastra
sau strângem 

robinetul?
Și în Hunedoara sunt res

tanțe mari la plata cheltuielilor de 
întreținere. La cei ce locuiesc cu 
chirie s-a procedat la plombarea 
robinetelor. La proprietarii de 
apartamente nu se poate intra 
decât cu acceptul acestora care 
în rare cazuri se obține. Mulți cer 
să se scoată din funcțiune calo
riferul dintr-o cameră ceea ce 
tehnic nu este posibil.

Trebuie subliniat că din 1996 
- de când încălzirea a trecut pe 
gaz metan, se asigură suficientă 
căldură în apartamente. Se li
vrează căldură zi și noapte fără 
întrerupere. Un cetățean ne spu
nea iarna trecută:

- Este foarte cald în casa mea, 
încât stăm cu geamurile deschise.

- Asta este problema - con
sidera ing. A. Popa. în loc să se 
deschidă geamurile mai bine să 
se închidă puțin robinetul.

Asta este situația reală a 
pregătirilor pentru iarnă la Hu
nedoara. Vor avea hunedorenii 
căldură în apartamente? Cu ex
cepții!^ nominalizate, au dreptul 
să fie optimiști.

Prestigiul și stima se 
clădesc în timp

Dl Constantin Stoica, șe
ful Detașamentului Gardie
nilor Publici, este un om re
lativ tânăr, care vorbește cu 
plăcere și pasiune despre 
munca sa și a oamenilor din 
subordine.

- Ce rază de acțiune are 
detașamentul?, l-am între
bat.

- Hunedoara, Orăștie, 
Simeria, comunele Romos 
și Turdaș. Am avut până re
cent și Călanul, dar ne-a fost 
luat și ni s-a dat în schimb 
Orăștia, Turdașul și Ro- 
mosul.

- Și câți oameni?
- O sută patruzeci și trei.
- Știm în ce constă acti

vitatea gardienilor, dar nu 
putem renunța să vă lăsăm 
s-o spuneți dvs.

- Asigurăm paza unită
ților cu care avem contract. 
Avem șapte obiective în zona 
Orăștie, patru în Hunedoara 
și șase în Simeria. Asta este 
partea de servicii. La ea se 
adaugă păstrarea ordinii și 
liniștii publice în localitățile

amintite. în acest scop 
avem constituite opt patrule 
care sunt în misiune conti
nuu. Avem grijă să se res
pecte legile țării și hotărârile 
consiliilor locale cărora le 
suntem subordonați.

- Ce fel de abateri 
constatați în principal?

- Vânzarea de marfă fără 
autorizație, consumarea de 
alcool în locurile publice, 
scandaluri, bătăi, animale 
pe spațiul verde, murdărirea 
parcurilor, trotuarelor ș a.

- Cum se procedează în 
aceste cazuri?

- Mai întâi vinovății sunt 
avertizați. Dacă repetă fapta 
se aplică amenzi în funcție 
de gravitate. Cazurile mai 
grave le comunicăm poliției.

- Cum colaborați cu po
liția?

- Foarte bine.
- Dar cu cetățenii?
- Din ce în ce mai bine. 

Știm că prestigiul și stima 
cetățenilor se clădește în 
timp, dar ne străduim pe 
această linie.

I 
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Jaf la Stafia 
PECO

Nu de multă vreme, pe la ora 
16,15, mai mulți indivizi necu- 
noscuți au pătruns în biroul Sta
ției PECO Hunedoara. După ce 
au amenințat-o cu un cuțit și a- 
gresat-o cu pumnii pe vânză- 
toarea lldiko Hergheriu - indivizii 
au sustras dintr-un sertar 
4.000.000 de lei proveniți din 
vânzări, după care au dispărut.

în urma verificărilor efec
tuate, lucrători ai Inspectoratului 
de Poliție al județului și Poliției 
municipiului Hunedoara au de
pistat autorii faptului.

Este vorba de Cătălin Ca- 
zacu, 23 de ani, lulian-Stan, 21 
de ani, Gabriel Miron, 23 de ani și 
Florin Marius Munteanu, 24 de 
ani. De remarcat că primii trei- 
sunt recidiviști, fără nici o ocu
pație, iar ultimul șomer. Toți sunt 
din Galați.

S-a stabilit că cei patru au 
venit în județul Hunedoara cu o 
mașină de ocazie, la un grup de 
fete pe care le cunoșteau. îm
preună cu acestea, au petrecut 
o noapte la motelul din localitatea 
Boș, iar după terminarea banilor 
au hotărât jaful de la Stația 

Lpecq- _ J
Pagină realizată de 

Valentin NEAGU, 
Traian BONDOR, 
Cornet POENAR 

Fotografii: Traian MÂNU .

Lunar, un însomnat număr do siderurgicii servesc masa pregătită ia cantină
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0 cultură populară în funcțiune In faguri Cuibul
Anul viitor, România va fi 

pentru prima dată gazda 
Conferinței europene a Organi
zației Internaționale de Folclor 
(I.O.V.); mai mult de-atât, 
aceasta va avea loc chiar în 
județul nostru, la "Deva aflându- 
se secția națională România a 
I.O.V., al cărei președinte este dl 
loan Sicoe, consilier șef al 
Inspectoratului pentru Cultură al 
județului Hunedoara. In scopul 
pregătirii acestei conferințe, o 
delegație din Austria (unde se 
află sediul mondial al I.O.V.), 
formată din dnii Alexander Veigl, 
secretar general, Edgar Nie- 
meczek și Dorii Draxler (repre
zentând landul Austria' de Jos), s- 
a aflat la sfârșitul săptămânii 
trecute la Deva, Vata și Geoagiu. 
Cu acest prilej i-am adresat 
câteva întrebări dlui Alexander 
Veigl, deja un bun cunoscător al 
județului nostru, pe care l-a 
vizitat în fiecare an după ’90.

- De ce Deva, de ce județul 
nostru ca gazdă a viitoarei 
Conferințe europene a i. O. V., 
die Veigl?

- In primul rând pentru că 
secția România se află la Deva 
(după cum în multe state sediul 
se află în alt oraș decât capitala 
țării), unde sunt primii mei 
prieteni pe care i-am cunoscut în 
România. Apoi acest județ este 

atât de bogat în privința tradițiilor, 
obiceiurilor, artei și culturii 
populare; și nu în ultimul rând, aici 
sunt niște colaboratori pe care mă 
pot baza, pentru că întotdeauna 
după vorbe au urmat și faptele.

Interviu cu dl Alexander Veigl, secretar general 
al Organizației Internaționale de Folclor

- Aminteați de bogăția artei și 
culturii populare din Județul 
nostru; ce v-a impresionat cei 
mai mult din acest punct de 
vedere?

- Am constatat atât în vizitele 
anterioare cât și acum că aceste 
tradiții și obiceiuri sunt vii la sate; 
colegii mei remarcau, de 
asemenea, menținerea arhitecturii 
șatului, a meșteșugurilor. Cu alte 
cuvinte este o cultură populară în 
funcțiune, și în primul rând la țară, 
unde ea face parte din viața de 
toate zilele. Cultura populară are 
întotdeauna un ■ element 
comunicativ și de multe ori ea 
este subapreciată.

- Cum este susținută 
această componentă a culturii 
ia nivel instituțional în statele 
membre aie IOV?

- Trebuie să pornim de la faptul 
că mai mult de două treimi dintre 

țările membre au conducerea 
autoritară și ele sunt foarte sărace. 
Din experiența mea în ultimii doi ani 
în Brazilia și Peru am observat că 
aceasta nu este sprijinită cu nimic 
de către conducerea statului. De 

multe ori sprijinul este doar pe plan 
local, încât mă întreb de unde au 
puterea să facă ceea ce fac în 
acest domeniu. La Conferința din 
Peru, spre exemplu, am întâlnit un 
etnolog renumit, tată a opt copii, 
care predă la Londra și la Madrid 
cultura populară; deci și-ar putea 
face o viață foarte ușoară. Dar a 
renunțat la ea pentru a fi acasă și a 
lupta, în pofida amenințărilor, pentru 
drepturile indienilor. Mă fascinează 
că acești oameni sunt foarte umani 
și manifestă grijă față de semenii 
lor. Revenind la întrebare, pot 
spune că un sprijin din partea 
instituțiilor oficiale ale statului există 
în unele state din Asia și Europa, 
dar In mod foarte diferit.

■ Să înțelegem că în privința 
țării noastre “prognosticul" ar fi 
unui bun ?

- Da, este un prognostic bun. 
Poate că din cauza democrației 

recent instalate o să mai apară 
rupturi, fiindcă nu peste tot sunt 
oameni potriviți la locul potrivit; și 
mă gândesc la faptul că, spre 
exemplu, foarte mulți politicieni 
văd doar economia în prim plan, 
în unele țări, ca Polonia și 
Ungaria, se pune accent pe 
cultura populară; se pare că și 
România ar fi pe drumul cel bun.

- Care sunt prioritățile 
actuale ate I.O.V., die Veigl?

