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Pensiile - între ordonanță, 
lege ți realitate

De multă vreme se discută, în 
mediile politice și guvernamen
tale, dar mai cu seamă în “mase", 
chestiunea pensiilor, inechitatea 
crasa între cuantumurile pensiilor 
de azi, din ultimii 7-8 ani, față de 
cele dinainte de 1990. 
Reprezentanți ai PUNR au propus 
măsuri concrete și firești de 
reparare a sistemului de calcul al 
pensiilor, iar opoziția a formulat 
chiar o moțiune pe această temă, 
care, cum era de așteptat, a 
căzut. Situația multor pensionari 
este dramatică. Mai cu seamă că 
scumpirile se țin lanț, nu mai au 
limite. în nici un domeniu.

Ca o “salvare" a venit de 
curând o Ordonanță a Guvernului 
Radu Vasile, aplicabilă de la 1V _______________

decembrie a.c., care stipulează 
metodologia de recorelare a 
pensiilor. De prevederile docu
mentului vor "beneficia" 1,2 
milioane de pensionari din cele 
1,97 milioane de persoane pen
sionate pentru muncă depusă și 
limită de vârstă cu vechime 
integrală. Am pus în ghilimele 
cuvintele salvare și beneficia, 
deoarece nu au acoperire în 
cifrele care le... aureolează. Și 
asta din mai multe motive. In 
primul rând deoarece algoritmul 
luat în calcul este complicat și 
inechitabil, dacă nu chiar dubios.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)
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SERVICIUL RE AMBULANTĂ JUDEȚEANĂ 
- MAI BINE DOTAT, CU INTERVENȚII DE 

URGENTĂ, CALIFICATE
-Die director, recent a avut 

ioc o nouă organizare a 
serviciilor de urgență. Vă 
rugăm să explicați cititorilor 
ziarului nostru despre ce este 
vorba.

- într-adevăr, de la 1 noiembrie 
s-a efectuat o despărțire a 
serviciilor de urgență de serviciul 
de ambulanță care, de la această 
dată, are medici proprii ce sunt 
repartizați pe echipe constituite 
dintr-un medic, asistentă și 
brancardier capabili să acorde 
asistență medicală de urgență, să 
acționeze rapid la locul chemării 
unde consultă bolnavul, pune 
diagnosticul și, dacă este cazul, 
prescrie medicamentatia pentru 2- 
3 zile, urmând ca bolnavul să ia 
legătura cu medicul de familie sau 
de circă, iar în cazurile grave, îi 
acordă primul ajutor medical și îl 
transportă la serviciul de urgență. 
O altă parte dintre medici vor 
efectua serviciul de urgență care 
a devenit secție a spitalului, 
întregul personal de aici fiind 
angajat al spitalului. Această 
reorganizare este importantă 
pentru noi și pentru pacienți 
fiindcă ne apropiem de 
standardele din țările dezvoltate. 
Câștigul este, în primul rând, în 
favoarea bolnavului fiindcă se 
economisește timp foarte prețios, 
medicul putând să acorde primul 
ajutor chiar la domiciliul

Convorbire cu dr. 
Ladislau BALASZ 
director, Serviciul 

Județean de 
ambulantă»

solicitantului sau la_ locul 
accidentului. Aș dori însă să 
precizez că practic este imposibil 
ca la fiecare chemare să se 
deplaseze medicul care să poată 
efectua actul medical acasă la 
pacient (în acest an, până la 1 
X.a.c. s-a dat curs la peste 29 000 
de solicitări). Fiecare caz în parte 
se selectează cu toată atenția și 
grija (mulți bolnavi, unii cronici, se 
află în evidențele noastre și sunt 
bine cunoscuți ca pacienți) și se 
decide în funcție de gravitatea 
cazului. De exemplu, nu se poate 
trimite un medic pentru un “roșu în 
gât", o entorsă sau o zgârietură. 
Medicul se deplasează numai în 
cazurile de urgență de gradul zero

sau I. La accidentele rutiere se 
trimite un echipaj cu asistență 
medicală capabil să intervină cu 
ajutorul necesar de specialitate.

- Perfecționarea orga
nizării serviciului de 
ambulanță este susținută și 
de o mai bună dotare cu 
mașini de salvare ?

- Sigur că da. Cu toate 
greutățile existente în această 
frământată perioadă a tranziției, 
Ministerul Sănătății, Direcția 
Sanitară a județului nostru au 
ținut cont de greutățile ce le 
întâmpinăm în ce privește 
transportul bolnavilor la 
serviciile de urgență și ne-au 
sprijinit în mod concret.

în prezent, la nivelul 
județului, dispunem de 120 de 
autosanitare, din care circulă în 
jur de 90, restul fiind casate sau 
în curs de casare, în funcție de 
vechime și starea lor tehnică 
(unele au un rulaj de 18-20 de 
ani). Dar în acest an am avut 
fericita ocazie de a primi în 
dotare 6 autosanitare noi, 
ultradotate, medicalizate - cum 
le spunem noi, din care unele 
sunt în plină activitate, iar unele 
sunt în curs de montare a 
aparaturii ce am primit-o recent 
cu sprijinul Băncii Mondiale, de

Sabin CERBU
(Continuare în pag. 8)

La Casele de copii nimeni nu poate 
suplini dragostea părintească li)

ANCHETA
SĂPTĂMÂNII

.__________________________.

Copiii sunt poate ființele cele mai frumoase și mai 
iubite care există în lume. Și totuși, pentru că trăim într-o 
țară în care totul e posibil, există și reversul medaliei. 
Datorită politicii de forțare a natalității promovată înainte 
de '89, sărăciei și crizei morale cu care se confruntă 
societatea românească de azi, aceiași copii - născuți 
uneori într-un moment inoportun - sunt ... nedoriți. Și 
astfel, poate mai mult decât alte țări. România are 
numeroase case de copii abandonați.

De unde provin copiii abandonați?
Pentru a răspunde la această întrebare ne-am 

adresat domnului Gabriel Ciupe - șeful Serviciului 
monitorizare din cadrul Direcției 
Județene pentru Protecția 
Drepturilor Copilului. "La nivelul 
județului Hunedoara există nouă 
centre de plasament aflate în grija 
statului. Sunt de asemenea 11 
fundații private implicate în
activitatea de protecție a copilului, șase dintre ele având 
și case de copii. In instituțiile de stat există peste 950 de 
copii abandonați, iar în cele susținute de fundații 
umanitare ori creștine private sunt maximum 100 de 
astfel de copii. Doar doi la sută din acești copii au ambii 
părinți decedați ori necunoscuți. Restul provin din familii 
sărace și dezorganizate sau sunt "copii din flori" ai unor 
mame tinere și singure care nu au posibilități financiare 
pentru a-i crește. Părinții acestor copii sunt, în 
majoritatea cazurilor, dirrzone calamitate social precum 
Valea Jiului, Hunedoara ori Orăștie, unde oamenii au 
venituri mici sau nu au de lucru.

Sărăcia • principala cauză a abandonului
Prin urmare, după cum aprecia dl Gabriel Ciupe, 

criza economică care afectează negativ situația materială 
a populației și bugetul familiei este principala cauză care 
duce la abandonul copiilor. In momentul în care 
Autoritatea tutelară din cadrul Primăriei constată o astfel 
de situație de criză, este sesizată Direcția Județeană 
pentru Protecția Drepturilor Copilului. Se face apoi 
investigarea cazului respectiv întocmindu-se un Dosar 
Social pentru ajutorarea copilului aflat în dificultate. Dacă 
în familie aspectul moral este bun se încearcă întâi 
prevenirea abandonului. Are loc consilierea financiară a 
familiei, sprijinirea părinților în găsirea unui serviciu și 

.susținerea financiară directă concretizată prin alocarea 
unei indemnizații de 150.000 lei/ lună. Această soluție e 
mai "ieftină" decât preluarea copilului într-o casă de copii 
și evită efectele negative ale instituționalizării. Dacă 
această primă variantă nu dă rezultate se încearcă o

Ședință a Consiliului 
Incal

In data de 24 noiembrie a.c. 
va avea loc o ședință 
extraordinară a Consiliului local al 
municipiului Deva. Pe ordinea de 
zi se află nu mai puțin de 23 de 
puncte, între care se remarcă cel 
privind amplasarea unor plăcuțe 
comemorative în locurile unde au 
activat participant la Marea' Unire 
din 1918. De asemenea, se vor 
stabili noile valori ale impozitelor și 
taxelor locale și se va supune 
spre aprobare proiectul, al cărui 
inițiator este dl primar Mircia

Muntean, privind înființarea 
Băncii Române de Credit Local 
(BRCL).

Tot în ședința din 24 
noiembrie se va discuta re
vocarea Hotărârii nr. 142/1998 
privind asocierea în parti- 
cipațiune a Consiliului local al 
municipiului Deva cu SC. 
,,Contex 2000" SRL Deva. Va fi 
modificată și Hotărârea nr. 21/ 
1998 prin care s-a aprobat 
Planul urbanistic zonal „Deva - 
Zona Gării CFR”. (A N.)

De ziua economiștilor
La 23 noiembrie 1998 se va sărbători, pentru a doua 

oară, „Ziua economiștilor” - manifestare prin care 
comunitatea profesională a celor care slujesc economia 
țării își reafirmă crezurile sale. Sunt programate pentru 
această zi simpozioane în municipiile Deva, Petroșani 
și Hunedoara, tot atâtea prilejuri de subliniere a 
pozițiilor Asociației Generale a Economiștilor din 
România (AGER) la soluționarea gravelor probleme cu 
care se confruntă economia, întreaga populație.

Principala manifestare va avea loc sâmbătă, 21 
noiembrie 1998, ora 10, în sala de ședințe a Băncii 
Comerciale Române, Piața Operei, nr. 4, din Deva.
Consiliul de Conducere al Filialei județene Hunedoara-Deva a 

Asociației Generale a Economiștilor din România 
Vicepreședinte al Filialei județene Hunedoara-Deva 

Grigore ARȘO!

La Barza protestul 
continuă

Contactat ieri telefonic, dl 
Florin Cazacu, liderul 
Sindicatului liber de al E.M. 
Barza, ne-a confirmat că protestul 
minerilor autoblocați în subteran 
continuă. Ziua de ieri a marcat a 
doua zi a protestului. Cei 160 de 
mineri care refuză să iasă din 
subteran cer să li se plătească 
drepturile salariale. întârzierea la 
plata acestora este de peste o 
lună de zile. Simptomatic este 
faptul că în protestul lor oamenii 
nu au cerut nici sprijinul 
sindicatului, nici prezența vreunei 
autorități publice locale. 
Directorul exploatării s-a deplasat

ieri la București încercând 
obținerea, de la Guvern, a unei 
subvenții în plus pentru plata 
salariilor restante. Dl Cazacu 
consideră posibilă acordarea 
acestei extrasubvenții în contul 
producției realizate în plus în 
acest an. Deși nu a fost solicitat, 
sindicatul s-a “autosesizat" și 
a trimis, prin fax, o notă de pro
test la Ministerul Industriei și 

.Comerțului solicitând, totodată, 
sprijin. Până la închiderea 
ediției, nu se întrezărea nici o 
posibilitate de a se soluționa 
conflictul. (A.S.)

formulă de plasament la rude ori la o altă familie în 
“schimbul" unei alocații de 300.000 lei pe lună. Pentru a 
evita internarea într-un centru de plasament a fost creată 
recent și o nouă meserie, anume cea de “asistent 
maternal profesionist". O astfel de persoană are studii de 
psihosociologia familiei și a copilului și este angajată de 
Direcția Județeană pentru Protecția Drepturilor Copilului, 
în schimbul unui salariu și al unei alocații de 350.000 lei/ 
lună/ copil, asistentul maternal îngrijește la domiciliu 
propriu minimum doi copii. Dar în județ există deocamdată 
doar șase astfel de asistenți, dintre care doar patru au 
primit copii în întreținere. In fine, dacă nici una dintre 
aceste “soluții" nu rezolvă situația, copilul respectiv este 

internat într-o, instituție 
specializată in protecția copilului.