- în primul rând întâlnirea 
oamenilor; e important ca 
oamenii să se întâlnească, și 
cel mai des o fac prin dans, 
muzică și cântec,'dar există și 
cercetare și știință, și meș
teșuguri, și mâncare și băutură 
tradițională, și port popular... 
Curând o să mai apară ceva 
deosebit: ONU în colaborare cu 
UNESCO au declarat anul 2000 
“anul culturii pentru pace, 
împotriva violenței și războiului”. 
Urmează ca în zonele cu crize 
politice (în prima fază popoarele 
din Caucaz) să se intervină și 
prin cultură în rezolvarea 
problemelor, să-i convingem pe 
oameni că se poate și fără 
arme. Personal țin foarte mult la 
acest proiect, pentru că fără 
pace nu este nici cultură 
populară, nici altceva.

Interviu realizat de 
Georgeta BÎRLA

limpezi...
Prin veacuri spulber 

de cuvinte 
Păstrează ce a fost sărut 
Le-am locuit, ca trupuri sfinte 
Fugar trădându-le și mut. 
Argila cărnii a durut 
Friabilă, sub Vrerea Firii 
Ci forma-n sine chip din lut 
N-a modelat, ci al Iubirii... 
în faguri limpezi te-am zidit 
Duh viu, în trup de vers fugar 
Prin veacuri spulber aurit 
Al dumnezeiescului har...

Paradis pierdut
Am ostenit,
Să se tot joace Destinul cu inimile noastre,

I La masa de biliard
J Cu bile de stele și vise albastre.

1 Așa că am ațipit
/ Undeva, la o margine de univers - amândoi,
L îmbrățișați,
î Pe creștetul plăpând ca de copil al munților din NOI.

E atât de bine așa!
Să măsori veșnicia cum moare,
Zi după noapte și lună dup-i s -are,

i Cu cel mai cuminte și blând tit-tac din povești:
J Genele tale atingându-mi obrazul atunci când CLIPEȘTI...
! Dorin PETRESC

Culcușul vântului, prin grâu,
Tot vântu-l sparge șl-l sărută1 
Asemeni spiritul ni-i viu 
Prin joaca sorților.

Se - asmuță
Oricâte neprielnicii
Extaze fi- vor să se-ntâmple 
Doar vântul știe, ne va ști 
Cuibarul stelei, dintre 

tâmple...

Eugen EVU

Frumusețea oamenilor si a 
costumului popular hunedorean

Sfinții cu oSsnazui de
9

sticlă din Laz

■ “Educația și dina
mica ei”

Destinată tuturor celor inte
resați de abordarea problemelor 
•aferente pedagogiei contempo
rane, lucrarea “Educația și 
dinamica ei", în colecția “Sinteze 
de didactică modernă", este 
realizată de prestigioși autori de 
tratate și cărți și supune atenției 
teme de psihopedagogie, aporturi 
științifice absolut necesare în 
proiectarea, organizarea, desfă
șurarea și evaluarea procesului 
instructiv-educativ. Cele 15 

capitole ale cărții, rezultatul unor 
atente informări bibliografice, al 
observației, reflecției și experienței 
didactice a autorilor abordează 
fenomenul pedagogic într-o 
manieră utilă atât tinerilor dascăli, 
cât și celor cu experiență, mereu 
dornici 'de perfecționare și 
autoperfecționare.

^"Examenul de baca
laureat 1999”

Lucrarea cuprinde toate 
informațiile de rigoare privind noile 
condiții fn care se va desfășura 
acest examen la finele anului școlar 
-1998 - '99: probele la care se 
susține, regulamentul de orga
nizare și desfășurare, programele, 
manualele, temele și bibliografia 
necesară pregătirii, lista 
disciplinelor de examen prevăzute 
pentru toate profilurile de liceu, 
regulamentul și disciplinele la care 
se susține lucrarea pentru 
obținerea atestatului profesional.

Sandu PANTiA

Femeie în vârstă de pe 
acum, Maria Poenariu din 
Laz, județul Alba, este ultima 

■ din familia sa care mai 
pictează icoane pe sticlă. 
Având o tradiție ce se 
desfășoară de-a lungul mai 
multor secole, școala de 
zugrăvit icoane a familiei 
Poenariu este cea care, pe 
parcursul timpului, a generat 
fără întrerupere o serie 
întreagă de meșteri iconari. 
Icoanele lor sunt astăzi 
expuse în muzee din toată 
lumea, fiind deosebit de bine 
cotate din punctul de vedere 
al valorii.

Alături de legea stră
moșească - credința ortodoxă 
- Poenarii au păstrat cu 
sfințenie meșteșugul icoa
nelor. Zestrea artistică, stilul, 
șabloanele, tehnica, rețetarul 
de obținere a culorilor de 
orgine vegetală ori minerală, 
toate acestea le-au fost 
transmise din generație în 
generație. Aici, în aceste 
ținuturi unde portul, cântecul, 
jocul, obiceiurile fac obiectul 
unui adevărat ritual, arta 
icoanei este rugăciune, 
curățenie sufletească, 

primenire, psalm șoptit cu 
seninătate către cer.

Maria Poenariu din Lazul 
Albei poartă credința că arta 
alor ei nu se va pierde. 
Mlădiță tânără a neamului lor, 
nepoțica va prelua 

CĂRĂRI SPRE 
CASA INIMII

meșteșugul bunicii, ducând 
mai departe cununa 
spiritualității acestor locuri.

Pe fața imaculată a casei 
din Laz, dintre ancadramente 
de ferestre, ne privesc 
chipurile zugrăvite a trei 
arhangheli. Trecând pe ulița 
satului, îndată ce ajungi în 
dreptul lor, îți faci smerit 
semnul crucii. Căci aici, cum 
spun cei bătrâni, prezență 
dumnezeiască este în cele 
lumești ale acestor oameni 
simpli de la țară.

Despre cele trei icoane de 
pe fațada casei se spune că 
acum câteva decenii, 
autoritățile .vremii au atras 
atenția familiei Poenariu să le 
acopere cu var. Dar peste 
timp privirea sfintelor chipuri a 

răzbătut iarăși la lumină, 
renăscând din orbire, căci 
Maria Poenariu a spălat de 
pe ele stratul acoperitor și 
le-a refăcut. ț

“Cojocul, haina din 
spate, bruma adunată prin 
truda mâinilor ne pot fi 
luate, dar credința dreaptă 
în Dumnezeu - din sufletele 
noastre - niciodată. ” Asta 
spunea, în urmă cu mai 
bine de două sute de ani, 
un bătrân păstor asu
pritorilor care le-au dărâmat 
bisericuța din sat.

Asta spunem și nOi 
mereu, căci cuvântul - 
“creștin" - este în noi de la 
începutul veacului celui 
dintâi, zidit acolo de moșii și 
moșii moșilor noștri. Acum 
stau smeriți acolo unde le e 
locul și, e curios lucru, îi 
simt privindu-mă dintr-un 
nimb de blândețe cu rouă 
din ochii icoanelor Măriei 
Poenariu ori mustrători, în 
chip de arhangheli, 
întocmai celor de pe 
obrazul de cărămidă al 
casei iconarei din Laz...

Dorin PETRESC

------------------------------ F ----------
Bonom, elegant, sastisit, 

revoltat, sentimental, realist, 
filozof și, înainte de toate, un 
tabletist de excepție, Radu 
Cosașu este prezent în librării cu 
un volum având un titlu imposibil 
la prima vedere. Limpezirea 
lucrurilor vine, însă, chiar de la 
prima tabletă: “Insisificare” (= 
intensificare), noțiune preluată din 
“fondul de aur" al cuvintelor 
folosite de Ceaușescu. Redau, în 
continuare, chiar citatul explicativ 
al autorului: l-am visat pe tiran 
urlând la un miting și, deloc odios, 
strâmbând verbul a intensifica, 
cel care însoțea de obicei 
substantivul eforturile. în a 
insisifica. Ieșind din tulburarea 
asta insisificarea eforturilor." 
(Pornirea, p.9).

Acum, că am lămurit cât de 
cât lucrurile, este momentul să ne 
ocupăm de prezentarea propriu- 
zisă a cărții. Și aș începe 
exprimându-mi satisfacția că

încă se mai scrie bine...
autorul ei s-a hotărât să adune 
într-un volum textele tablefe 
publicate de-a lungul câtorva ani 
în Dilema, unde, Andrei Pleșu, 
inspirat, a pus la dispoziția sa o 
suprafață de pagină numai 
potrivită pentru ca Radu Cosașu 
să-și dovedească talentul și 
măiestria de tabletist - pamfletar, 
în acest context, îmi permit să 
deschid o paranteză, pentru că 
merita să ne oprim nițel asupra 
practicării acestui gen literar de 
către o mulțime de lume; și spun 
aceasta gândindu-mă că, în 
prezent, pe o seamă de 
conducători de publicații îi gâdilă 
mintea la orgoliu și-i mănâncă 
degetele să scrie editoriale sau 
tablete. Ce iese din aceste porniri 
(unele, asasine) știe deseori doar 
bunul Dumnezeu, dar simte 

permanent limba română; pentru 
că există credința că un textuleț 
(mă refer la întinderea sa, dar și 
la conținutul său, mai ales) poate 
deveni de referință dacă nu 
cumva chiar-capodoperă... Așa 
că nea'veniților în editorialistică și

Radu Cosașu: INSISIFICAREA LA NOI, 
PE BOTEANIJ

Editura Fundației Culturale Române, 
__________ Buc., 1998

pamfletistică le-ar prinde foarte 
bine lectura acestei cărți în care 
Radu Cosașu, băgând mâna în 
stocul de cuvinte al limbii române, 
construiește adevărate texte - 
bijuterii. De multă vreme nu am 

mai întâlnit o atât de mare 
economie a textului care să spună 
atât de mult și de multe.