Efectele instituționa
lizării

“Leagănul” din Hunedoara 
este singura instituție de acest

fel din județ și găzduiește la ora actuală 121 de copii cu 
vârste cuprinse între zero și trei ani. Doamna dr. Maria 
Adam ne-a mărturisit că "majoritatea copiilor au fost 
abandonați la naștere în secțiile de nou-născuți ale 
spitalelor. Pe unii îi mai vizitează părinții, pe cei mai 
mulți însă familiile i-au uitat, i-au abandonat. Până nu de 
mult Leagănul a fost patronat de Direcția Sanitară, astfel 
că personalul de aici este preponderent de întreținere și 
de asistență medicală. Copiii abandonați în spitale și 
ajunși în Leagăn cu tot felul de afecțiuni sunt atent 
supravegheați medical fiind deseori "puși pe picioare" din 
punctul de vedere al sănătății. Dar pentru că personalul 
specializat pe deprinderi și asistență socială e puțin 
(numai două educatoare, nu există psiholog etc), copiii 
“suferă" din punctul de vedere al dezvoltării psihice 
având, în principal, întârziere la învățarea vorbirii." Cu 
toate eforturile făcute de Direcția Județeană pentru 
Protecția Drepturilor Copilului care pune întotdeauna 
Leagănul pe primul loc în asigurarea fondurilor, banii sunt 
puțini, astfel că aprovizionarea cu medicamente și 
alimente se face cu greutate. Dna Dorica Popescu, 
contabil șef al unității, ne-a spus că atunci când nu sunt 
bani, aprovizionarea cu cele necesare se face doar 
datorită înțelegerii manifestate de unii dintre furnizori, de 
lăudat în acest sens fiind firmele UZO Balcan și Miraceti 
din Hunedoara care niciodată nu au refuzat solicitările 
Leagănului.

Cristina CiNDA, 
Ciprian MARiNUȚ 

(Continuare în pag. 8)
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WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 2344SO 

Fax 234483 
Acordfl dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

* la 30 de zile - 55% 
X la 90 de zile ■ 53%

• - Geto, zece ani am 
fost fericită, apoi am 
divorțat. Dar tu?

- Și eu am fost fericită 
tot zece ani... Apoi m-am 
căsătorit...

Se scumpește și abonamentul la
Televiziunea Națională

Abonamentele TV se vor scumpi de 
la 6.200 lei pe lună la 11.000 lei pe lună, 
în ședința săptămânală, Executivul va 
aproba o hotărâre potrivit căreia 
abonamentele lunare la Televiziunea 
Națională se vor majora. Astfel, costul 
unui abonament TV, începând cu 
această lună, va fi pentru o familie de

11.000 lei. Pentru agenții economici care 
vând receptoare TV se va percepe un 
tarif lunar de 124.000 lei pe unitate. 
Pentru hoteluri, restaurante, baruri, se va 
percepe o taxă de 19.000 lei lunar pe un 
televizor. Taxa de înscriere pentru fiecare 
categorie este egală cu valoarea 
abonamentului lunar. (A)

Se caută soluție pentru acordarea 
celui de-al 13-lea salariu

Premierul Radu Vasile a anunțat că i-a cerut ministrului Finanțelor, Decebal Traian 
Remeș, să găsească o soluție în vederea acordării celui de-al 13-lea salariu pentru tot 
personalul bugetar. Vasile consideră că s-a great o discriminare între restul bugetarilor și 
angajații din domeniul învățământului. Primul-ministru spune că ceilalți bugetari au în 
principiu dreptate când sesizează această discriminare.,.Ar fi o discriminare să se acorde 
al treisprezecelea salariu numai celor din învățământ”, a afirmat Vasile. Reamintim că, în 
urma negocierilor cu sindicatele din învățământ, Executivul a decis să plătească al 13-lea 
salariu pentru profesori în lunile februarie și martie din 1999. (A)
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Conferință de presă 

CAMPANIA DE
VACCINARE ESTE ÎN 
PLINĂ DESFĂȘURARE
Campania națională pentru 

combaterea rujeolei și rubeolei, 
începută în 15 octombrie, este în 
plină desfășurare. în conferința de 
presă desfășurată la sediul Filialei 
de Cruce Roșie a județului, s-a 
făcut evaluarea realizărilor de la 
debutul acesteia până în prezent. 
La întâlnirea cu presa au participat 
dl dr. Aurel Aitoneanu, vice
președinte al Comitetului Filialei de 
Cruce Roșie Hunedoara-Deva, 
dna dr. Diana Cremenașiu, din 
partea Inspectoratului de Sănătate 
Publică, și dna prof. Valeria Goța, 
din partea Inspectoratului Școlar 
Județean.

După prezentarea obiectivului 
- de mobilizare socială pentru 
prezentarea la vaccinare -, a 
instrumentelor utilizate în atingerea 
scopului propus, cât și a modului 
în care s-a acționat concret 
(solicitarea sprijinului unor instituții, 
sensibilizarea tuturor primăriilor, 
difuzarea materialelor documen
tare ș.a.) dl dr. Aitoneanu a precizat 
că se impun în continuare două 
direcții: cuprinderea cât mai multor 
copii și tineri (între 7 și 18 ani) la 
vaccinări; acționarea prin grupe de 
voluntari în locuri greu accesibile 
și cu populație marginalizată.

Despre riscurile acestor boli 
(rujeola poate avea drept 
complicații afecțiuni pulmonare 
severe, encefalite sau scleroză în 
plăci iar rubeola la gravide dă 
malformații copilului) a vorbit dna 
dr. Diana Cremenașiu. Dumneaei a 
prezentat și situația statistică a 
vaccinărilor. S-au vaccinat 28 de 
mii de elevi (din cei 57.557 existenți 
în județ) și 500 de copii comunitari 
(din 2063, în majoritate momi). Au

Simpozion 
international 

■
în perioada 16-19 noiembrie 

a.c., în organizarea Sindicatului 
„Siderurgistul" și a Filialei CNS Car
tel ALFA, la Hunedoara s-au 
desfășurat lucrările unui simpozion 
internațional pe tema: „Experiența 
internațională cu privire la 
restructurarea și privatizarea 
combinatelor siderurgice’’. Au 
participat lideri de sindicat 
reprezentând unități metalurgice 
din Hunedoara, Călan, Câmpia 
Turzii, Zalău, precum și FNS 
METAROM. Au fost prezenți 
specialiști de la Dunaujvăros - 
Dunaferr din Ungaria.

A avut loc, de asemenea, o 
ședință a Consiliului de Coordonare 
a FNS METAROM, în cadrul căreia 
s-a discutat despre rolul 
organizațiilor sindicale în procesul 
de reformă și restructurare a 

^economiei românești. (D.G.)

VINERI
20 noiembrie
TVR 1

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 Bar
bara (s/r) 15.00 Ecoturism 
(mag.) 15.30 Emisiune în limba 
germană 18.00 Animaniacs 
(d.a); Casa plină (s) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 346) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, sport, 
ediție specială 21.00 Secrete 
ascunse (f. SF SUA1997) 22.45 
Jurnalul de noapte 22.55 
Recitalul formației 23.55 
Reuniune de familie (thriller 
SUA 1989)

TVR 2
8.00 Omer (d.a/r) 9.00 Ai grijă 

de Jo Jo (s/r) 10.00 Dintre sute 
de catarge... (r) 11.10 Lumină 
din lumină (r) 11.20 Un cântec 
pentru fiecare 11.30 Timpul 
Europei (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Doar o vorbă săt-i 

existat și unele impedimente 
(vacanța elevilor, greva din 
învățământ, unele epidemii de boli 
virale) și chiar câteva cazuri de 
refuz al vaccinării, pe motive 
religioase, dar nu numai, deși* 
acestea nu prezintă riscuri, au 
aceleași posibile efecte 
secundare ca orice alt vaccin și 
sunt de bună calitate (produse 
franceze). Vaccinarea antiru- 
beolică a fetelor cu vârste 
cuprinse între 15-18 ani, a mai 
precizat dna doctor, se face în 
premieră în acest an, iar din 1999 
se va permanentiza.

Reprezentanta Inspecto
ratului Școlar Județean, dna 

-Valeria Goța, a informat că se 
cunoaște situația la zi din toate 
școlile județului și se intervine 
prompt unde apar probleme. în 
școli s-au realizat ore de dirigenție 
cu această temă, profesorii de 
biologie au discutat cu elevii și 
părinții lor despre importanța 
vaccinării. Lucrurile au fost foarte 
bine înțelese în școlile din Brad, 
Călan, Orăștie, Geoagiu, Ilia, 
Burjuc, unde vaccinarea s-a 

.făcut în procent de sută la sută. 
Și în alte localități sunt școli în care 
vaccinarea s-a încheiat, dar sunt 
unități școlare sau zone în care 
aceasta s-a făcut doar în 
proporție de 30-50 la sută (Petrila, 
Hațeg).

Discuțiile au evidehțiat hotă
rârea de a-i prinde în acțiunea de 
vaccinare pe toți copiii aflați în 
evidențe și convingerea că 
poticnelile ivite până acum au fost 
lămurite și depășite.

Viorica ROMAN

Membri ai
Crucii Roșii
Distribuirea celei de a doua tranșe 

de alimente sinistraților din județul 
•nostru s-a încheiat. 808 familii care au 
avut de suferit după inundațiile din iunie 
- iulie, însumând 2074 de persoane, 
au primit în această tranșă zahăr, ulei, 
orez și conserve. Ajutoarele, în valoare 
de 500 de milioane de lei, au fost 
acordate de Crucea Roșie Română prin 
Filiala Hunedoara -’Deva, iar banii au 
fost colectați de BCR în acest scop. 
Distribuirea ajutoarelor în localitățile 
sinistrate s-a făcut pe baza tabelelor 
întocmite de primării și aprobate de 
Crucea Roșie Română de comun acord 
cu BCR. Sinistrații, înțelegând rolul 
umanitar al Crucii Roșii, și-au exprimat 
dorința de a deveni și ei membri ai 
acesteia, plătind o cotizație anuală de 
10 mii de lei. Ceea ce înseamnă im
plicit și sporirea capacității sale de a-i 
ajuta pe cei aflați în nevoie. (V.R.)

mai spun! (r) 12.50 Un cântec 
pentru fiecare 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 Omer (d.a) 16.00 Țiganca 
(s, ep. 46) 16.45 Santa Barbara 
(s) 17.30 Microrecital Nineta 
Popa 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Universul 
cunoașterii 19.10 Arhive 
românești (do): „Marea 
Unire” (p. III) 19.40 Dreptul la 
adevăr 20.10 Natacha (s, ep. 
81)

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 
Agenția de presă (r) 10.20 
Iluzii (s, ep. 90)11.20 Nightman 
(s/r) 12.20 Procurorul (s/r) 
13.20 Fără limită 13.30 Planeta 
vie (do, ep. 117) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Hombres (s, ep. 
71) 15.20 Navarro (s, ep. 19)
16.50 Caracatița 3 (s, ep. 7)
17.50 Zodiac 18.00 Decepții (s, 
ep. 94) 19.00 Observator 19.30 
Inspirația Carolinei (s, ep. 11) 
20.00 Detectivi la Malibu (s,

Arbitrii și observatorii din Etapa 
de duminică, 22 noiembrie (Sferturile 

din Cupa României la fotbal)
MINERUL TELIUC-PARÂNGUL LONEA, arbitri: Adrian 

Radu, Eugen Ambruș și Marian Lucaci, obs. Mircea Pădurean.
METALUL CRIȘCIOR-VICTORIA CĂLAN; Vasile Capoteșcu, 

Cornel Pop și Constantin Dănilă, obs. Dorel Târsa.
VICTORIA DOBRA-MINERUL ANINOASA: Sorin Ciotlăuș, 

Călin Orbonaș și Cosmin Danciu, obs. Lazăr Kelemen
CASINO ILIA-MINERUL GHELARI: Valeriu Verdeș, Valentin 

Gavrilă și Nicolae Albulescu, obs. Emil Muntean.
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ep. 11) 21.00 Picați din cer (co. 
SUA ’89) 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Twin Peaks (s, 
epr27)____________________

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tăul 9.35 Roata 
norocului (r) 10.00 Tânăr și 
neliniștit (s/r) 10.45 Frații 
Hardy (s) 11.05 Aventurile lui 
Nancy Drew (s) 11.25 Beverly 
Hills (s/r) 12.10 Melrose Place 
(s/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Crimă la înălțime (f.p. SUA ’91)
14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Nano (s, ep. 167) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Urmărire 
generală 17.50 Reforma la 
români 19.20 Chestiunea zilei
19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Profiler (s, ep. 2) 21.30 Mortal 
Kombat (f.a. SUA 1995) 23.25 
Știrile PRO TV - Un altfel de 
jurnal

ACASĂ
7.00 Seriale (r) 8.30 Te 

iubesc (s/r) 9.00 Sărmana 
Maria (s/r) 9.30 Dragostea nu

URSULEȚUL TODY 

PUFOS $1 DRĂGĂLAȘ 

TF AȘTEAPTĂ LA SHELL I

moare (s/r) 10.00 Ștefan cel 
Mare (f/r) 11.25 Ca la mama 
Acasă (r) 11.30 Aventurile lui 
Sherlock Holmes (s/r) 12.15 
Verdict: crimăl (s/r) 13.15 D.a./ 
r 13.45 Dragoste și putere (s/ 
r) 14.45 Misterioasa doamnă 
(s/r) 15.30 Te iubesc (s) 16.00 
Uneori avem aripi (s) 16.45 
Guadalupe (s) 17.30 Din toată 
inima (s) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Sărmana Maria 
(s) 19.00 Dragostea nu moare 
(s) 19.25 Șoimii călători (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s, 
ep. 228) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Verdict: 
crimă (s) 22.30 O scrisoare 
pierdută (f. România)

PRIMA TV
7.00 Prima oră (mag.) 10.00 

Călătorii în lumi paralele (s/r) 
11.00 1999 (s/r) 12.00
Pretutindeni cu tine (s) 13.00 
Știri 13.15 Fotbal (r) 15.00 Știri 
15.05 Echipa de fotbal (d.a)
15.30 Apărătorii galaxiei (d.a) 
16.00 Știri 16.10 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.30 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.00 Jerry

Rezultatele din 
“Optimile” Cupei 

României la fotbal
Miercuri s-au disputat meciurile 

din “optimile" Cupei României la 
fotbal, lată rezultatele înregistrate: 
RAPID - Cimentul Fieni 3-0; 
OȚELUL GALAȚI - Sportul 
Studențesc 1-0; FC Național - UM 
TIMIȘOARA 0-2; CSM Reșița - 
GLORIA BISTRIȚA 0-2; DINAMO - 
Ceahlăul 3-0; Univ. Craiova - 
PETROLUL 2-3; STEAUA - “U" Cluj 
3-0; FCM BACĂU - FC Onești 4-3.