Fie și privită dintr-un singur 
unghi, cartea suscită Interesul, 
unghi pe care l-aș numi 
cronicăresc, având în vedere că 

autorul este un fel de “cap 
limpede" al evenimentelor 
cotidiene.Dotat de la Dumnezeu 
cu talent, dar și cu un spirit de 
observație aproape ... enervant, el 
fotografiază absolut totul folosind 

un clișeu ultrasensibil, după 
“developare” textul redând cu 
maximă fidelitate “fragmentele" 
luate din viața socială (cu 
precădere), politică, senti
mentală, administrativă, 
economică ș.a.m.d. însă 
entuziasmul cititorului scade sau 
chiar se sufocă în multe pagini, 
când ironia sau sarcasmul 
scriitorului sunt înlocuite cu 
comentarii din care răzbate 
amărăciunea vremurilor pe care 
le trăim. Răbufnește, de multe 
ori, din sufletul autorului, o 
tristețe vecină cu revolta, și astfel 
se înșiruie cuvintele - oglinzi ale 
dramatismului românesc din 
acești ani: “nu știu care-s dreapta 
și stânga, azi, în România (...). 
Nu sunt capabil să deosebesc 
vreo superioritate între proștii,

șmecherii și mitocanii de 
dreapta sau de stânga, cei 
cinstiți, drepți și deștepți fiind, 
pentru mine, fără partid și, prin 
urmare, fără cenzură, consider 
că și comunismul și 
anticomunismul au emanat la 
fel de mulți proști mulțumiți că 
devotamentul le asigură 
inteligența și cam tot atâția 
oameni inteligenți gata să rupă 
cu acest blocaj pe care 
Raymond Aron îl considera, în 
secolul acesta, o “hemiplegie a 
spiritului", (p. 261). “*

Așadar, ajunși la capătul 
lecturii, este imposibil să nu 
trăim un sentiment de 
satisfacție că, încă, se scriu 
cărți de valoare în România - e 
un semn, poate, providențial 
pentru literatura noastră.

Dumitru HURUBĂ
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• Vând teren intravilan (livadă 
meri), Geoagiu Băi, eventual 
parcelat, 30.000 mp, bicicletă 
Pegas, bărbătească, nouă, pre
țuri negociabile. Tel. 216590, 
după ora 20. (4545)

• Vând teren intravilan, la 
Subcetate. Tel. 054/621891, 
după.ora 19. (4570)

• Vând casă în Cristur. Tel. 
223277 (4575)

• Vând garsonieră. Deva, 
Dacia, bl.8,sc.1,etaj 3, ap.44, preț 
35.000.000 (4574)

• Vând casă în Vărmaga, nr. 
12, informații la nr. 66. (4564)

• Vând casă, două camere, 
bucătărie, gaz, apă, curte. Infor
mații la adresă, Teilor, 4, Simeria, 
Moldovan Traian (7771)

• Vând casă din lemn, nouă, 
demontabilă, preț negociabil. Peș^ 
tișu Mare, 177A.Tel.715798(5466)

• Vând casă cu grădină în 
Ludești. Informații Orăștie, tel. 
242288 (2430)

• Vând apartament 2 camere, 
ultracentral, Deva, str. Libertății, bl. 
C1, sc.A, ap. 9. Tel. 260208. (3254)

• Vând tractor chinezesc, 15 CP, 
cu plug, stare bună. Brănișca, nr. 
221 ,tel. 666431, după ora 20 (4568)

• Vând autocamion SRD, stare 
perfectă de funcționare. Tel. 
218773 (4566)

• Vând Dacia 1310, fabricație 
T990,CI, bord CN, jenți magneziu, 
bare sport. Tel 627561 (4562)

• Vând Dacia 1300, stare 
foarte bună. Tel. 716338. (4545)

• Vând Wartburg 1,3, motor 
Volkswagen, an 1989 și piese 
Renault Trafic, caroserie tip 1000. 
Tel. 625028 (4580)

• Vând Ford Taunus- Broke 
1,6, an 198’0 și Dacia 1100, 
pentru piese. Tel. 214782, după 
ora 19 (4580)

• S.C. Beno-Oil SRL Deva 
Vinde cap tractor - Liaz 16 t, ca
pacitate cilindrică 11.940 cmc, an 
fabricație 1986. Tel. 232551 (523)

• Vând tractoare agricole, cu 
plug, 45 CP, 18 CP. Orăștie, .tel. 
247254 (3428)

• Vând convenabil autoutilitară 
TV, tip microbuz, CIVT Orăștie, 
str. Mureșului, bl. 23, ap.6. (3432)

• Vând Peugeot 305 Diesel, 
2000 DM, te . 242834, 247188, 
seara. (3434)

• Vând Dacia berlină 1310, 
fabricație 1997. Informații tel. 
247875 sau 094568979 (3435)

• Vând Lada 1500, stare foarte 
bună. Relații tel. 718300, Hune
doara. (5471)

• Vând Dacia papuc, an fabri
cație 1990. Relații la tel. 713481 
(5469)

• Vând Dacia 1310, plus re
morcă 500 kg. Informații Chișcă- 
daga, nr.15. Tel. 092301917.

• Cumpăr remorcă auto 1200- 
1500 kg. Tel. 215313, orele 17- 
19 (4563)

• SC Olimpiu Corn Exim SRL Si
meria, str. Liliacului, 4, achiziționea
ză piei bovine, la prețul de 10.000 
fei/kg. Tel. 054 261516 (4571)

• Balanța Sibiu vinde prin ma- 
'gazin de reprezentanță, situat în 
Deva, str. Horea, nr. 18, toate tipurile 
de balanțe electronice și mecanice. 
(Ex.: balanță electronică 15 kg 
3.900.000 lei.) Vă așteptăm I (4565)

• Vând aparatură stomato
logică, dentior Sterling. Tel. 
211726 (4587)

• SC Top Model Ital Grup SRL 
Deva; cu sediul în str. Sîntuhalm, 
nr. 31A (Complex Eurovenus) pune 
în vânzare țiglă, la un preț avantajos. 
Tel. 233526. 233528 (4582)

•Vând ladă frigorifică, producție 
germană. Tel. 224958 (5274)

• Vând cameră de zi, bibliotecă
mică, tablouri, lustre și aplice. Tel. 
213938 (4592)________________

• Vând oțel beton diametrele 
6 - 2965, 8,' 10, 12 - 2805. Tel. 

213637, 092348200 (4579)

• Vând talon Peugeot 305, 
caroserie bună și piese. Tel. 
626757 (9345)

• Vând piese din dezmem
brarea unui Opel Rekord 2,3 Die
sel, an 1984. Tel. 214702 (5273)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (100 000 lei), 
video, satelit. 092368868 (2111)

• S.C. TIROL SA Satu Mare co
mercializează utilaje panificație se
cond-hand, import Germania, re
condiționate. Tel. 061/710029. (OP)

• Vând spațiu comercial Si
meria, zona pieței, tel. 260655 
sau 261964 (4504).

• Vând orgă cu ritmuri Roland E- 
36, Deva, tel. 054/230485. (5270)

• Vând taragot abanos, excep
țional, 600 DM, saxofon Guban, 
200 DM. închiriez spațiu comer
cial ultracentral, dotat cu tot 
necesarul. Tel. 716641. (5461)

• Vând abricht (mașină găurit- 
frezat) Costești nr.72, Orăștie, 
Hunedoara. (3429)

• Vând orgi sigilate lamaha, 
PSR 190, 220, 330, difuzoare 
Texan, 12-15 țoii și alte instru
mente muzicale,Orăștie, tel. 
09433444.(3431)

• Vând chioșc metalic, 25 mp, e- 
chipat, curent 380 V, se poate 
transporta. Informații tel. 728370 sau 
ceasornicărie, str. Rotarilor. (5472)

• Vând tractor chinezesc 15 
CP, plug, remorcă, baracă meta
lică (6x4), cazan încălzire com
bustibil solid. Tel. 731494 (5470)

• Vând căței, rasa Boxer, 
Hunedoara, bd. Decebal, nr.6. 
Tel. 716465 (5468)

• S.C. ANA EXIM SRL Deva 
comercializează sobe teracotă și 
asigură transportul la domiciliul 
clientului. Tel. 620411 (4513)

• NOU!!! S.C. Termosanitara 
SRL vinde produse VaiIlanț, noi, 
centrale termice, boilere, calo
rifere, țevi XLPE și fitinguri 
Suceava, pentru instalații ter
mice și sanitare, prețuri promo- 
ționale. Tel. 092/701072 (5465)

• Cedez abonament Conex 
clasic (12 USD/lună) sau vând 
telefon Ericsson GH 198 cu 
abonament Conex clasic, plus 
încărcător. Tel. 092238468 (3256)

• S.C. Transcolect SRL Orăș
tie anunță intenția de majorare a 
prețurilor la transport marfă și 
persoane. (3433)