Echipele cu majuscule sunt 
calificate în “sferturile" de finală, ale 
căror partide se vor desfășura în 
zilele de 25 noiembrie și 2 decembrie 
(tur și retur).(S.C.)

Springer Show 18.00 Știri 
19.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 20.00 Meșterul 
casei (s) 20.30 Dragoste și 
minciună (dramă SUA ’89) 
22.00 Lumea lui Dave (s)
22.30 Știri 23.00 Starea de 
veghe (talkshow)

PRO TV - DEVA
06.35-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 
07.00-09.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tăul” 
(coproducție cu stațiile lo
cale) 17.00-17.15 Știrile PRO 
TV (coproducție) 17.30- 
18.15 “Talk show” - reali
zator A. Bena 23.15-23.30 
Știrile PRO TV Deva (locale)

ANTENA bDEYA
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 Interviul săptămânii 
17.55-18.00 TELEX 22.05-22.15

Vineri, 20 noiembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)
N-ar strica să mai renunțați la 

muncă în favoarea activităților de 
divertisment. Fiți atent la o 
persoană mai tânără care s-ar 
putea să vă pună gând rău.

O TAUR 
(21.IV - 21.V)
Vă lărgiți cercul de prieteni 

datorită popularității mari de care 
vă bucurați. Nu uitați însă de 
obligațiile de serviciu. Ideile nu vi 
le puneți încă în practică deși 
aveți destule.

O GEMENI 
(22.V ■ 21.VI)
în ciuda relațiilor tensionate, 

prin eforturile dv obțineți rezultate 
bune la serviciu. Și partenerul de 
.viață are succese. Nu știți încă 
ce se ascunde în spatele 
colaborării propuse.

O RAC
(22.VI - 22.VII)
Aveți succes în demersurile dv 

de a câștiga noi adepți. Fiți atent 
în privința relațiilor sentimentale 
căci ați putea avea de suferit.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)
Deși nu prea aveți chef de 

nimic, trebuie să vă mobilizați 
căci aveți probleme importante de 
rezolvat. Dacă nu vă ocupați de 
treburile casnice veți avea 
neînțelegeri cu partenerul de 
viață.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)
Lucrurile nu merg așa cum ați 

dori din punct de vedere 
sentimental. Dacă vă dedicați 
unor activități de divertisment 
reușiți să depășiți momentul dificil.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.k)
Nici una din propunerile care vi 

se fac nu vă par suficient de 
atrăgătoare. Șansă limitată de 
câștig. E mai bine șă puneți pe 
primul loc prudența.

O SCORPION . 
(23.X - 21.XI)

' S-ar putea să vă sporiți bugetul 
prin speculații. Vă frământă o 
problemă la serviciu și nu reușiți 
să-i dați de capăt. Faceți o 
plimbare să vă liniștiți.

Z> SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)
La ordinea zilei probleme 

spinoase, dar și o întâlnire de 
afaceri. Dacă veți semna un 
contract avantajos, starea dv de 
spirit se va îmbunătăți.

CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)
Vă influențează agitația celor 

din jur. Uitați de problemele 
cotidiene dacă primiți o veste din 
străinătate. Faceți cunoștințe 
care vă vor fi utile în viitor.

3 VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)
O chestiune profesională vă 

obligă la mai multe drumuri. 
Sunteți tentat să lăsați totul baltă. 
Vă vine în ajutor 
conștiinciozitatea dv.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)
Relațiile cu partenerul de 

afaceri sunt bune, dar nu 
insistați să vă accepte toate 
ideile căci riscați să stricați 
echilibrul șl așa fragil.
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Avem un nou frate
în perioada 7-16 noiembrie 

a.c., o delegație formată din opt 
persoane, reprezentând munici
palitatea deveană și pe cei mai 
de seamă oameni de afaceri, a 
efectuat o vizită în China, fiind 
oaspeții municipiului Yancheng. 
Scopul acestei deplasări a fost 
unul cu un pronunțat caracter 
economic, dorindu-se o mai bună 
prezentare a ofertei locale, dar, în 
același timp, s-a intenționat și 
atragerea interesului părții 
chineze pentru a-și dezvolta acti
vități comerciale și de producție 
în această zonă.

Delegația municipiului Deva a 
fost reprezentată la vârf chiar de 
către primarul Mircia Muntean 
care, așa după cum susținea în 
cadrul conferinței de presă 
organizată miercuri, 18 noiembrie 
a.c., a fost vizibil impresionat de 
ceea ce a văzut acolo. "Se pot 
dezvolta relații extrem de profi
tabile între cele două municipii, 
astfel că se întrevede o bună 
colaborare pentru viitor”, a spus 
domnul Muntean. De altfel, primii 
pași au fost făcuți chiar cu 
ocazia deplasării în China. în 
primele cinci zile au avut loc vizite 
la cele mai importante obiective 
economice din zona municipiului 

^Yancheng, iar în ultimele două

File CEC fără bani
Cu prilejul unei acțiuni 

organizate de lucrători ai Biroului 
de Combatere a Criminalității 
Economico-Financiare din cadrul 
Poliției Municipiului Deva, a fost 
depistat Adrian Budeștean, 37 de 
ani, din Hunedoara, administrator 
la SC „Gloria Comimpex” SRL - 
Hunedoara. S-a constatat că în 
luna august a.c, Budeștean a 
emis două file CEC către SC Rec 
Prodimpex SRL-Deva, repre
zentând contravaloarea unor 
laminate, fără a avea disponibil în 
cont. Valoarea totală a filelor a 
fost de 247.607.227 de lei. 

zile s-au purtat discuții pe diverse 
probleme concrete, vizând 
stabilirea cât mai rapidă a unor 
relații de cooperare. Argumentele 
oficialilor deveni au fost, în primul 
rând, poziția extrem de

avantajoasă din punct de vedere 
geografic a municipiului Deva, ei 
ăflându-se la o distanță de numai 
350 de km față de Budapesta și 
450 de km față de Viena. Așadar, 
municipiul nostru se poate 
constitui foarte bine într-un cap 
de pod pentru expansiunea spre 
Europa a mărfurilor chinezești 
care, la ora actuală, sunt nevoite 
să facă ocoluri mari pentru a 
ajunge pe piețele Comunității 
Europene. Imensele hale care 
stau părăsite și care odată au 
aparținut cine știe cărei, firme 
devenite acum falimentare, se pot 
transforma foarte ușor, și cu 
investiții minime, în depozite de 
gros pentru mărfurile chinezești. 
Partea română a mai prezentat și 
o listă a principalelor întreprinderi 
hunedorene scoase la privatizare, 
pentru eventuale participări ale

A furat mașina
A fost identificat Mircea 

Claudiu Vadan, Z5 de ani, din 
Cluj-Napoca. El este autorul 
furtului autoturismului apar
ținând lui Ludovic Torok din 
Deva. Este cercetat pentru 
comiterea infracțiunii de furt 
calificat.

4 dat 2.000.000 de lei pe 
nimic

Au mai pățit-o și alții ca Gelu 
Madaraș. El a fost înșelat de un 
recidivist din Călan, care i-a 
vândut un așa zis lănțișor din aur. 
De fapt, acesta era făcut dintr-un 
metal comun.

Adam Vîlcelean a încasat 
2.000.000 de lei pentru un 
lănțișor de trei parale. 

capitalurilor chinezești la pro
cesul de privatizare. Oameni de 
afaceri hunedoreni au fost 
extrem de interesați de a investi 
în industria materialelor de 
construcții din Yancheng, ca și 
în exportul de mobilă și al altor 
bunuri de larg consum.

în data de 12 noiembrie a 
fost semnat protocolul de 
înfrățire între cele două 
municipii, deschizându-se larg 
porțile unei colaborări fructu
oase și pe multiple planuri. 
Printre primele acțiuni ce 
urmează a fi puse în practică se 
numără și înființarea unor birouri 
de consultanță la Deva și 
Yancheng, pentru corecta infor
mare a celor care doresc să 
facă investiții în cele două muni
cipii. S-a făcut și propunerea de 
a se pune bazele unei clinici 
unde bonavii să fie tratați cu 
ajutorul medicinei tradiționale 
chineze, propunere acceptată 
de partenerii chinezi.

Ca răspuns la vizita 
devenilor, se așteaptă o vizită a 
unei delegații oficiale din partea 
municipalităților din Yancheng, în 
a doua jumătate a lunii ianuarie 
1999.

Andrei NiSTOR _____ ——

Frații Panta la furat
Doi frați din Deva, ambii 

recidiviști, au comis mai multe 
furturi din unități comerciale, 
provocând un prejudiciu de 
aproximativ 12.000.000 de lei.

Dorin Panta are 37 de ani, iar 
Paul Panta, 21. Nici unul nu are 
vreo ocupație stabilă, dar sunt 
cercetați pentru comiterea 
infracțiunii de furt calificat.

Beat la volanul unul 
autoturism cu număr fals

în urma unor acțiuni 
desfășurate de lucrătorii Biroului 
Poliției Rutiere, a fost depistat 
Nicolae Brândușa, 45 de ani, din 
Deva. După ce că era sub 
influența băuturilor alcoolice, 
Brândușa conducea un 
autoturism neînmatriculat și cu 
număr fals. (V.N.)

TELEVIZOARELE SAMSUNG! x 
ALEGEREA IDEALĂ!
Televizorul Samsung cu diagonala r k’O ■
de 56 cm este singurul din această 
gamă care vă oferă raportul real al 
imaginii de televiziune.

Astfel, Imaginea nu 
mal depășește ecranul.
Doar așteptările.

DISTRIBUITORI ...
autorizați ELECTRONIC

QUASAR, DEVA, B-dd DecebN, Bl. R, pariat, tel: 054222999
QUASAR, HUNEDOARA,
B-dul Dada nr. 37, fii. 47, pwtar, tel: 054/723139
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Lucrări edilitar-gospodărești
începând cu data de 18 no

iembrie 1998, Serviciul Salu
britate Zone Verzi din cadrul Pri
măriei și Secția Silvicultură de 
la Grupul Școlar Industrial “Ho
rea" execută lucrări de tăieri, de 
corecție, ameliorare, echilibrare 
a coroanelor arborilor și arbuș
tilor în spațiile verzi aferente 
blocurilor situate în cartierele 
Gojdu, Dacia, Micro 15 și Aleea 
Patriei. Acțiunea este determi- 
nată în mare parte de atacul

omidei păroase a dudului - 
Hyphantria Cunea. în acest sens 
posesorii de autovehicule sunt 
rugați să parcheze în afara zo
nelor în care se vor executa 
lucrările de tăiere a arborilor și 
coroanelor pentru a nu se stân
jeni aceste lucrări.

De asemenea, Primăria face 
apel către cețățeni pentru a 
supraveghea copiii și animalele 
spre a se preîntâmpina eventu
alele accidente. (C. POENAR)

N
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

y

aruncat pe jos, iar containerul este gol. Asta spre bucuria câinilor 
vagabonzi.

Foto 2. “Iubiți și câinii vagabonzi" ... că sunt peste tot. Haită de 
câini vagabonzi aflați în plin centrul orașului, la intersecția 
bulevardului Decebal cu str. Mihail Kogălniceanu. Alți doi nu au mai 
încăput în obiectiv.

Primăria a promis că se va ocupa de ei. Deocamdată însă...
Foto: Traian MÂNU

UN proces EVITAT

UN proces CÂȘTIGAT

Q/7vețineocj de un instrument de lucru realizat 
ctepTo/edoniylipentru a iri rezolva rapid yi eficace 

ptoAlcmele de legislație a muncii?

«Consilier - Legislația Muncii»
este unica lucrare în care legislația muncii este prezentată special pentru 

cei 99% dintre manageri care nu au cunoștințe juridice. Vă recunoașteți?
Ori de câte ori aveți de rezolvat o astfel de problemă, indexul, codurile 

speciale de pagină și cuvintele-cheie vă conduc, în doar câteva secunde, 
la informația dorită. Textele de lege, comentariile, exemplele de aplicare, 

spetele și, după caz, modelele de formulare permit accesul rapid la 
aflarea soluției pentru orice problemă.

«Consilier - Legislația Muncii»

este actualizat periodic: abonații primesc un set de fascicole ce completează 
sau, după caz, înlocuiesc informațiile perimate, iar modul său de organizare 

(biblioraft) permite inserarea, cu ușurință, a noilor pagini 
la locurile indicate de editor.

Completați ACUM cuponul de inai jos și veți primi GRATUIT informații suplimentare în cel mai scurt timp.

□ DA, doresc să-mi expediați GRATUIT pachetul meu cu informații suplimentare despre 
«Consilier - Legislația Muncii»

l Firma 
; Nume 
! Loc. _ 
j Sect.. 
! Tel. _

Dom. activ.________________________________________
___________________________________ Prenume______________ 

.______________________________  Str._________________
_________ Cod____________Jud.____________________________ 

_______________________________________ Fax

Expediați CHIAR ASTĂZI acest cupon pe adresa: RENTROP & STRATON,
Grup de Editură și Consultanță în Afaceri, C.P. 46, O.P. 54, București, sector 1. 

Puteți expedia cuponul și prin fax, la numerele: (01) 320 38 84, 311 26 35, 311 28 12.

Funcția

I
ț



MAXI TRAVEL
Agenție de turism

Piața Victoriei, nr. 2, cam.1 
(clădire IPH) Deva 

Telefon: 054-234880.

Revelioane: Praga, Budapesta, Debrețin, Insula Rab (Croația), Tunisia, 
Băile Felix, Băile Herculane. Bilete de odihnă și tratament.

Vacanțe: Praga, Karlovy Vary, Tunisia. Slovacia, Brașov și Semenic (schi).

Bankcoop S.A.
Agenția Orăștie

SCOATE LA LICITAȚIE pentru data de 23 noiembrie 1998, 
ora 10, următoarele:

(Casă, curte în Orăștie, str. Pricazului, rfr. 30.
Restaurant Pati-Bar Paradis în Orăștie, str. Pricazului, nr. 30. 
^Cap tractor rabă plus dubă izotermă 22 tone în Orăștie, str.

Pricazului, nr. 30.
QCamion IFA 7 tone plus remorcă 7,5 tone în Orăștie, str.

1. 
2.
3

COMAT DEVA invită acționarii
J

să-și ridice 

dividendele aferente anului 1997 de 
la casieria societății. 

Zilnic între orele 12-15.

Pricazului, nr. 30.
5.
6.
7.
8.

Mobilier bar, preț pornire licitație 1.500.000 lei.
Hală sortare S.C.P.P. Geoagiu.
1 'antina S.C.P.P. Geoagiu 
Grajd animale S.C.P.P. Geoagiu

Licitația va avea ioc la Judecătoria Orăștie, biroul

SC HABER
COMERCIAL SRL

cu sediul în Hațeg, strada Progresului, numărul 59

angajează urgent

- ECONOMIST -
executorului judecătoresc.

Informații suplimentare la Agenția Bankcoop S.A. Orăștie, 
telefon 247565 și la biroul executorului judecătoresc

pentru compartimentul contabilitate.
Cererea, însoțită de curriculum vitae, se va 

depune la sediul societății până la data de 24 
noiembrie 1998. în data de 25 noiembrie ora 10 va 
avea ioc interviul cajididaților la sediul societății. 
Pentru informații suplimentare la tel/fax 777765.

VINDE:
CASE CE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ

CARAT 1500 ER-I
Caso de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER-hu 

destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități 
comerciale.

Caracteristici:
S Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului 

realizat la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3.109 
rapoarte (8 ani)

Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
J Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole la magazine 

și 1.400 articole la restaurante
J Tipărirea automată a TVA (4 grupe).
■f Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, 

codul casierului, codul fiscal al agentului economic, data și ora de emitere a 
bonului, seria fiscală)

J Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor 
optic

Sertar cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC SA Deva

PREȚ 400 $ + TVA
INFORMAȚII LA TEL: 054-213357, 054-214124SĂU LA SEDIUL SOCIEWII

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

ACȚIUNE
▼

STIHL

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

039 sau 036 șl 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.
sistem de control 
'Dialogic'

STXL 
ROMAINIA 

Șos. Chiitilei, nr. 
114, București. 
Tel.: 6672663, 

6686670.
Fax: 2225241.

Distribuitor autorizat

Magazine: DEVA, b-dul Decebal, bl. I parter, 
BRAD, str. Avram lancu, bl. 43, porter, 

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

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.

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 Decebal, bl. S, parter
064/210 211
SILOG
B-dul Decebal, bl. S, parter
054/233 OM
DEVASAT
Str. Avram lancu, bl. H1, parter
064/216 196
QUASAR
B-dul Decebal, bl. R, parter
054/222 999
SIMAL
B-dul Decebal, 
Complex Comercial Central, parter 
054/230 630

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

^ARISTON
Mereu surprinzător!

S.C. COMAT 
DEVA SA
Țeava neagră pentru 

instalații și construcții, 
țevi zincate sau tablă 

neagră subțire, mijlocie și 
groasă, tablă decapată - 
puteți cumpăra, la cele 
mai scăzute prețuri, la 

SC COMAT DEVA SA - 
distribuitor autorizat al 
SC SIDEX SA Galați. 

Informații suplimentare vă 
sunt oferite la sediul 
firmei din Deva, str.

Depozitelor, nr. 5 sau la 
telefoane:

054-221009, 054-233137, 
interior 180.

E

SfSH?

tombola IMCV caBSIț»

Câștigătorii var fi anunțați In prasa in perioada 18-24 .01.1999 
Pentru Informații suplimentare sunat! la 059/476091

prenuae 

adresa.

tipul uleiului cuiparat
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StrigÂt
Hai să fugim 
din veacul acesta barbar, 
să plecăm într-o lume 
mai bună, mai dreaptă, 
undeva într-o utopie să cerem azil 
(cel puțin înțeleaptă), 
sau să căutăm adăpost 
într-un poem încă nescris, 
vom fi acolo două silabe 
ale aceluiași vis, 
și vom putea vorbi, pe îndelete, 
despre toate războaiele 
ce le-am pierdut.
Vor fi două dureri laolaltă, 
într-un alt început.

Ionel AMĂRIUȚEI

Mereu, mereu...
Mereu, mereu o absență 
umple golul din mine, 
inevitabil, alte stele apun.

Anotimpurile se învălmășesc 
într-unul singur, 
atunci, dintre hotarele trupului, 
sângele țâșnește sub 
forma unui vers - 
disperare surdă
a fluidului de culoarea cerului.

Strofâ Om be rnierlâ

Genunchii mi-i îngrop în grâu, 
în lanul foșnitor și viu 
Și fruntea mea abia se ține 
în rumenire, cum o pâine.

Rememorare (11)
Mă ascund îndărătul unor 
cuvinte nerostite de mult 
și văd cum se limpezește 
oglinda memoriei. Ascult

cu uimire vălmășaguri de glasuri 
ce s-au suprapus peste vreme 
și simt cum ele trec din uitare 
într-un anotimp cu poeme.

Elena MONDA-UUBKA

Eugen EVU

Fragment aintr-o coloană corintică 
aflată între ruinele cetății romane de 

la Sarmizegetusa.

Dimineața 
stropit cu aur 
din soare 
oul de mierlă 
în palmă sare.

a vremea când poezia 
picură odată cu frunza 

arămie din vii și amirosul mustului 
din pocale, înmiresmând zilele și 
sufletul omului, iată că scriitori din 
toată țara s-au întâlnit în inima 
Vrancei - la Focșani - cu prilejul 
Salonului literar Dragosloveni 
-ediția a 27-a.

Programul celor trei zile de 
manifestări a cuprins șezători 
literare, agape scriitoricești, în
tâlniri cu oficialii județului, lansări 
de carte. Pentru prima dată au 
fost invitați, la Salonul Drago
sloveni, redactori ai unor impor
tante reviste literare din țară, ce 
s-au întrunit în cadrul unui atelier 
de creație cu tema: Revista de 
provincie. Printre cei prezenți s- 
au numărat: Marius Tupan („Lu
ceafărul"); Liviu loan Stoiciu 
(„Viața Românească?’); Ion Mur- 
geanu și Gheorghe Istrate 
(„Curierul Românesc”); Car- 
melia Maxim („Dacia litera
ră”); Ion Beldeanu („Bucovina 
literară"); Mariana Pândaru 
(„Ardealul literar și artistic”); loan 
Mânăscurtă, director al Editurii 
Uniunii Scriitorilor din Moldova, 
Vasile Tărățeanu, director al 

ziarului „Arcașul" Ucraina.
De asemenea, a avut loc și 

un concurs literar cu două sec
țiuni, una pentru debutanți, parti
cipant doar cu manuscrise și a 
doua secțiune la care au parti
cipat scriitori consacrați, cu volu
me de proză, poezie și eseu. 
Premiile au fost înmânate cu pri
lejul pelerinajului la Conacul lui 
Alexandru Vlahuță de la Drago- 
sloveni. Printre cei premiați la 
secțiunea debuturi, a fost și Io
nela Andrada Dobrei din Deva, 
ce a obținut Premiul III. Dintre 
consacrați, marele premiu „Ale
xandru Vlahuță" a fost împărțit 
frățește între doi poeți. Juriul a 
premiat, pentru poezie, volumul 
„Limpeziș - locul ființei” de 
Gheorghe Istrate și pentru 
proză, volumul „Femeia ascun
să" de Liviu loan Stoiciu. De 
asemenea, a fost premiat, pentru 
activitatea sa literară, scriitorul 
Vasile Tărățeanu (Ucraina).

Invitatul de onoare al aces
tei ediții a Salonului Literar 
Dragosloveni a fost poetul 
Mircea Dinescu.

Mariana PÂNDARU |
------------------------- . - z

€> MOLIA CaWTIE Coirniriuille prcfesor.
Profesorul Dumitru Susan 

este din nou prezent în librăriile 
județului nostru cu o carte scri
să într-un fel aparte față de a- 
parițiile sale anterioare, carte 
apărută la Editura Bibliofor. 
Având titlul “Aici s-aud șoaptele 
pământului", cartea este alcă
tuită din trei părți, iar ideea do
minantă ce se desprinde din 
text, după cum mărturisește și 
autorul, este “obsesia locului de 
baștină, a glasului șoptit necon
tenit de pământul originilor”.

în prima parte se face o in
cursiune în istoria noastră înde
părtată, în dorința de a lămuri 
mai bine câteva momente de 
referință ale trecutului acestor 
ținuturi: sfârșitul tragic al vitea
zului rege Decebal, evenimen
tele din 1784 dominate de le
gendara figură a lui Horea, 
istoria insuficient cunoscută a 
orgolioasei cetăți a Devei, măr
turie a unor vremuri dureroase, 
în care masacrul iobagilor, pe
trecut în apropierea acesteia, a 
avut răsunet puternic în epocă. 
Totul este amestec de legendă 
și adevăr, cele spuse bazându- 
se pe o documentare riguroasă 
a autorului.

Partea a doua dă glas che
mării irezistibile a obârșiilor, a 
faptelor care vin de dincolo de 
uitare, din vatra Hunedoarei. Sunt 
pagini memorialistice de mare 
frumusețe (păcat că nu-s mai 
multe) care povestesc întâmplări 

(Dumitru Susan:
Aici s-aud 
șoaptele 

pământului
• ..................... ........... - y

din lumea mirifică a copilăriei 
trăite în satul natal Banpotoc, de 
care Dumitru Susan se simte le
gat organic. Ele ne duc cu gân
dul la Creangă și la alți cunoscuți 
scriitori.

După un dens și delicios auto
portret, aflăm cum a fost purtat 
pe valurile vieții Mitruțu lui Susan, 
copilul inocent, până la încor
porarea în armată și la examenul 
de foc de la Păuliș din toamna 
anului 1943.