• S.C. Carman SRL anunță 
intenția de autorizare din punctul 
de vedere al protecției mediului 
a magazinelor alimentare situate 
în Hunedoara, str. A.lancu, bloc 
138, ap.29 și respectiv bdul 
Dacia, bloc G1,ap. 10. Even
tualele sesizări se depun la APM 
Deva, în termen de 15 zile. (5467)

PIERDERI

• Pierdut legitimație în baza 
art.3, al. 1, din Decretul-Lege nr. 
118/1990 pe numele Streche Ion, 
din Brad, O declar nulă. (5076)

• Amintim cu tristețe celor 
care l-au cunoscut că a trecut 
un an de când ne-a lăsat pentru 
totdeauna în lacrimi, întristare și 
cu nemărginită durere în suflet, 
iubitul nostru

CONSTANTIN NEDELCUȚ (TELU)
Parastasul de pomenire va 

avea loc duminică, 25 octom
brie 1998, la Biserica Ortodoxă 
din Hațeg. Dumnezeu să-l odih
nească în pace ! Familia -indo- 
liată. (5848)

• Ai muncit o viață pe pă- 
mânt/Pentru o cruce și un 
mormânt/. Se împlinește un an 
de când se odihnește în țărâna 
cimitirului din Visca cel mai bun 
soț, tată, socru și bunic

ARBITRI 57 OBSERVATORII - ETAPA DIN 25 
OCTOMBRIE

• Cu nemărginită durere în 
suflete anunțăm împlinirea unui 
an de la dispariția celei care a fost 
o minunată soție, mamă, noră, 
fiică, soră și mătușă

INGHIRIEBI .

• Caut de închiriat garsonieră, 
exclus Dacia și Micro 15. Tel. 
621717 (4573)

OFEK7T. DE 
SERVICII

• Caut babysiter pentru îngri
jirea a doi copii (un an și trei ani) 
în Germania, de preferință să 
cunoască puțină germană și 
experiență în îngrijirea copiilor. 
Tel. 094 247565 (4530)

• Angajăm absolvenți de liceu, 
băieți și fete, specialiști în pizzerie, 
salariu atractiv. Tel. 219320, 092 
373178, 094 504174 (4540)

• SC Agro Company SRL
Deva, str. Sîntuhalm, nr. 123 
angajează tractorist rutierist. 
Tel. 233389 (4577)___________

• Societate comercială anga
jează zilieri pentru manipulare 
marfă. Tel. 230194 (4583)

.•Angajăm lucrător gestionar la 
magazinul Vărmaga, cu res
pectarea Legii 22 și 54. Relații la 
tel.668260 sau la sediul coope
rativei Soimuș. (5275)

• Medic tratez disfuncții se
xuale, impotență, ejaculare ra
pidă, colete provincie. 01/ 
6376273, 092/342629. (OP)

• Angajăm barman. Tel. 092 
294258, 092 294268 (4561)

MARIOARA DRAGOMIR
Parastasul de pomenire du

minică, 25 octombrie 1998, la 
Biserica Ortodoxă din O.V. Călan. 
Dumnezeu să o odihnească. Fa
milia. (4569)

• Au trecut 6 luni de când ai 
plecat pe drumul fără întoarcere 
scumpul nostru fiu, soț și tată

OPRIȘA OVIDIU
Parastasul luni, 26 octombrie 

1998, la Biserica ortodoxă 
Govăjdia. Familia. (5460)

• Mama Margareta,cu durere 
și lacrimi nesfârșite, anunț împli
nirea a 6 luni de când scumpul 
meu fiu

OVIDIU OPRIȘA
m-a părăsit, lăsându-mă fără 
sprijin și mângâiere. Pomenirea 
ya avea loc luni, 26 octombrie 
1998, la Biserica din Govăjdia. 
(4567)

• Amintim cu tristețe celor 
care l-au cunoscut că au trecut 
6 săptămâni de când ne-a 
părăsit pentru totdeauna iubitul 
nostru soț, tată și bunic

VIOREL IVAN
Parastasul duminică, 25 

octombrie 1998, la Biserica 
ortodoxă din Visca. Lacrimi și 
flori pe mormântul tău drag. 
Soția Marioara, fiul Radu, nora 
Ana, cu copiii, nepoții de botez 
Trandafir și Livia. (4578)

• Cu aceeași nemărginită 
durere Corina amintește prie
tenilor și cunoscuților apropiați 
că se împlinesc 40 de zile de 
când dragul său tată

POPOVICI MIHAI
a trecut în neființă. Parastasul 
va avea loc la cimitirul din Brad, 
sâmbătă, 24 octombrie 1998, 
ora 12. Dumnezeu să-l odih
nească în pace! De asemenea, 
mulțumește pe această cale 
tuturor celor care i-au fost sprijin 
și ajutor în grelele momente prin 
care a trecut. (5075)

• Merg des la mormântul tău/ 
Plâng și-l rog pe bunul Dumnezeu/ 
Pentru drag sufletul tău/Să aibă 
grijă de el/Că și tu cât ai trăit/A 
noastră grijă ai avut. Soția Maria 
și mama soacră Zenia.

GAȘPĂRJURCA

LUCIAN FONA
Parastasul de pomenire va 

avea loc duminică, 25 octom
brie 1998, la Biserica Ortodoxă 
din Nălați.Dumnezeu să-l odih- 
nească în pace ! (5849)

• Tristă amintire la un an de 
la decesul celei care a fost o 
bună soție, mamă și bunică

BĂȘTEAN MARIA
Parastasul și slujba de po

menire duminică, 25 octombrie 
1998, la Biserica Ortodoxă din 
satul Tisa.Familia.

De un tată bun și deosebit/ 
Cu lacrimi și jele greu ne-am 
despărțit/.Fiul Marinei, nora 
Liliana și nepoțica Ancuța. 
Parastasul de pomenirea celor 
șase săptămâni va avea loc în 
data de 25 octombrie, la Bise
rica Ortodoxă din satul Boz, 
corn. Brănișca. Odihnească-se 
în pace !(8852)

• O moarte fulgerătoare l-a 
răpus de lângă noi pe iubitul 
nostru soț și tată

ing. VIOREL SIRCA
în vârstă de 60 ani, din Brad. Te 
vom plânge tot restul vieții 
noastre. Soția Jenica, fiica 
Dana, ginerele Cristi. înmor
mântarea astăzi, ora 14, în 
cimitirul din Brad. (4581)

DIVIZIA O
METALUL CRIȘCIOR - CIF ALIMAN BRAD, arbitri: Sorin 

Chiria, Alin Ciolca și Vasile Hrițac, obs. Sever Bogdan.
PARÂNGUL LONEA - VICTORIA CĂLAN: Valentin Verdeș, 

Valentin Gavrilă și Valentin lacob, obs. Doru Toma.
MINERUL GHELARI - CONSTR. HUNEDOARA: Petru Zlate, 

Marcel Irimuș și Daniel Ciocan, obs. Marian Dima
DACIA ORĂȘTIE - CFR MARMOSIM SIM. - se dispută la 24 

octombrie, orele 9,00 și 11,00, arbitri: Claudiu Suciu, Sorin Ciotlăuș 
și Erno Magyari, obs. Stan Hanzi.

MINERUL TELIUC - FC PAROȘENI - VULCAN: Traîan Melha, 
Dorin Tincu și Nicolae Sebeș, obs. Dorel TârSa.

CAMPIONATUL JUDEȚEAN (ULTIMA ETAPĂ)
SANTOS BOZ - RETEZATUL HAȚEG, arbitri: V. Capotescu, D. 

Haidiner și I. Mândru, obs. Lazăr Kelemen.
FOTBAL START DEVA - UNIREA VEȚEL: A. Costea, D. Lada 

și T. Nistor, obs. Viorel Milea.
ENERGIA DEVA - GLORIA GEOAGIU: D. Thirt, R. Avram și FI. 

Danciu, obs. Emil Muntean.
VICTORIA DOBRA - POIANA RUSCĂ GHELARI: M. Ormenișan, 

E. Ambnjș și E. Kovăcs, obs. Alex. Groza.

Programarea filmelor pentru 
perioada 23-29 oct. 1998

PATRIA - Deva: Mafia sau nașu' rade tot orașu’ 
23-29;
U FLACĂRA - Hunedoara: Dosarele X 23-29; 

PARÂNG - Petroșani: Arma mortală 4 23-26;
Banii vorbesc 27-29;

CULTURAL - Lupeni: Impact nimicitor 23-26; 
Arma mortală 4 27-29;
U DACIA - Hațeg: Armageddon - sfârșitul lumii 23-26; 
Impact nimicitor 27-29;
U ZARAND - Brad: Godzila 23-26; Marea lovitură 
27-29;

PATRIA - Orăștie: Marea lovitură 23-26; 
Armageddon - sfârșitul lumii 27-29;
-V LUMINA - Ilia: G.l. Jane 23-25;
V LUCEAFĂRUL - Vulcan: Titanic 23-25.

Anunț
_______________V

Unitatea Militară 0659 Deva
Organizează în data de 24.11.1998, ora 11,00, la sediul din 

Deva, str. M. Eminescu, nr.130, telefon 233342, interioare 157,158

Licitație publică pentru vânzarea unui 
autovehicul Dacia 1310 - preț inițial 6.399.142 lei.