Paginile acestea dobândesc 
un farmec deosebit sub condeiul 
scriitorului a cărui frază curge 
limpede și odihnitoare ca apa li
niștită a Mureșului. Sunt cuvinte 

care pornesc din adâncul sufle
tului omului matur întors la anii 
copilăriei fericite. Sunt cuvinte 
care îl cuceresc pe orice cititor și 
mai ales pe cel crescut în lumea 
satului, acolo unde a trăit momen
te asemănătoare cu cele poves
tite de Dumitru Susan.

Aș spune că în această carte 
se află față-n față două mari idei; 
permanenta sa perisabilitate, iar 
“șoaptele pământului" vin tocmai 
din această permanență a vetrei 
hunedorene.

Cartea se încheie cu câteva 
texte, pe teme diverse, din multele 
apariții în presă în decursul anilor. 
Unele stăruie asupra obsesiei 
care l-a chinuit de mult timp pe 
Dumitru Susan. Este vorba de re
dobândirea bunurilor asociației 
culturale “Casina Națională", uni
tate emblematică a orașului nostru 
în trecut.

Pentru repunerea în drepturi 
a acesteia și-a ridicat glasul plin 
de revoltă împotriva unei nedrep
tăți istorice. Rezolvarea în spiritul 
legii a acestei probleme ar fi una 
din marile bucurii și împliniri ale 
autorului cărții și un dar al celor 
de azi lăsat posterității.

Prof. Corne! CISMAȘ

Și eu am citit „Aici s-aud 
șoaptele pământului...", noua 
dumneavoastră carte. La șap
tesprezece ani, când valurile ge
nerației „teribiliste", căreia prin 
vârstă îi aparțin, încearcă să te 
poarte numai și numai spre 
locuri neumblate și uneori 
alunecoase, o asemenea carte îți 
poate aduce în gândire și în 
suflet echilibrul de care ai 
nevoie. Nu aș vrea să 
mărturisesc prea multe cu 
privire la felul cum mă regăsesc 
eu, om la începutul vieții, în 
rândurile pe care ni le-ați oferit, 
deoarece scrierea își poartă 
toate armele de apărare, toate 
mijloacele de convingere, se 
justifică în litera sa.

Ceea ce vreau să vă împăr
tășesc dumneavoastră și celor 
care citesc aceste rânduri este o 
mare bucurie: bucuria de a fi să
vârșit, prin parcurgerea acestei 
cărți, o călătorie lungă, inițiatică, 
alături de un tovarăș de drum ce 
valorează cel puțin cât însăși 
călătoria. Tovarășul meu de drum 
m-a învățat să simt, să ascult, 
să înțeleg toate șoaptele ce izvo
răsc din locurile Devei. Am co
borât în timpul lui Decebal, am 
auzit vocile și sângele bărbaților

man; am trecut spre vremurile de 
obidă ale românilor supuși, dar 
neînfrânțl. Apoi l-am văzut pe 
tovarășul meu de drum „făcând 
ochi" în colburile satului Ban
potoc, luând în mână cartea și în 
inimă dragostea de învățătură, 
legând prietenii, trăind în 
admirația pentru o familie 
sănătoasă și iubitoare, pornind 
pe cărări grele de timpuriu, 
pentru ca apoi pașii să-l 
călăuzească spre profesia ce 
înnobilează viața. Astfel a 
devenit semănător de învățătură 
în sufletele tinere. L-am văzut 
însă și prin focul luptelor pentru 
apărarea țării, l-am văzut 
întemeindu-și o familie, con- 
struindu-și o casă, împlinindu-și 
viața, păstrându-și întotdeauna 
convingerile. L-am privit 
polemizând în numeroase 
articole cu finețea, cu inteligența 
subtilă caracteristică oamenilor 
de mare ținută intelectuală. L-am 
admirat în lupta sa pentru 
redobândirea ,, Casinei
Naționale", adică pentru 
redobândirea demnității noastre 
culturale; toți devenii să luăm 
aminte! Apoi m-am uitat la 
profilul tovarășului meu de drum: 
linii drepte, trasate cu precizie,

I

zâmbetul purtând pecetea 
cugetului curat. Am încercat să 
număr câtor generații le-a dăruit 
din limpezimea privirii și a minții 
sale. Dumnezeu i-a oferit acum 
înzecită putere să ne amintească 
astfel că „aici s-aud șoaptele 
pământului...”.

Ajung la ultima filă a cărții și 
tovarășul meu de drum parcă-mi 
spune: „Am mers mereu cu fața 
spre lumină”.

Ați învățat pe cei care vă 
cunosc din viață sau din literă să 
facă la fel și pentru aceasta vă 
mulțumim, domnule profesor! La 
mulți ani!

Roxana SICOE-TIREA
elevă, Colegiul

Național „Decebal''

/

Volumul “ALTER EGO" ne 
'prezintă un alt eu al autoarei 
| care parcă ne spune “încrede-te
■ în el ca și în mine însămi" fiindcă 
■un creator trăiește prin creația 
Isa. Descoperim aici gânduri cu- 
|rate, adolescentine, pure, expri-
■ mate prin versuri și eseuri, într-o 
'acuratețe și o grafică superbă, 
| evidențiind o mare varietate a 
I nuanțelor tematice și o surprin- 
! zătoare ușurință în folosirea dife- 
Iriteior stiluri și genuri literare, 
| îmbrăcate în diverse modalități
■ artistice. Toate acestea se ada- 
!ugă la farmecul prospețimii și 
I autenticității afective ceea ce 
| constituie o atestare a valorii 
.documentului literar și Certitu-
■ dinea promisiunilor de viitor.
i Fluxul liric se revarsă fără 
I opreliști, din adâncul ființei cre- 
. atoare, dezvelind un erotism luxu- 
I riant, exploziv, dublat de proble- 
|ma existențialistă, un existen

țialism incipient, tradus printr-un 
sentiment de criză a valorilor

UN DAR CARE DOREȘTE SĂ VINDECE RĂUL DIN LUME
morale, care încearcă să desco
pere frumosul sau să răspundă 
la anumite întrebări: despre ado
lescență, dragoste, pierdere, feri
cire, limite și limitați, uitare, suflet 
etc, afirmând cu tărie "eu sunt 
pro".

Tema predilectă a autoarei 
este problema sufletului. Eseul 
“Ce este sufletul" prezintă “lu
mea ca un teatru uriaș” privită de 
Mădălina printr-o viziune proprie, 
nu ca în filozofia hindusă sau 
potrivit cugetătorului suedez 
Oxenstierna, ci pur și simplu rolul 
“actorului" din acest "teatru neo
bișnuit al lumii" este privit ca un 
destin și fiecare “actor își are 
propriul regizor - SUFLETUL." 
Acesta poate influența bunătatea 
sau răutatea din lume. Umanis
mul autoarei dublat de sensibi
litatea gândirii ei filozofice de
monstrează că “sufletul omului 

poate fi netezit, înfrumusețat, 
îngrijit pe parcursul vieții", lucru 
care "trebuie să fie făcut chiar 
dacă sufletul este frumos”. Tera
pia sufletului este ARTA, consi

“ALTER EGO” - de Mădălina Kadar
derată "un fel de garderobă, aco
lo unde sufletul își alege și își 
schimbă hainele, acolo unde se 
îmbracă potrivit cu fiecare mo
ment al piesei”. Profunzimea gân
dirii filozofice este surprinză
toare, gândindu-ne la vârsta fra
gedă a autoarei. Ea nu se opreș
te la o idee filozofică în faza in
cipientă, ci o duqe la bun sfârșit 
până la trecerea dincolo de moar
te a sufletului și mai departe spre 
reîncarnare. Mădălina conduce 
cu grijă sufletul omenesc printre 
necazuri și bucurii, împliniri și 

neînțelegeri până când "cortina 
cade și rolul actorului s-a sfâr
șit", atunci “sufletul părăsește 
lumea spectacolului; se înalță, 
trăind printre alte suflete și poate 

vreodată își va aminti de fostul lui 
actor și își va căuta un altul pe 
care să-l învețe tainele meseriei.” 

în poezie, cuvintele îi sunt 
Mădăiinei întotdeauna aproape 
“cu șaptesprezece cuvinte dan
sând în jurul meu" spune ea în 
poezia "Legendă"; “îmi plăcea să 
cred că sunt Albă ca Zăpada tre- 
zindu-mă cu otrava poeziei pe 
buze"; cuvintele sunt nestemate 
cu ajutorul cărora dansează bale
tul nebuloaselor adolescentine, 
simțindu-se uneori “închisă" în 
“zidurile societății" ca “Ana lui 

Manole" suportând cu greu “atâta 
libertate în gândire" sau alteori 
evadând dintr-o lume reală este o 
"ființă virtuală" “într-o lume virtuală, 
trăind virtual și revenind din dra- 
goste'la lumea reală" (“I’m a 
virtual girl") sau "iubind perechea 
din zori” regretă că este “fata din 
apus" (suflet pereche). Fata care 
șl-a "spart vocea în cristale de 
gheață” și suferă că și-a rănit 
dragostea “cu un vers" inten
ționând să o tămăduiască “cu un 
sărut" (Ups). Recunoaște că une
ori cuvintele se întorc împotriva 
ei: “Câteodată recunosc,/ Mă dor 
gândurile/ mă dor cuvintele/ și mă 
dor lacrimile / pe care nu vreau 
să le plâng/", pentru că, spune ea, 
"cuvântul lovește, arde, ucide... 
este de neoprit și efectul lui este 
ireversibil" (Fără cuvinte).

Scrierile Mădăiinei Kadar do
vedesc un real talent care poate 

fi interceptat direct în cuvintele"' 
autoarei: “Pentru mine nu există | 
clipe fără cuvinte. Niciodată nu | 
rămân golită de gânduri. Există . 
doar momente în care cuvintele • 
vin ca o avalanșă și atunci abia | 
pot să le rețin pe hârtie. Gân- ■ 
durile îmi zboară în toate părțile J 
(ce inspirat a fost aleasă - în I 
românește! - expresia "îți zboară | 
gândul"... nestatornicele acestea ■ 
sunt exact ca păsările)” (eseul * 
necugetări).

Cartea Mădăiinei este citită | 
“cu sufletul la gură", departe de . 
a fi ermetică, cum sunt de obicei • 
scrierile de acest gen, ni se dă- | 
ruiește cu generozitate, ni se ■ 
desface ca o floare rară, îmbăl- J 
sămându-ne sufletul de mires- I 
mele ei nebănuite, dar pe deplin | 
înțelese, un dar care vindecă ■ 
sufletul de răul din lume, demon- ■ 
strând cu prisosință pulsația | 
permanentă a simțirii artistice în | 
“orașul Paliei".

_Prof. Valeria_IVAȘCU__



—........—= 20 NOIEMBRIE 1998Cuvântul liber

L-

ANIVERSARI

• Astăzi când scumpul nostru 
îngeraș Duma Gabriel, din Crișcior 
împlinește un anișor, părinții, 
străbunica și bunicii îi urează "La 
mulți ani"!. (5099)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă în Vețel, preț 
avantajos. Tel. 665137 (4833)

• Vând urgent apartament 3 
camere, decomandat, bloc 
cărămidă, decor deosebit. Simeria, 
Fabricii, bl.8, sc.A, etaj 3, ap.8 
(4848)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, Hunedoara, sau 
schimb cu Deva. Tel. 620240 (4850)

• Vând urgent casă, 4 camere, 
toate condițiile, telefon, str. 16 
Februarie, 11. Tel. 234101 (4853)

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate. Simeria. Tel. 
215710,669131 (3624)

• Vând casă Brănișca, 3 
camere, grajd, bucătărie, pivniță, 70 
ari teren intravilan. Tel. 665656 
(4862)

• Vând garsonieră mobilată sau 
nemobilată. Deva, str. Bejan, bl.Z.1, 
ap.39 (4872)

• Vând casă, grădină 2500 mp, 
posibilități de construcții. Corn. 
Crișcior, str. Zarandului, nr.180 
(4869)

• Vând casă, zonă centrală. 
Deva, tel. 230783. (4723)

• Vând casă și grădină, 0,33 ha, 
sat Aurel Vlaicu, nr. 212. Informații 
tel. 058/732507, după ora 16. 
(3583)

• Vând urgent garsonieră , zonă 
centrală, piață. Informații la 
domiciliu: str. M.Viteazul, bl.40, 
sc.C, ap. 48 sau la tel. 218680, 
după ora 16. (3867)

• Vând convenabil apartament 
2 camere, Hunedoara, Micro 6. 
Informații tel. 247756 (3588).

• Vând apartament 2 camere , 
bdul Dacia 8, Hunedoara. Tel. 
627702 (3720)

• Vând autoturism Espero, cu 
3800 km la bord, preț convenabil. 
Tel. 225170, 094 515417 (4863)

•Vând IFAși ARO. Tel. 212100 
(4864)

• Vând Dacia 500. Tel. 229547, 
627180(4861)

• Vând tractor 18 CP, preț 
avantajos. Tel. 247254 (4867)

• Vând Dacia 1310, an fabricație 
1983, reparație capitală, preț 
16.000.000 negociabil. Tel. 233947 
(4880)

• Vând tractor U445, cu 
remorcă, stare perfectă de 
funcționare. Orăștie, Progresului, 
63. (3586)

• Vând combină Class, cu masă 
de 3 m, și porumb știuleți, pe 
cupoane. Hațeg, Ciprian 
Porumbescu, 14, tel. 777395 (5766)

• Vând Renault 11 Diesel, 1988, 
geamuri, uși electrice. Tel. 094/ 
636427(5100)

• Vând baionetă veche, secolul 
XVII, stare perfectă. Tel. 217694.

• Vând fân de grădină, preț 
negociabil, corn. Rapolt, nr. 27. Tel. 
669263(3623)

• Vând serviciu porțelan 
Meissen, decor aur. Tel. 01 
7784913(4858)

• Cumpăr talon Mercedes 123 
(Cobra). Tel. 069 865632, după ora 
18. (3629)

• Vând haină blană nutrie, trei 
sferturi,maro închis, talia 48-50, im
port Polonia, croi modern. Tel. 
625859.

• Societate comercială 
cumpără ambalaj PVC 1/24. Tel. 
233588 (3634)________________

• Vând schiuri Rubin cu legături, 
clăpari 36, costum schi, preț 
convenabil.Tel. 212287 (3635)

• Vând motor electric 220 V, 1,8 
kW, echipat. Tel. 228632 (3632)

• Vând orice comandă pentru 
televizor (105000 lei), video, satelit. 
092368868. (MP)

• Vindem și montăm parbrize 
auto pentru autovehicule import și 
autohtone. Complex Eurovenus, 
boxa 8. Tel. 219167 (4708)

• Viagra, spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 01/ 
6376273, 092/342628, 092/342629. 
(OP)

• Vând parchet stejar, fag etc. 
uscat, Orăștie, tel. 241468. (3557)

• Vând vin de coacăze. Relații 
latei. 231523 (4797)

• Vând instalație îmbuteliat 
sucuri, completă, inclusiv ambalaj, 
Bobâlna, nr. 91, Hunedoara. Tel. 
094829486, după ora 18. (4796)

• Vând fax Samsung, scaner 
A4, imprimantă A4 Schneider, 
telefon portabil apartament, robot 
telefonic, xerox A4, defect. Tel. 
711063 (3720)

• Vând combină recoltat păioase 
Johndeer, cu sau fără motor Diesel, 
preț negociabil. Orăștioara de Sus, 
151, Nistor. (3587)

• Vând ladă frigorifică, 5 sertare. 
Orăștie, tel. 242495, preț 
negociabil. (3590)

• Vând haină blană jder, preț 
convenabil. Tel. 260182. (7777)

• Vând țuică de prună, 15 000 lei/ 
litru. Informații tel. 092/329384. (3720)

• Vând linie patiserie, cuptor și 
malaxor, preț 18 milioane, 
negociabil. Informații tel. 094/ 
597784(3589)

* Vând boiler electric, 
100 I, preț negociabil. 
Informații la tel. 211275, 
între orele 8-15.

ÎNCHIRIERI

• Primesc în gazdă Daroat. Tel. 
216743, după ora 20 (4857)

• Ofer de închiriat garaj, zonă 
centrală. Deva, str. Cozia, nr.6 
(4856)

OFERTE DE
SERVICII J

Foto Chroma Ilia execută 
la minut pentru buletin,

• Soția, fiica, împreună cu fa
milia amintesc că au trecut 2 ani 
de la trecerea în neființă a dragului 
lor

Primăria municipiului
poze
pașaport, diplomă, legitimație, 
fluturași, album și filmări 
video. Prețuri convenabile. Program 
zilnic 14-15, tel. 264 (4852)

• Angajăm translator limba 
engleză, cu studii superioare. Tel. 
233170,233180 (3627)

• Reparații frigidere la domiciliu. 
Tel. 092 595050 (4861)

• Angajăm facturistă, salariu 
atractiv. SC Spedition reprezentant 
Philips Moris, Deva, str. Horea, 
nr.87. Tel. 092 258472 (4859)

• SC Semo Arad SRL angajăm 
agent. Informații la tel. 057 289740, 
620870 (4865'

DIVERSE

• împrumutăm bani pentru 
obiecte de valoare in condiții foarte 
avantajoase, prin casa de amanet 
deschisă începând din 23 
noiembrie 1-998 în Deva, str. 
Călugăreni, nr. 15, în spatele Casei 
de Cultură. Informații între orele 9- 
17, la tel. 218026 sau 216040, sau 
la sediul firmei. Garantăm 
discreție, siguranță și oferim 
comision negociabil. (3631)

• Emigrare Canada. Pachet 
informațional oficial complet, 
formulare, evaluare. Seriozitate. 
120 000 lei. Comandați la C.P.14, 
Cugir, Alba. (4800)

• Consiliul local al comunei 
Turdaș organizează în data de 10 
decembrie 1998, ora 10, licitație 
publică pentru concesionarea 
unui teren de 300 mp situat în 
comuna Turdaș. Ofertele se 
depun până la data de 
09.12.1998, ora 12, la sediul 
primăriei.(3585)

PIERDERI

• Declar pierdut certificatul de 
acționar nr. 294046 emis de SIF 
Banat-Crișana pe numele Sicomaș 
I.Gustav pentru 25 acțiuni de la nr. 
288431946 la nr. 288431970. Se 
declară nule. (3633)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Cioranu Lucian. îl declar 
nul. (3728)

• Pierdut autorizație nr. 
înregistrare 4/0294, cod fiscal 
2126693 din 30.10.92, aparținând 
Cooperativei de credit C'erna 
Hunedoara, str. A.lancu, 18. Se 
delară nule. (3729)

^:OMEMORARI

• S-au scurs 6 luni de lacrimi 
și durere de când ne-a părăsit 
scumpul nostru

CRISTIAN BORZA
Parastasul de pomenire are 

loc duminică, 22.11.1998, ora 10 
la Biserica Ortodoxă Simeria, 
Șoseaua Națională. Familia. 
(4877)

4

FERI BARTI Deva
• Mâine se împlinesc 6 

săptămâni de la dispariția dragului 
nostru soț, tată și. bunic, căruia îi 
vom purta o veșnică amintire

col.(rez) POPA SABIN
Parastasul de pomenire mâine, la 
Biserica Ortodoxă din Simeria- 
Biscaria, la ora 12.

• Familia - Elisabeta, Lucian- 
Valentin, Valeriu, Adelia și Flavia 
anunță trecerea în eternitate a 
celui care a fost un bun și neprețuit 
fiu, tată, frate, cumn'at și unchi 

ing.DORIN TEODOR COSTA 
în vârstă de 48 ani. înmormântarea 
va avea loc în localitatea Băiești- 
Hațeg, sâmbătă, 21 noiembrie, la 
ora 13.Dumnezeu să-l odihnească 
în pace ! (4871)j

• Regretăm moartea fulge
rătoare a fostului nostru coleg 

ing. DORIN COSTA
Sincere condoleanțe familiei 

îndurerate. Filiala P.U.N.R. 
Hunedoara. (4879)

■ Un ultim omagiu din partea 
colegilor de la Regia Autonomă a 
Cuprului Deva pentru cel care a 
fost

ing. DORIN COSTA
și transmitem pe această cale sin
cere condoleanțe familiei 
îndurerate. (4873)

• Salariații Exploatării Miniere 
Certej sunt alături de inginer șef 
Costa Vaier la greaua încercare 
pricinuită de decesul fulgerător al 
fratelui său

ing. DORIN COSTA 
și transmit sincere condoleanțe 
familiei îndurerate. (4874)

• Consiliul local și Primăria 
municipiului DeVa anunță cu 
profund regret încetarea din viață 
a celui ce a fost

COSTA DORIN
consilier municipal. Transmitem pe 
această cale cele mai sincere 
condoleanțe familiei îndoliate și ne 
exprimăm întreaga compasiune 
pentru dispariția fulgerătoare a 
unuia dintre cei mai activi membri 
ai Consiliului local al municipiului 
Deva. Dumnezeu să-l odihnească 
în pace! înmormântarea va avea 
loc sâmbătă, 21 noiembrie 1998, 
ora 13, în localitatea Băiești, 
Hațeg.

ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER"
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de dumneavoastră, IAR ABONAMENTUL este 
calea cea mai avantajoasă de a intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA DECEMBRIE ESTE DE 10500 DE LEI/LUNĂ, PLUS 
TAXELE POȘTALE.
FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A ZIARULUI, PRIN ABONAMENT VEȚI ECONOMISI 11.000 
DE LEI PE LUNĂ!
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER", iar dacă nu aveți 
abonament, solicitați factorilor poștali să vă facă.

FOARTE IMPORTANT!
Abonamentele se fac la ghișeele oficiilor poștale din județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, în 
numerar și prin virament.

RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

Cu sediul in Deva, Piața Unirii, nr.4
Organizează licitație publică deschisă fără preselecție 

pentru stabilirea evaluatorului, persoană fizică sau juridică, în 
vederea vânzării spațiilor comerciale construite din fondurile 
statului către actualii deținători, conform H.G. nr.505/1998.

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 07.12.1998, 
ora 9, în sala de ședințe a Consiliului local al municipiului 
Deva, Piața Unirii, nr.4.

Taxa de participare la licitație este de 300.000 lei și va fi 
achitată la casieria Primăriei municipiului Deva, până la data 
de 04.12.1998, ora 15.

Garanția de participare la licitație este de 10.000.000 lei și 
se achită cu ordin de plată în contul nr. 50064374393 la 
Trezoreria municipiului Deva sau în numerar la casieria 
Primăriei municipiului Deva.

Documentația pentru licitație se poate procura, contra 
cost, de la Biroul Administrare Clădiri Urmărire Rate din 
cadrul Primăriei municipiului Deva, începând cu data de 
20.11.1998. Contravaloarea documentației este de 25.000 lei.

Ofertele se depun la sediul Primăriei municipiului Deva, 
Piața Unirii, nr.4, începând cu data de 01.12.1998 și până la 
data de 04.12.1998, ora 15.

Informații suplimentare se pot obține de la Biroul 
Administrare Clădiri Urmărire Rate, telefon 054/213435, int.32, 
zilnic, între orele 7-15. 

Grupul de firme Publirom organizează
PRESELECȚIE an8a’8rii

Reprezentanți comerciali 
Agenți de vânzări
Studii superioare ft exaerientă * ■ ___

Cel mai avantajos sistem de salarizare 
Posibilități de promovare rapidă

Ful>Un«
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Vă așteptăm luni. 23 noiembrie, la sediul din Arad, Hotel Parc
302, de la ora 9 la 17. Relații la telefon. 05721 IUI 1

Publirom Group SRL
ADVERTISING AGENCY

SC ELVILA IMP-EXP SRL
DEVA

Str. Depozitelor nr. 2A
Tel: 230491, 220549

VINDE
EN-

GROS:

• Margarina Linco 500g
• Făină albă "000" 1kg
• Gris superior 1/2kg 

Tărâțe

4150 lei
2500 lei
1500 lei

715 lei/kg
• Făină albă "000" 50kg/sac 

-1 t - 5 t:
- 5t - 10t:

Prețurile nu includ T.V.A.

1800 lei/kg
1750 lei/kg

T 
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SC BEBE TREI STEJARI SA
SIBIU

producător al sortimentelor "Bâlea" și 
Thomas" Pils, vă oferă posibilitatea de a de
veni unic distribuitor pentru județul 
Hunedoara.

Caietele de sarcini se pot ridica începând cu luni, 
23.11.1998, de la sediul societății din Sibiu, str. 
Fabricii, nr. 2.

Informații suplimentare la tel. / fax 069/432766

Filiala Teritoriala 
Tg. Mureș a R.A. 
"Apele Române” 

anunță examen concurs pentru ocuparea unui post 
de METEQROLOG sau TEHNICIAN METEOROLOG la 

Stația Meteorologică Păclișa
Examenul concurs va avea loc la sediul unității, în data 

de 25 noiembrie 1998, ora 10.00.
Condiții de participare

- studii superioare (facultatea de geografic - mediu, 
matematică-fizică);

- studii medii sau postliceale de specialitate.
Cererile se vor depune la sediulfilialei Tg. Mureș, str. 

Koleles Samuelnr. 33, biroulR. U.M.R.S.A.,până la data de 
23 noiembrie 1998.

Bibliografia și relații suplimentare se pot obține la 
serviciul meteorologic, telejon 065-160289, interior 435.