Pentru admiterea la licitație solicitanții vor prezenta până la 
data ținerii licitației următoarele documente:

□ chitanță de achitare a cotei de cheltuieli de participare, 
eliberată de casieria unității, reprezentând 0,5 la sută din 
prețul inițial de vânzare;
□ copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul 
comerțului și codul fiscal pentru persoanele juridice române 
sau actul de identitate pentru persoanele fizice.

ACȚIUNE
_______________________________ * _____________

STIHL

CEL MAI VÂNDUT MOTOFERĂSTRĂU DIN LUME!
15 septembrie -15 decembrie 1998
Cumpărați pe durata acțiunii un motoferăstrău 023,039 

sau 036 și veți primi un PACHET GRATUIT de accesorii:
- 023: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport
-039: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, menghină 
-036: ulei, mănuși, lanț, pilă cu suport, menghină, pană.

Piese de schimb și service asigurate în garanție și 
postgaranție.

STB-iL Distribuitor autorizat
rnO^N,A (SC TOUR IMPEX COMSERV SRL 
Sos. Chitllei, nr. >---------- ———, , ■ —, , ,, ■■
114 București. Magazine: DEVA, b-aul Decebal, bl. I parter, 
Tel.c 6672663 sfr- Avram lancu, bl. 43, parter,

6686670. ' HUNEDOARA, b-dul Corvin, bl. 9, parter.
Fax: 2225241. Telefon/fax: 054/230613, mobil: 092/398437.

Testați și cumpărați!
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Prizonieră din dragoste (f. Franța 1981) Agenția de presă

12.05 Universul cunoașterii (r) 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Dosarele istoriei (do/r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară 17.30 Scena. 
Festivalul Dramaturgiei Românești, ediția 
a Vlll-a, Timișoara 1998 18.10 Hollyoaks 
(s,e p. 149) 18.35 Stăpânul lumii (s, da., 
ep. 25) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 329) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție specială 21.00 
Justiție militară (s, ultimul ep.) 21.50 
Infidelități (s, Finlanda 1996, ep. 1) 22.45 
Jurnalul de noapte

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doaro 
vorbă săț-i mai spun! (r) 13.00 D-na 
King, agent secret (s/r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.00 Neutralitatea 
austriacă (do) 15.10 Limbi străine. 
Engleză 15.35 Viață de câine (d.a) 
16.00 Țiganca (s, ep. 21) 16.45 Santa 
Barbara (s, ep. 678) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.50 Filmele 
săptămânii 18.00 Hei-rup! Hei-rap! (cs) 
19.10 Portrete în acvaforte 19.40 
Sănătate, că-i mai bună decât toate! 
(mag.) 20.10 Natacha (s, ep. 63) 22.00

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
10.20 Iluzii (s, ep. 72) 11.20 Printre 
rânduri (talkshow/r) 12.20 A treia 
Planetă de la Soare (s/r) 13.20 Fără 
limită 13.30 Planeta vie (ep. 98) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 Foișorul 
de foc (talkshow) 15.30 Dallas (s, 
ep. 109) 16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s, ep. 26) 18.00 Decepții (s, 
ep. 69) 19.30 Marius Tucă Show 
21.00 Pericol iminent (s, ep. 7) 22.00 
Viitorul începe azi (s,e p. 29) 23.30

9.00 Profit (r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
10.45 Dracula (f/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Procesul etapei (r) 14.00 Urmărire 
generală 14.20 Reforma la români (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00. Nano (s, ep. 
148) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 Suflet de 
femeie (s) 18.15 Știrile PRO TV 18.50 Roata 
norocului (cs) 19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Air America (co. SUA 
1990) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Seinfeld (s, ep. 157) 
23.00 Știrile PRO TV /Profit 23.30 Audiența 
națională (talkshow)

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Călătorii în 
lumi paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 Lexic 
(cs) 13.00 Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 1999 (s) 18.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s) 20.15 Și mâine 
e o zi (dramă SUA ’86) 22.00 Fotbal: 
Premier League Live 23.00 Știri

K W

9.00 TVR Cluj-Napoca 9.35 Lumină din 
lumină (ed. specială) 11.30 TVR Timișoara 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa Barbara 
(s/r) 15.00 Em. pt. persoane cu handicap 
15.30 Arhive românești (r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară 17.00 Simba, 
regele Leu (d.a) 17.30 în flagrant 
(anchetă) 18.10 Hollyoaks (s, ep. 150) 
18.35 Stăpânul lumii (s, d.a., ep. 26) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 330) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.00 Biblia: lacov 
(dramă SUA ’94) 22.45 Jurnalul de noapte

9.50 Un cântec pt. fiecare 10.00 în fața 
dv. (r) 11.00 S.O.S. Patrimoniul 11.35 
Scena politică (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Doar o vorbă să-ti mai spun! 
(r) 13.00 Infidelități (s/r)'13.45 Un 
cântec pentru fiecare 14.00 Conviețuiri

• (mag.) 15.10 Limbi străine. Franceză 
15.35 Viață de câine (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep. 22) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.30 Melodii de virtuozitate 
17.40 Tribuna partidelor parlamentare 
18.00 Hei-Rup!, Hei-Rap! (cs) 19.10 
Dosarele istoriei (do) 20.10 Natacha 
(s, ep. 64) 21.00 Sensul tranziției 22.00 
Teatru TV: „Avarul’’

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
10.20 Iluzii (s, ep. 73) 11.20 Pericol 
iminent (s/r) 12.20 Viitorul începe 
azi (s/r) 13.20 Fără limită 13.30 
Planeta vie (do, ep. 99) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 110)
16.30 Știri 17.00Trei destine (s, ep. 
27) 18.00 Decepții (s, ep. 70) 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 
Bostonienii (dramă Anglia 1984)
23.30 Agenția de presă 23.35 
Schimbul de noapte (talkshow)

9.40 Roata norocului (r) 10.05 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.55 Air America (f/r) 12.30 
Seinfeld (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Audiența națională (r) 14.00 Profeții despre 
trecut (r) 15.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 
608) 16.00 Nano (s, ep. 149) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.25 Suflet de femeie (s, ep. 53) 
18.15 Știrile PRO TV 18.50 Roata norocului 
(cs) 19.20 Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Spitalul de urgență (s, ep. 
8)21.30 Pensacola - Forța de elită (s, ep. 
18) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea 
zilei 22.30 Veronica (s, ep. 8) 23.00 Știrile 
PRO TV / Profit 23.30 Profesiunea mea, 
cultura

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Călătorii în 
lumi paralele (s/r) 11.001999 (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 Lexic 
(cs) 13.00 Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.00 Știri 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 1999 (s) 18.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s) 20.15 Rivalii 
(do) 21.15 Justiție oarbă (dramă SUA 
1986) 23.00 Știri 23.30 Starea de veghe; 
în spatele ușilor închise (talkshow)
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9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției (r) 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 Tradiții. De 
Sfântul Dumitru 15.30 Pro Patria 16.30 
Tribuna partidelor parlamentare 17.00 
Medicina pentru toți (mag. medical): SIDA 
18.10 Hollyoaks (s.da) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 331) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, sport, 
ediție specială 21.00 Tunelul de la capătul 
tunelului (do) 21.45 Teatru TV: 
„Trandafirul și coroana" 22.55 Jurnalul 
de noapte 23.10 Cinema ’98 (mag. ci- 
nema) 23.40 Cultura în lume (mag.)

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR 
Timișoara 12.05 Pentru dvs., doamnă! (r) 
13.00 Natacha (s/r) 14.10 Santa Barbara 
(s/r) 15.00 Dialog. Actualitatea editorială 
16.00 Conviețuiri 17.00 Simba, regele Leu 
(d.a) 17.30 Timpul Europei 18.10 
Hollyoaks (s, ep. 152) 18.35 Stăpânul lumii 
(s.da) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 332) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, metode, sport, ediție specială 
21.00 Prietenul nostru comun (s,ep. 5) 
22.00 La volan. Informații rutiere 22.10 
Cu ochii'n patru 22.50 Jurnalul de noapte 
23.00 Dintre sute de catarge

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 De la lume 
adunate... 12.30 Conviețuiri (mag.) 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Ecoturism (mag.) 15.30 Em. în limba 
germană 17.00 Repere vitale 17.30 
Mapamond 18.00 Animaniacs (d.a); Casa 
plină (s) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 333) 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție specială 21.00 
întoarcerea (thriller SUA 1992) 22.35 
Jurnalul de noapte 22.50 Studioul 
șlagărelor 23.50 Fantasme ucigașe (f.p. 
SUA 1992)

7.00 Bună dimineața, de la... lași! 9.05 
Aladdin (d.a) 9.30 Prietenie fără frontiere 
11.00 Râul însângerat (f. SUA) 12.35 Ra
dio România - 70 14.00 Ecranul șl.. Ra
dio 14.30 Vldeo-Magazln 17.00 
Documentar istoric • Nebunia capetelor 
(Germania-România, 1997) 17.45 Echipa 
de intervenție (ep. 167) 18.30 Sabrina, 
vrăjitoare la 16 ani (s, ep. 7) 18.55 
Teleenciclopedia 19.45 Săptămâna 
sportivă 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00Jurnal, meteo 20.30 Dl. și dna 
Smith (s, ep.2) 21.20 Mare ți-e grădina! 
22.25 Filmele secolului