20 NOIEMBRIE 1998 Cuvântul liber
~ —

.£ *E
A 

- E 
5-
9 O 
-j c

n

12.05 Universul cunoașterii (r) 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 Santa Barbara (s/ 
r) 15.00 Dosarele Istoriei (do/r) 16.00 
Emisiunea în limba maghiară 17.30 
Scena (mag.) 18.10 Animaniacs (d.a); 
Casa plină (s, ep. 25) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 347) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială, sport 21.00 
Infidelități (s, ep. 5) 21.45 Teatru TV: 
,,Cabala bigoților" 22.50 Jurnalul de 
noapte 23.05 Repriza a treia (mag. 
sportiv)

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! (r) 13.00 D-na 
King, agent secret (s/r) 13.50 Un 
cântec pentru fiecare 15.10 Limbi 
străine. Engleză 16.00 Țiganca (s, ep. 
49-50) 16.45 Santa Barbara (s, ep. 
701)17.30 Ansamblul folcloric „Doina 
Vrancei” 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.50 Filmele săptămânii 
18.00 Hei-rup!, Hei-rap! 19.00 
Știri19.40 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! (mag.) 20.10 Natacha (s, 
ep. 82) 22.00 Femei disperate (f.a 
Franța 1995)

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.20 Iluzii (s, ep. 91)
11.20 Printre rânduri (talkshow/r)
12.20 A treia planetă de la soare 
(r) 13.30 Planeta vie (do, ep. 118) 
14.00 Știrile amiezii 15.30 Dallas (s, 
ep. 125)16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s, ep. 42) 17.50 Zodiac 18.00 
Decepții (s, ep. 97) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Pericol iminent (s, ep. 
97) 22.00 Viitorul începe azi (s, ep. 
33) 23.30 Agenția de presă 23.35 
Cuiul din pantof (talkshow)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.10 Tânăr și neliniștit 10.55 Misiunea (f/ 
r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Suspiciunea (f.p. SUA ’92) 14.45 
Nemuritorul (s/r) 15.15 Tânăr și neliniștit 
(s) 16.00 Nano (s, ep. 168) 17.00 Știrile 
PRO TV / O propoziție pe zi 17.30 Suflet 
de femeie (s) 18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 L.A. Story (co. SUA 
’91) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Seinfeld (s, ep. 
161) 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) 13.00 
Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.30 Apărătorii galaxiei 
(d.a) 16.00 Știri 16.15 Pretutindeni cu 
tine (s) 16.30 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Știri 19.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 20.00 Meșterul casei (s) 
20.30 Decepție fatală (dramă SUA 
’87) 22.00 Fotbal Everton - 
Newcastle (d)

4)
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9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 13.00 Natacha 
(s/r) 14.10 Santa Barbara (s/r) 15.00 
Emisiune pentru persoanele cu handi
cap (mag.) 15.30 Arhive românești (r) 
16.00 Emisiune în limba maghiară 17.00 
Micuța Memol (d.a) 17.30 în flagrant 
(anchetă) 18.10 Hollyoaks (s, ep. 150) 
18.35 Stăpânul lumii (d.a) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 348) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială, sport 21.00 Inițierea 
(dFamă Polonia 1992)^2.40 Jurnalul de 
noapte

9.00 Documente culturale (r) 10.00 
în fața dvs (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Doar o vorbă... (r) 13.00 
Infidelități (s/r) 14.00 Conviețuiri (mag.) 
15.10 Limbi străine. Franceză 15.35 
Deify și prietenii (d.a) 16.00 Țiganca (s, 
ep. 50) 16.45 Santa Barbara (s, ep. 
702) 17.30 De dor, de dragoste, de 
joc... 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-rup!, Hei-rap! 
(cs) 20.10 Natacha (s) 21.00 Sensul 
tranziției 22.00 Teatru TV: „Straniul 
Paradis” 23.40 Fotbal Avancronica 
etapei^a V-a a Ligii Campionilor- UEFA

9.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă (r) 
10.20 Iluzii (s, ep. 92) 11.20 Pericol 
iminent (s/r) 12.20 Viitorul începe azi 
(s/r) 13.30 Planeta vie (do, ep. 119) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 Foișorul de 
foc (talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
126) 16.30 Știri 17.00 Trei destine (s, 
ep. 43) 17.50 Zodiac 18.00 Decepții 
(s,e p. 98) 19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 O umbră 
de îndoială (dramă SUA 1995) 23.30 
Agenția de presă 23.35 Schimbul de 
noapte (talkshow)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 L.A. 
Story (f/r) 12.30 Seinfeld (s/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Suspiciunea (f p. SUA ’92, 
p. II) 14.15 Nemuritorul (s/r) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 169) 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 Spitalul de 
urgență (s, ep. 12) 21.30 Pensacola - 
Forța de elită (s, ep. 22) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei cu F. Călinescu 
22.30 Veronica (s, ep. 12) 23.30 
Profesiunea mea, cultura

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) 13.00 
Știri 13.15 Starea de veghe (talkshow/ 
r)15.00 Știri 15.05 Echipa de fotbal 
(d.a) 15.30 Apărătorii galaxiei (d.a) 
16.00 Știri 16.10 Pretutindeni cu tine (s) 
16.30 Prietenul nostru Jake (s) 18.00 
Știri 19.00 Călătorii în lumi paralele (s) 
20.00 Meșterul casei (s) 20.30 Rivalii 
(do) 21.30 Istoria mafiei americane 
(do.) 22.30 Știri 23.00 Starea de veghe; 
în spatele ușilor închise (talkshow)

9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12.05 Sensul 
tranziției (r) 13.00 Natacha (s/r) 15.00 
Tradiții 16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.30 Medicina pentru toți 
(mag. medical)18.10 Hollyoaks (s, ep. 
151)18.35 Stăpânul lumii (d.a) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 349) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială, sport 21.00 Impact 21.30 
Fotbal Meci din etapa a V-a a Ligii 
Campionilor-UEFA (d) 23.40 Jurnalul de 
noapte 23.55 Cultura în lume (mag.) 0.25 
Fotbal Meci din etapa a V-a a Ligii 
Campionilor UEFA (înreg.)

9.00 Teleenciclopedia (r) 10.00 Opinia 
publică (r)11.00 Fotbal Avancronica 
etapei a V-a a Ligii Campionilor-UEFA 
11.30 Mapamond (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă... (r) 
13.00 Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! (r)14.00 Em. în limba maghiară 
15.10 Limbi străine. Germană 15.35 
Deify și prietenii săi (d.a) 16.00 
Țiganca (s,e p. 51) 16.55 Handbal 
masculin: România-Franța (d) 18.35 
Fotbal: Spartak Moscova - Sturm 
Graz (d) 20.35 Opera Mundi: „Aida” 
21.00 Pentru dv., doamnă! 22.00 Harry 
și Tonto (dramă SUA 1974)

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă 
(r) 10.20 Iluzii (s, ep. 93)11.20 0 
umbră de îndoială (f/r) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 120) 14.00 
Știrile amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talk-show) 15.30 Dallas (s, ep. 
127) 16.30 Știri 17.00 Trei destine 
(s, ep. 44) 18.00 Decepții (s, ep. 
99) 19.00 Observator 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 Rechinii 
de oțel(f.a. SUA 1996) 23.30 
Agenția de presă 23.35 Prezentul 
simplu 0.30 Vedete în papuci

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 Frații 
Hardy (s) 11.15 Aventurile lui Nancy 
Drew (s) 11.45 Pensacola - Forța de elită 
(s/r) 12.30 Fiica oceanului (s) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Good Family (co. SUA 
’89) 14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 170) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Suflet de femeie (s) 
18.15 Știrile PRO TV 19.20 Chestiunea 
zilei cu Florin Călinescu 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Moll Flanders (dramă SUA/ 
Irlanda ’96) 22.15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Nebun după tine 
(s, ep. 12) 23.00 Știrile PRO TV/Profit

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) 13.00 
Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.00 Știri 15.05 Echipa 
de fotbal (d.a) 15.30 Apărătorii 
galaxiei (d.a) 16.00 Știri 16.10 
Pretutindeni cu tine (s) 16.30 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri 19.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 20.00 Meșterul casei (s) 
20.30 Un alt început (s) 21.30 
Atingerea îngerilor (s, ep. 49) 22.30 
Știri
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9.00 TVR Cluj-Napoca 10.05 TVR lași 
11.00 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 Micuța Memol (d.a) 17.30 Timpul 
Europei 18.10 Hollyoaks (s) 18.35 
Stăpânul lumii (d.a) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 350) 19.55 Doar o vorbă... 20.00 
Jurnal, meteo, sport, ediție specială 
21.00 Ai grijă de Jo, Jo (s, ep. 3) 22.00 
La volan. Informații rutiere 22.10 Cu 
ochii’n 4 (anchetă) 22.50 Jurnalul de 
noapte 23.00 Dintre sute de catarge

9.00 Fotbal Meci din etapa a V-a a 
Ligii Campionilor-UEFA 10.30 Impact (r) 
11.00 Oameni care au fost (r) 11.30 
Cultura în lume (r) 12.00 Sunset Beach 
(s/r) 12.45 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 13.00 Medicina pentru toți (r) 
14.00 Emisiune în limba germană 15.10 
Limbi străine. Spaniolă 16.00 Țiganca 
(s, ep. 52) 16.50 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Ceaiul de la ora 
5... 19.10 Față-n față cu autorul: prof, 
univ. dr. Mihai Zamfir 20.10 Natacha (s, 
ep. 85) 22.00 Trupul orhideelor (thriller 
Franța ’74) 23.35 Lumea sportului

6.45 Dimineața devreme (mag.) 
10.00 Știri 10.20 Iluzii (s, ep. 94) 
11.20 Prezentul sinhplu (r) 12.20 
Vedete în papuci (r) 13.30 Planeta 
vie (do, ep. 121) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 128) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 45) 18.00 
Decepții (s, ep. 100) 19.00 
Observator 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Nightman (s, ep. 12) 
22.00 Procurorul (s, ep. 11) 23.30 
Agenția de presă 23.35 O 
chestiune de onoare (f.a SUA ’88)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 11.00 Moli 
Flanders (f/r) 12.30 Nebun după tine (s/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 In the Best In
terest of the Children (dramă SUA ’92)
14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 171) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Suflet de femeie (s) 
18.15 Știrile PRO TV 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 103) 21.30 
Nikita (s, ep. 38) 22.15 Știrile PRO TV 
22.20 Chestiunea zilei 22.30 Prietenii tăi 
(s, ep. 12) 22.50 Știrile PRO TV 23.00 
întâlnire cu presa (talkshow)

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Călătorii 
în [urni paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/r) 13.00 
Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.00 Știri 15.05 Echipa 
de fotbal (d.a) 15.30 Apărătorii 
galaxiei (d.a.) 16.00 Știri 16.10 
Pretutindeni cu tine (s) 16.30 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Știri 19.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 20.00 Meșterul casei (s) 
20.30 Armă de închiriat (f.a. SUA 
1991) 22.00 Gregory Hines Show (s, 
ep. 2) 22.30 Știri
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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 Festivalul 
Internațional de Film „Dakino" 15.30 
Emisiune în limba germană 17.30 
Mapamond 18.00 Animaniacs (d.a); 
Casa plină (s, ultimul ep.) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 351) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială, sport 21.00 Titanic 
(dramă Canada/SUA 1996, p. I) 22.30 
Jurnalul de noapte 22.45 Recitalul 
formației Deep Purple 23.45 în căutarea 
dreptății (f.a. Japonia/SUA 1992)

9.00 Ai grijă de Jo Jo (s/r) 10.00 
Dintre sute de catarge... (r) 11.00 
Lumină din lumină (r) 11.30 Timpul 
Europei (r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 
12.45 Doar o vorbă săț-i mai spun! (r) 
14.30 TVR Cluj 15.10 Limbi străine 
pentru copii: Italiană. Engleză 15.35 
Deify și prietenii săi (d.a) 16.00 
Țiganca (s) 16.45 Santa Barbara (s) 
18.00 Universul cunoașterii: Grafologia 
19.10 Arhive românești (do)19.40 
Dreptul la adevăr 20.10 Natacha (s, ep. 
86) 21.00 Vânare de vânt (div.) 22.00 
Time out (em. sportivă) 22.35 Căderea 
vulturilor (s, ep. 7)