9.00 Teleenciclopedia (r) 10.00 Avocatul 
poporului (r) 11.00 Pelerinaje (r) 11.35 
Mapamond (r) 12.05 Sunset Beach (s/ 
r) 12.50 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
(r)13.00 Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! (r) 14.00 Em. în limba maghiară 
15.00 Drumul european al Cehiei (do)
15.10 Limbi străine. Germană 15.35 
Viață de câine (d.a) 16.00 Țiganca (s,e 
p. 23) 16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Toamna, la Provița de Jos, Prahova 17.40 
Tribuna partidelor parlamentare 18.00 
Hei Rup!, Hei Rap! (cs) 19.10 Contemp 
Art. 20.10 Natacha (s, ep. 65) 22.00 
Echipa de milioane (co. SUA 1982)

9.00 Tunelul de la capătul tunelului (do/ 
r) 9.45 Teatru TV: „Trandafirul și 
coroana" (r) 11.00 Cinema '98 (r) 11.35 
Cultura în lume (r) 12.05 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
(r) 13.00 Medicina pentru toți (r) 14.00 
Em. în limba germană 15.00 Turcia - 
modernitatea unui imperiu (do)15.10 
Limbi străine. Spaniolă 15.35 Viață de 
câine (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 24) 
16.50 Tribuna partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora 5 (div.) 19.10 
Față în față cu autorul 20.10 Natacha 
(s, ep. 66) 21.00 în fața dvs. 22.00 
Telefonul (co. SUA 1998)

9.00 Prietenul nostru comun (s/r) 9.50 
Un cântec pentru fiecare 10.00 Dintre 
sute de catarge... (r) 10.50 Lumină din 
lumină (r) 11.35 Timpul Europei (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 12.55 Doar o vorbă 
săt-i mai spun! (r) 13.05 Cu ochii’n 4 (r)
13.45 Tezaur folcloric (r) 14.30 TVR 
Cluj-Napoca 15.10 Limbi străine pentru 
copii: Italiană. Engleză 15.35 Viață de 
câine (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 25)
16.45 Santa Barbara (s) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 
Universul cunoașterii 19.10 Arhive 
românești 19.40 Dreptul la adevăr
20.10 Natacha (s, ep. 67) 22.30 Pan
oramic Jazz

8.05 Viață de câine (d.a/r) 8.30 Sporturi 
extreme (do) 9.00 Comorile lumii 9.30 
Pas cu Pas 10.30 Filmele săptămânii 
10.35 Documente culturale 11.20 TVR 
Cluj-Napoca 13.30 Actualitatea 
culturală 14.00 Testamentul tinereții (s, 
ep. 3) 14.50 Bijuterii muzicale ,15.35 
Viață de câine (d.a) 16.00 Țiganca (s, 
ep. 26) 16.45 Santa Barbara (s, ep. 
681) 17.30 Tradiții 18.00 Serata 
muzicală TV (r) 19.00 Festivalul 
național al crizantemei 20.15 Retro TV 
• Antologie de umor 21.05 Teatrul 
Național TV prezintă: Ochiul pendulei 
22.20 Stop-Cadru 22.30 Ateneu 23.30 
Conviețuiri 24.00 Recital cameral

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.20 Iluzii (s, eQ. 74) 
11.-20 Bostonienii (f/r) 13.00 
Constelația Cinema (r) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 100) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 111)
16.30 Știri 17.00 T rei destine (s, ep. 
28) 18.00 Decepții (s, ep. iy) 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Violența 
străzii (dramă SUA 1994) 23.30 
Agenția de presă 23.35 Prezentul 
simplu

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. 75) 11.20 
Prezentul simplu (r) 12.20 Vedete 
în papuci (r) 12.50 Sâmbete și 
zâmbete (r) 13.30 Planeta vie (do, 
ep. 101) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc (talkshow) 15.30 
Dallas (s, ep. 112) 16.30 Știri 17.00 
Trei destine (s, ep. 29) 18.00 
Decepții (s, ep. 72) 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Nightman (s, ep. 
8) 22.00 Procurorul (s, ep. 7) 23.30 
Agenția de presă 23.35 Agenția 
(thriller Canada 1981)

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.20 Iluzii (s, ep. 76) 
11.20 Nightman (s/r) 12.20 
Procurorul (s/r) 13.20 Fără limită
13.30 Planeta vie (do, ep. 112) 14.00 
Știrile amiezii 15.30 Navarro (s, ep. 
17) 17.00 Caracatița 3 (s, ep. 5) 
18.00 Decepții (s, ep. 73) 19.30 
Inspirația Carolinei (s, ep. 8) 20.00 
Detectivi la Malibu (s, ep. 8) 21.00 
Incidentul (co. SUA 1991) 23.30 
Agenția de presă 23.35 Twin Peaks 
(s, ep. 24)

7.55 Caracatița (r) 9.00 Denver, 
ultimul dinozaur (d.a., ep. 51) 9.25 
Noile aventuri ale lui Flash Goron 
(d.a., ep. 20) 10.00 Emisiune pentru 
tineret 11.00 Mileniul III: Spaime, 
soluții, speranțe 12.00 Tălk-show: 
100 de grade Celsius 13.00 
Magazin sportiv: Fotbal 16.00 
Constelația cinema 16.30 Fete de 
provincie (s, ep. 8) 17.00 Pe cont 
propriu (s, ep. 8) 18.00 Decepții (s. 
ep. 74) 19.30 „Sâmbete și 
zâmbete" (div.) 20.00 Nash Bridges 
(s, ep. 40) 21.00 Aparențe 
înșelătoare (f.polițist, SUA, 1995)
23.30 Tropical Heat (s, ep. 6)

9.40 Roata norocului (r) 10.05 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Gesturi însemnate (s, 
ep. 11) 11.45 Pensacola - forța de elită (s/ 
r) 12.30 Fiica oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Profesiunea mea, cultura 
(r) 14.00 Punctul pe I (r) 15.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 150) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Suflet de femeie (s) 
18.15 Știrile PRO TV 19.20 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Iubire și iertare 
(dramă SUA '98, p. III) 22.15 Știrile PRO TV 
22.20 Chestiunea zilei 22.30 Nebun după 
tine (s, ep. 8) 23.00 Știrile PRO TV / Profit
23.30 Pro și contra cu Octavian Paler

9.40 Roata norocului (r) 10.05 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 11.00 Iubire și iertare (f/r)
12.30 Nebun după tine (s/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Pro și contra (r) 14.20 Am 
întâlnit și români fericiți (r) 15.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 151) 17.00 
Știrile PRO TV 17.25 Suflet de femeie (s) 
18.15 Știrile PRO TV 19.20 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Melrose Place 
(s, ep. 99) 21.30 Nikita (s, ep. 34) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 
Prietenii tăi (s, ep. 8) 22.55 Știrile amiezii 
23.00 întâlnire cu presa

9.40 Roata norocului (r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.40 Gesturi însemnate (s,e 
p. 12) 11.25 Beverly Hills (s/r) 12.10 
Melrose Place (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 întâlnire cu presa (r) 15.00 Tânăr și 
neliniștit (s, ep. 606) 16.00 Nano (s, ep. 
152) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 Urmărire 
generală 17.35 Reforma la români 18.00 
Audiența națională (talkshow) 19.00 
Roata norocului (cs) 19.30 Știrile PRO TV 
20.20 Chestiunea zilei 20.30 Ultima 
frontieră (s, ep. 18) 21.30 Gremlins II (f. 
fant. SUA 1990) 23.15 Știrile PRO TV - Un 
altfel de jurnal 23.35 Chestiunea zilei

8.40 Toți câinii merg în rai (d.a, ultimul ep.) 
9.05 Mica Sirenă (d.a., ep. 9) 9.30 Tarzan 
și femeia leopard (aventură SUA 1946) 
11.00 ProMotor 11.30 Am întâlnit ți români 
fericiți 12.00 Punctul pe I (talk-show) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Dragul de Raymond 
(s, ep. 22) 13.30 Harriet (s, ep. 1) 14.00 
Alo, Generația PRO 15.30 Echipa mobilă
16.30 Lumea filmului 17.00 Pro Fashion
17.30 Conan (s, ep. 17) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Specialiștii (s, ep. 9) 21.00 
Academia de poliție (s, ep. 9) 21.55 Știrile 
PRO TV 22.00 El Mariachi, trubadurul 
(comedie neagră, SUA 1992) 23.20 Con
cert Holograf

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Călătorii în 
lumi paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 Lexic 
(cs) 13.00 Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.00 Știri 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 1999 (s, ep. 61) 
18.00 Călătorii în lumi paralele (s) 19.00 
Știri 19.45 Meșterul casei (s) 20.15 Un 
alt început (s) 21.15 Sam și eu (dramă 
SUA ’91) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe; Foc încrucișat (talksow)

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Călătorii în 
lumi paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 Lexic 
(cs) 13.00 Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.00 Știri 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 1999 (s) 18.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s) 20.15 Masada 
(s, ep. 11) 21.15 Casa groazei (f. gr. 
SUA 1981) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Călătorii în 
lumi paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 Lexic 
(cs) 13.00 Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.00 Știri 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 1999 (s) 18.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 19.00 Știri 
19.45 Meșterul casei (s) 20.15 Atingerea 
îngerilor (s, ep. 45) 21.15 Puzzle (dramă 
SUA 1985) 23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow)

8.00 Lumea lui Eric (d.a.) 8.30 Apărătorii 
galaxiei (d.a) 9.00 A doua familie (do)
9.30 Inspectorul Gadget (do) 10.15 
Prințul Valiant (d.a) 10.30 Adună-ți 
gândurile (s) 11.00 Aventurile Iul Rocko 
(d.a) 11.30 Pâmântul: Bătălia finală (s)
12.30 Magazin sportiv 13.30 Preview 
Premier League 14.00 Milioanele lui 
Madigan (f, acțiune, aventură, SUA) 
16.00 Zona M - emisiune muzicală 17.00 
Fotbal: Premier League Live 19.00 Știri 
19.45 Un detectiv meseriaș (comedie 
romantică, SUA 1988) 22.00 Centen
nial - Legende din lumea nouă (V ep. 
14) 23.00 Știri 23.30 Fotbal: Premier 
League - înregistrare

7.00 Bună dimineața de la...Cluj-Napoca!
8.30 Lumină din lumină 9.05 Povestirile 
lui Donald Rățoiul 9.30 Kiki Riki Miki. 
Magazin pentru copii 11.00 Viața satului 
13.00 Tezaur folcloric 13.55 Fotbal: Gloria 
Bistrița - Steaua 15.50 Super Gol Show
16.30 Super-Magazin 18.50 Serial de 
călătorii 19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo 20.30 7 zile în 
România 21.00 Divertis - vot show 21.50 
La datorie (f, SUA 1996) 23.30 Telesport 
23.40 D-na King, agent secret (s, ep. 43) 
0.30 Fotbal Mondial 1998 

7.50 Jocuri de pe Ialomița 8.00 Viață 
de câine (r) 8.30 Sporturi extreme (do)
8.55 Comorile lumii 9.25 Filmele 
săptămânii 9.55 Repere vitale (r) 10.25 
Cinematograful vremii noastre 11.20 
TVR lași 13.30 Creanga de aur 14.00 
Testamentul tinereții (s, ep. 4) 14.50 
Vitrina personajelor de operă 15.10 
Din albumul celor mai frumoase melodii 
populare 15.35 Viață de câine (d.a., 
SUA 1997) 16.00 Țiganca (s, ep. 27)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 682) 17.30 
Un secol de cinema 18.30 Alo, tu alegi
19.30 La porțile dorului 19.45 Clepsidra 
cu imagini 20.00 Ultimul tren 21.00 
Sportmania 24.00 Tineri concertiști 

7.45 Pe cont propriu (r) 8.30 Spirit 
și credință (emisiune religioasă) 
9.15 Animal Show (s, ep. 19) 9.45 
Denver, ultimul dinozaur 10.15 
Mighty Max (d.a., ep. 36) 11.00 Fir 
întins 11.30 Roata de rezervă 12.00 
Talkshow. Printre rânduri 13.00 Do
cumentar 14.00 Duminica în familie 
18.00 Decepții (s, ep. 75) 19.30 A 
treia planetă de la Soare (s, ep. 48) 
20.00 Let's get Harry (f, acțiune, 
SUA, 1986) 21.45 Glasul inimii (f, 
ep. 3) 22.45 Talk-show. Fotbal Club 
Anțena^J^00Agen|ia de presă^

8.00 Teddy Ruxpin (d.a., ep. 55) 8.30 Mica 
Sirenă (ep. 10) 9.00 Super Abracadabra 
- Mowgli (s, ep. 22) 11.00 Doctor în Alaska 
(s, ep. 85) 12.00 Profeții despre trecut
12.55 Știrile PRO TV 13.00 O propoziție 
pe zi - Retrospectiva săptămânii 13.05 
Dragul de Raymond (s, ep. 23) 13.35 
Harriet (s, ep. 2) 14.00 Chestiunea zilei 
15.00 Formula I - Marele premiu al Japoniei
16.45 Al șaptelea cer (s, ultimul ep.) 17.30 
Buffy, spaima vampirilor (s, ep. 9) 18.15 
Beverly Hills (s, ep. 146) 19.00 Prețul 
corect 19.30 Știrile PRO TV 20.00 Ally 
McBeal (ep. 9) 21.00 Tootsie (f, US, 1982)
22.55 Știrile PRO TV

8.00 Căutătorii de aur (s) 8.30 A doua 
familie (do) 9.00 Inspectorul Gadget
9.30 Aventurile lui Rocko (d.a) 10.15 
Mecanica distractivă (s) 10.30 1999 (s)
11.30 Talk-show - Duminică la prânz 
13.00 Campionatul Mondial de 
Motociclism 14.00 Lumea lui Dave (s, 
ep. 39) 14.30 Față în față la Hollywood 
(do) 15.00 Secretele bărbaților irezistibili 
(do) 15.30 în numele iubirii (do) 16.00 
Explorer 17.00 Un alt început (s, ep. 23/ 
r) 18.00 Atingerea îngerilor (s/r) 19.00 
Știri 19.45 Iluzii (dramă, mister, SUA, 
1982) 21.30 Călătorii în lumi paralele (s, 
ep. 45) 22.30 Nimeni nu e perfect 23.00 
Știri 23.30 Middlesborough - Nottingham 
Forest
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Calculatoare (PC) în orice configurație Imprimante Fax-uri Copiatoare

AVANS ZER0
11 ■ Cumpărătorii ÎIU trebuie să meargă cu giranții la bancă, CEC, notariat etc,contractul se face în magazin, iar produsul se primește pe loc
J { - Cea mai mică dobândă -4r6% pe lună, calculată numai la soldul rămas. '
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de prețuri la:
frigidere, congelatoare și 
combine frigorifice Arctic

Magazine în..ud. Hunedoara:

ANGAJĂRI:
1. Director comercial zonal
Condiții: bârbat, maxim 35 de ani; studii superioare (preferabil economice)
2. Economist-contabil (2 posturi)
Condiții: studii superioare economice; maxim 30 de ani (preferabil absolvent)
3. Vânzător specialist tehnică de calcul
Condifii: cunoștințe în domeniul tehnicii de calcul șl al blrotlcll
4. Specialist hardware
Condifii: cunoștințe hardware și rețele de calculatoare
Relații la njagazinul din Deva

~Ar DEVA, str. 1 Decembrie, nr.11A (la parterul Primăriei) • tel. 234392 
tA" ORÂȘTIE, str. N. Bâlcescu, nr.11 • tel. 247496

Sute de tone de 
sămânță

I

(Urmare din pag. 1) O schimbare care bagă populația m boală QD

(Urmare din pag. 1)

departe de a acoperi cheltuielile 
ocazionate de înființarea culturii 
de grâu, când agricultorii nu mai 
au nici un fel de certitudine privind 
prețul și posibilitățile de valorificare 
a producției în 1999, iar dotarea 
tehnică a exploatațiilor agricole 
ridică mari semne de întrebare, nu 
ne putem aștepta ca programul 
însămânțărilor de toamnă la nivel 
local, județean și național să aibă 
împlinirea așteptată. Ca urmare, nu 
este câtuși de puțin surprinzător 
că în anul 1999 asigurarea pâinii 
țării va fi pusă în pericol, în ciuda 

. bucuriei ce o vor avea importatorii

LICITAȚIE CU SEMNE DE ÎNTREBARE
(Urmare din pag. 1) 

i Eva Maria Barki - 1
| persona non grata |

r - X

Curs dc medicina naturistă
Duminică, 25 octombrie, ora 17,00, la sala mică a Casei de Cultură

Deva are loc conferința de deschidere a cursului intensiv de prezentarea 
sistemului tradițional de medicină naturistă. Cursul este accesibil și se 
adresează tuturor celor interesați de acest domeniu. Parcurgerea lui va 
permite celor care-l urmează să obțină o perfectă stare de sănătate, 
reîntinerirea și revitalizarea, autocunoașterea profundă, dezvoltarea 
capacității de autocontrol, prevenirea și autotratarea diferitelor boli, totul 

jjrin metode naturale. (V.R.)____________________________________.

de cereale pe care-i 
avantajează, cu vârf și îndesat, 
căderea producției autohtone.

Evident că pe lângă sămânța 
de la Semrom, există și unii 
cultivatori care și-au asigurat din 
producție proprie o parte din. 
cantitatea de sămânță necesară 
însămânțărilor de toamnă, ceea 
ce face și realizările la semănat 
să nu depindă în exclusivitate 
după barometrul Semromului. Cu 
certitudine însă că și în zilele 
acestea vor fi amplificate 
rezultatele, încât în decada a treia 
a acestei luni să fie încheiată 
lucrarea de însămânțare a 
grâului.

muncă să nu ni se dea un drept 
al nostru. Cu toate că au existat 
și aprobări pentru leasing, s-a 
ales praful de acesta, FRS-ul 
dictând după bunul plac", ne-a 
precizat între altele doamna 
Viorica Hanț Agache 
administrator la unul dintre SRL- 
urile ce dețin spații închiriate de 
la SC Țara Hațegului SA.

regimul străinilor în România, I 
ministrul de interne poate ridica sau 
limita dreptul de ședere în România | 
a străinului care a încălcat legea . ■ 
română, precum și a aceluia care I 
prin atitudinea sau comportarea sa a | 
adus prejudicii intereselor statului ’ 
român. Străinul căruia i s-a ridicat | 
dreptul de ședere trebuie să . 
părăsească în 48 de ore țara. în I 
cazul când nu se conformează | 
acestor dispoziții, străinul poate fi ' 
expulzat, tot prin ordin al ministrului I 
de interne.

20 de minute. Vrând-nevrând, 
suntem supuși permanent unui 
atentat la calitatea actului medical. 
Facem eforturi mari ca într-un timp 
record să purlem corect 
diagnosticul și să scriem 
medicația, fără să afectăm actul 
medical.

REP: Aceste probleme n- 
ar fi apărut dacă salariul 
medicului s-ar fi corelat cu 
volumul muncii iui?

C.G.: Nu, pentru că medicul ar 
fi fost interesat direct să-și 
organizeze cât mai bine 
activitatea. Un program de 
consultații poate fi prelungit la 
șapte ore, se pot face programări 
separate pentru copii și adulți. Dar 
atâta timp cât un medic ce are 
arondați 300 de pacienți câștigă 
la fel ca unul cu 2000 de pacienți, 
un minim respect de sine și lipsa 
oricărei motivații paralizează orice 
inițiativă.

REP.: De ce nu închideți, 
pur și simplu, ușa în nasul 
pacienților, până când 
contractul- cadru cu Casele de 
Asigurări va deveni realitate?

C.G.: A apărut o valență 
specială în relația medic-pacient. 
Medicul, cel puțin teoretic până 
acum, are și el nevoie de pacient, 
dacă vizează o creștere salariată. 
Oamenii nu știu sau nu-i 
interesează ce se întâmplă în 
spatele scenei. Eu sunt medicul lor 
de familie, mi-au acordat 
încrederea și așteaptă din partea 
mea asistență. Am rezistat până 

k acum, făcând, mai în glumă, mai în

JRD - Sucursale 
zonală Timiș

Scoaterea la concurs a 
postului de contabil șef \a 
Agenția Hunedoara.

Interviul de preselecție va 
avea loc la 30 oct. 1998, ora 
14, la sediul BRD Timiș, str. 
Eugeniu de Savoya, nr.11, 
Timișoara.

Relații suplimentare la 
sediul BRD Deva, str. Operei, 
nr.7, telefon 211192. 

serios, muncă voluntară. Dacă 
reforma continuă să treneze, am 
să bun și eu pe ușă un anunț prin 
care, până la noi ordine, mă 
debarasez de acest statut 
fantomă de medic de familie.

REP.: Considerați că s-a 
greșit prin începerea reformei 
cu medicul de familie?

C.G.: Absolut I E ca și cum rupi 
bilete la un spectacol pentru care 
nu ai asigurată nici distribuția, nici 
lumina în sală. Practic, medicul de 
familie trebuia să apară la sfârșit, 
în momentul în care legislația și 
organismele reformei ar fi 
asigurat un cadru normal de 
funcționare a lui.

• “Reforma in sănă
tate se găsește intr-un 
stadiu final"

De la nivelul "autorității publice" 
locale în sănătate lucrurile se văd 
puțin diferit. Dl dr. loan Rău, 
directorul Direcției Sanitare 
Hunedoara, opinează că reforma 
este pe cale de a trece linia de 
sosire. Singurul neajuns sunt banii 
pe care operatorii rău platnici se 
încăpățânează să nu-i plătească 
la Fondul de Asigurări. "Sunt 
restanțe imense. De exemplu, 
referindu-ne strict la județul 
Hunedoara, nu pot să nu amintesc 
pe lista datornicilor R.A.H. 
Petroșani, care are o restanță de 
31,1 miliarde de lei, Siderurgica 
Hunedoara cu 10,2 miliarde de lei, 
SidermetCălancu 1,7 miliarde de 
lei și ICSH cu 2 miliarde de lei. 

Banca Română pentru Dezvoltare
MAJOREAZĂ DOBÂNZILE PENTRU DEPOZITELE ÎN LEI

1 lună 2 luni 3 luni 6 luni 9 luni 12 luni

Persoane fizice cu piață lunară 45o/o 46o/o 47o/o 48% 4go/o 5qo/o

Persoane juridice a dobânzii_______________________________________________________________

Persoane fizice cu plata dobânzii _ _ 48% 49% 50% 53%
________________ la expirarea termenului____________________________________________________

BRD NU percepe comisioane la desființarea depozitelor.
BRD oferă clienților săi posibilitatea capitalizării dobânzilor sau a utilizării acestora, lunar.
în cazul depozitelor cu plata dobânzii la expirarea termenului, prin capitalizare, veniturile anuale 

corespund unor randamente (dobânzi) de 56,43% pe an pentru depozite pe termen de 90 zile, de 
54,17% pe an pentru cele pe 180 zile și 53,87% pe an pentru cele pe 270 zile.

Depozitele constituite de persoanele fizice sunt garantate potrivit Legii nr. 88/1997.

Planul anual de colectare prevede 
pentru Fondul de Asigurări o sumă 
de 235,5 miliarde de lei. N-au fost 
adunați până acum, și mai sunt 
doar două luni până la finele anului, 
decât 122,9 miliarde de lei, adică 
62,6 % din necesar'* 1, ne spune dl 
dr. Rău. Direcția Sanitară 
Hunedoara intenționează să 
treacă la "represalii", în sensul că 
se va refuza pe viitor asistența 
medicală a salariaților proveniți de 
la firmele cu datorii față de 
sănătate.

Față de situația creată 
salariații societății Țara Hațegului 
sunt hotărâți să protesteze până 
la Guvern sau președinte întrucât 
se consideră total nedreptățiți. 
Mai mult decât atât mai spun 
aceștia “este nedrept că unora 

^dintre noi după 40 de ani de

| în contextul discuțiilor referitoare 
la activitatea Serviciului Român de 

| Informații și la beneficiarii informărilor 
I produse de această instituție, deputata 

PRM Daniela Buruiană, membră a 
1 Comisiei SRI, a declarat miercuri că 
1 am salutat ca fiind benefică inițiativa 
| dlui Dejeu de a o declara pe Eva Maria
I Barki persona non grata pe o perioadă 

de trgi ani, iar acest lucru s-a 
I întâmplat datorită informării corecte 
I din .partea SRI a ministrului de 
| interne”. Potrivit prevederilor Legii, nr.

25 din 17 decembrie 1979, privind

Despre contraotul-cadru care 
va da valoare instituției medicului 
de familie, dl director al Direcției 
Sanitare Hunedoara crede că va 
țntra în vigoare, împreună cu 
nom,. ie nie 'logice specifice, în 
curând. Când, mai exact ? Nu se 
știe. Poate peste o tună, două, sau 
poăte trei. La fel, nu se poate 
aprecia Când va intra în funcțiune 
Casa de Asigurare. Am obținut un 
termen evaziv de genul "la 
începutul anului viitor". Nu se știe 
nici care va fi principiul care va 
guverna numirea directorilor noilor 
organisme și de unde se vor lua 
specialiștii care vor da Caselor de 
Asigurare un statut bancar. 
Interlocutorul este de părere că, 
odată pornit, noul sistem de 
funcționare în sănătate reclamă o 
durată de "rodaj1' de minimum doi 
ani.

•în loc de concluzie
O notă comună pe care am 

observat-o interlocutorilor mei a 

fost evazivitatea răspunsurilor 
legate de reperele telmporale 
ale implementării reformei. De 
sus până jos, nimeni nu știe 
nimic concret. Se face simțită, 
de altfel, o lipsă de orientare 
adâncă chiar în declarațiile 
actualului ministru al Sănătății, 
care pledează pentru libertatea 
șanselor în fața actului medical, 
semnând, pe furiș, inițiative ce 
duc la discriminări în populație, 
în rest, sistemul “funcționează". 
Bebelușilor le sunt făcute inject:1 
letale, iar cei mai norocoși scapă 
din groapa avortonilor. Bolnavi 
gravi sunt pierduți din ambulanțe, 
iar gândacii mănâncă din supa 
lungă a bolnavilor. Tuberculoza, 
râia și păduchii sunt la ei acasă. 
La vârf, peste aceste 
"neajunsuri", învârtelile ministe
riabililor și ale directorașilor din 
sistem se țin lanț. Că doar și 
producătorii de aparatură 
medicală și medicamente dau 
comisioane. Presa e plină de 
scandaluri cu medicamente 
expirate, cu licitații trucate, toate 
“învârtite" peste capul bietului 
bolnav ce a rămas fidel plicului 
strecurat cu speranță în 
buzunarul halatului alb. Reforma, 
din păcate, nu a învins și nu văd 
putere politică așa de mare ca 
s-o revigoreze. Schimbarea de 
până acum nu a ajutat populația, 
ci dimpotrivă a ăruncat-o și mai 
mult în mocirla unui sistem 
sanitar pe care numai inerția îl 
mai ține pe picioare.