6.45 Dimineața devreme 
(mag. )10.00 Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 95) 11.20 
Nightman (s/r) 12.20 Procurorul (s/r) 
13.20 Fără limită 13.30 Planeta vie 
(do, ep. 122) 14.00 Știrile amiezii 
14.30 Hombres (s, ep. 72) 15.30 
Navarro (s, ep. 20) 16.50 Caracatița 
1 (s, ep. 1) 17.50 Zodiac 18.00 
Decepții (s, ep. 101) 19.00 
Observator 19.30 Inspirația Carolinei 
(s, ep. 12) 20.00 Detectivi ia Malibu (s, 
ep. 12) 21.00 Copilul vândut (f.a SUA 
1995, p. I) 23.30 Agenția de presă 
23.35 Twin Peaks (s, ep. 28)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 Frații 
Hardy (s) 11.05 Aventurile lui Nancy 
Drew (s) 11.25 Beverly Hills (s/r) 12.10 
Melrose Place (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 In the Shadow of a Killer (thriller 
SUA ’92) 14.30 Nemuritorul (s/r) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 
172) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Urmărire generală 17.50 Reforma la 
români 19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Profiler (s, ep. 3) 
21.30 Lock Up (f.a. SUA ’89) 23.25 
Știrile PRO TV - Un altfel de jurnal 
23.45 Chestiunea zilei

7.00 Prima oră (mag.) 10.00 Călătorii 
în lumi paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s) 13.00 
Știri 13.15 Fotbal (r) 15.00 Știri 15.05 
Echipa de fotbal (d.a) 15.30 
Apărătorii galaxiei (d.a) 16.00 Știri 
16.10 Pretutindeni cu tine (s) 16.30 
Prietenul nostru Jake (s) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Știri 19.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 20.00 
Meșterul casei (s) 20.30 Renașterea 
(dramă SUA 1980) 22.00 Lumea lui 
Dave (s) 22.30 Focus de noapte 
23.00 Starea de veghe (talkshow)
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7.00 Bună dimineața de la... lași! 9.30 
Tip-Top, Mini-Top! 11.00 Guvernantele 
(f, SUA) 12.30 Ordinea publică 13.00 
A doua alfabetizare 13.30 Ecranul
14.30 Video-magazin. Toamna se 
numără ... festivalurile 16.50 
Documentar istoric (Anglia, 1995)
17.45 Echipa de intervenție (s, ep. 169)
18.30 Sabrina, vrăjitoare la 16 ani (s, 
SUA, ep. 10) 18.55 Teleenciclopedia
19.45 Săptămâna sportivă 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo 20.30 Dl și dna Smith (s, ep. 6) 
21.20 Cum vă place... 22.25 Filmele 
secolului. Colecția Warner: Frații 
Karamazov 23.40 Arena As

7.00 Căderea vulturilor (s, ep. 7) 7.55 
De la Slatina la Olt 8.30 Sporturi ex
treme (do) 9.00 Comorile lumii 9.30 Pas 
cu pas 10.30 Documente culturale 
11.25 TVR Cluj-Napoca 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 Gabriela, 
managerul echipei de fotbal (s, ep. 6) 
14.50 Bijuterii muzicale 15.00 
Reconstrucția Albaniei 15.35 Delfi și 
prietenii săi (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 
54) 16.45 Santa Barbara (s, ep. 704) 
17.30 Tradiții 18.00 Serata muzicală TV 
(r) 19.00 Istorie, memorie, recuperare 
21.00 Teatrul Național de televiziune 
prezintă: Un domn bine 23.00 Ateneu

7.05 Twin Peaks (r) 7.55 
Caracatița (r) 9.25 Noile aventuri 
ale lui Flash Gordon (ep. 24) 
10.00 Emisiune pentru tineret 
11.00 Mileniul III. Spaime, soluții, 
speranțe 12.00 Talk-show 13.00 
Constelația cinema13.30 Fete de 
provincie (s, ep. 12) 14.00 
Magazin sportiv. Fotbal: Național- 
F.C.M. Bacău 17.00 Pe cont propriu 
(s, ep. 12) 18.00 Decepții (ultimul 
episod) 19.30 Sâmbete și zâmbete 
(divertisment) 20.00 Nash Bridges 
(s, ep. 44) 21.00 Cea mai bună 
prietenă (f, dramă) 23.30 Tropical 
Heat (s, ep. 9)

9.05 Mica sirenă (ep. 16) 9.30 
Incredibila aventură a Robinsonilor 
11.00 ProMotor 11.30 Am întâlnit și 
români fericiți 12.00 Punctul pe I (talk
show) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Soțul și soția (s, ep. 4) 13.30 Harriet (s, 
ep. 9) 14.00 Alo, Generația PRO! 15.30 
Echipa mobilă 16.00 Șut și câștigi
16.30 Lumea filmului 17.00 Pro Fashion
17.30 Conan (s, ep. 21) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Specialiștii (s, ep. 13) 
21.00 Academia de poliție (s, ep. 13) 
21.55 Știrile PRO TV 22.00 Brazil (f, 
dramă US, 1985)

6.30 Videoclipuri 7.00 Elefănțelul 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 Pământul: 
Bătălia finală (s) 12.30 Magazin sportiv
13.30 Preview Premier League 14.00 
Zăpezile de pe Kilimanjaro (aventură 
SUA) 16.00 Zona M - emisiune 
muzicală 17.00 Fotbal: Premier League 
Live (prima repriză) 19.00 Știri 19.45 
Ultimele zile la Casa Albă (dramă SUA 
1989) 22.00 Centennial-Legende din 
Lumea Nouă (s, ep. 19) 23.00 Știri 1.30 
Coșmaruri (SF, SUA 1983)
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7.00 Bună dimineața... de la Cluj- 
Napoca! 8.35 Kiki Riki Miki. Magazin 
pentru copii 9.05 Povestirile lui 
Donald Rățoiul 10.45 Lumină din 
lumină 12.00 Viața satului 13.00 
Tezaur folcloric 13.55 Fotbal: 
Universitatea Craiova-Rapid 15.50 
Super Gol Show - joc interactiv
16.45 Video-magazin 18.25 Atlas
18.45 Serial de călătorii 19.35 
Duminica sportivă 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo 20.30 7 zile în România 21.00 
Titanic (f, SUA 1996) 22.35 Telesport
22.45 D-na King, agent secret (ep. 
47) 23.40 Pop Show Nocturn 

8.00 Delfi și prietenii săi (d.a) 8.30 
Sporturi extreme 8.55 Filmele 
săptămânii 9.00 Comorile lumii 9.30 A 
doua alfabetizare (r) 10.00 Repere 
vitale (r) 10.30 Cinematograful vremii 
noastre 11.15 TVR lași 13.30 Creanga 
de aur 14.00 Gabriela, managerul 
echipei de fotbal (s, ep. 7)14.50 Vitrina 
personajelor de operă 15.35 Delfi și 
prietenii săi (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 
55) 16.45 Santa Barbara (ep. 705)
17.30 Miniaturi instrumentale 17.45 Un 
secol de cinema 18.30 Alo, tu alegi!
19.30 Un poet al taragotului: Dumitru 
Fărcaș 19.45 Clepsidra cu imagini 
20.00 Ultimul trenul.00 Sportmania 

7.00 Pe cont propriu (r) 7.45 Fete 
de provincie (r) 8.15 Spirit și 
credință 9.30 Mighty Max (s, ep. 
38) 10.00 Curly, cel mai mic cșțel 
(d.a) 11.00 Poveștile prietenilor mei 
11.30 Roata de rezervă 12.00 
Printre rânduri (talkshow) 13.00 
Enciclopedia TV 14.00 Duminica în 
familie 18.00 Colivia de aur 
(telenovelă Mexic 1997, ep. 1) 
19.00 Observator 19.30 A treia 
planetă de la Soare (f, ep. 51) 
20.00 Părinții copilului nostru 
(dramă, SUA, 1989) 22.45 Agenția 
de presă 22.50 Fotbal Club 
Antena 1 (talkshow sportiv)

7.00 Prichindeii (d.a) 7.40 Criticul (d.a) 
8.20 Superman (d.a) 8.40 Mica sirenă 
(d.a) 9.00 Super Abracadabra, Mowgli 
(s, ep. 24) 11.00 Doctor în Alaska (s, ep. 
88) 12.00 Profeții despre trecut 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 O propoziție pe zi 
13.05 Soțul și soția (s, ep. 5) 13.35 
Harriet (ep. 10) 14.00 Chestiunea zilei 
15.00 Benny Hill (s, ep. 7, 8) 16.00 Al 
șaptelea cer (s, ep. 46) 17.00 Buffy, 
spaima vampirilor (s, ep. 13) 18.00 
Beverly Hills (s, ep. 10) 19.00 Prețul 
corect 19.30 Știrile PO TV 20.00 Ally 
McBeal (s, ep. 13) 21.00 Evadatul (f, 
SUA 1996) 22.55 Știrile PRO TV 23.00 
Procesul etapei '

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
11.30 Duminică la prânz - talkshow 
14.00 Lumea lui Dave (s, ep. 45) 14.30 
Față în față la Hollywood (do) 15.00 
Secretele bărbaților irezistibili (do)
15.30 în numele iubirii (do) 17.00 Un alt 
început (s, ep. 26/r) 18.00 Atingerea 
îngerilor (r) 19.00 Știri 19.45 Dragoste 
și glorie (f, SUA 1993) 21.30 Călătorii 
în lumi paralele (ep. 48) 22.30 Nimeni 
nu e perfect (s, ep. 48) 23.00 Știri
23.30 Fotbal: Derby Country-West Ham 
United
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La Casele de copii
(Urmare din pag. 1)

La Centrul de plasament nr. 2 
Deva, se află, în momentul de față, 63 
de copii, dintre care 18 preșcolari și 45 
școlari. Din totalul copiilor, doar 20-25 
sunt vizitați de familiile naturale și de 
persoane de bine din oraș, ceilalți 
petretându-și timpul mereu împreună. 
Activitățile din cadrul Centrului de 
plasament se desfășoară pe module 
familiale, cu număr restrâns de copii, 
în acest sens s-au format un modul 
pentru preșcolari, cinci module pentru 
școlari și unul pentru asistați. 
Activitățile desfășurate vizează în 
primul rând pregătirea temelor pentru 
școală, activități de recreere, de 
socializare și educație. Reorganizarea 
pe module a impus schimbarea 
destinației unor încăperi care au 
devenit multifuncționale.De
asemenea, recent s-a înființat clubul 
dotat cu o mulțime de jocuri pentru 
stimularea intelectuală, jocuri de 
creativitate etc. "La Centrul de 
plasament nr. 2 Deva, condițiile de 
cazare, cât și cele de masă sunt 
dintre cele mai bune. încercăm să le 
oferim copiilor o viață liniștită, lipsită 
de griji și o educație bună. însă 
singura nevoie care o au și pe care nu 
o poate suplini nimeni în lume este 
cea a afectivității părintești. Orice s-ar 
spune, părinții rămân părinți", ne-a 
mărturisit dha Carmen Bucur, director 
al Centrului. Dorul de părinți este 
evident exprimat în preajma 
sărbătorilor. Atunci, școlarii își aștern 
pe hârtie gânduri despre părinți. 
Rândurile lor, afișate pe un panou, pot 
fi citite de părinții care îi vizitează. Din 
păcate, însă, sunt mulți care nu 
deschid ușa acestei instituții și care nu 
vor ști, poate, niciodată dorințele 
propriilor lor copii. ‘Acești copii sunt 
învățați cu necazurile vieții. Avem 
câțiva care deseori sunt luați acasă de 
familii de bine. Ei se adaptează foarte 
ușor, sunt comunicativi, sociabili, simt 
nevoia de a se apropia atât de alți 
copii, cât și de adulți în care văd un 
posibil părinte", spunea dna Carmen" 
Bucur.

La ora vizitei noastre, pe copii i- 
am găsit cuminți, în băncile lor, 
făcându-și temele. Andreea Gabriela 
Patcaș este în clasa a lll-a A, la 
Școala Normală “Sabin Drăgoi" Deva. 
"Sunt la Casa de copii de la vârsta de 
6 ani (acum am 10 ani). Mama mea 
stă în Deva și mai vine uneori la 
mine, însă nu prea are bani și nici 
timp. Aici este frumos. Am prietene și 
împreună cu doamnele educatoare 
mergem în tabere sau în excursii”, 
spunea Andreea. Este o fetiță 
frumoasă cu părul auriu, iar ochii ei au 
devenit strălucitori când ne-a povestit 
despre distracția din tabăra de la 
Brădățel. Apoi, ne-a întrebat cum ne 
cheamă și ne-a spus numărul de 
telefon al Casei de copii, unde o 
putem găsi pe ea, dar și pe ceilalți.

Alături. Virginica Claudia 
Cojocaru, elevă în clasa a Il-a B" la 
Școala generală nr. 1, avea în față 
cartea de citire, deschisă la lecția 
“Prietenie". După ce a citit cu glas tare 
lecția, ne-a spus că îi place să se 
joace, să deseneze și să privească la 
televizor. Lui Laurențiu Joia (clasa a 
ll-a, Liceul de muzică și arte plastice) 
îl place foarte mult să cânte la 
clarinet și pian. A,venit la Casa de 
copii din Deva la data de 15 
septembrie a.c., tocmai pentru a 
putea studia muzica, căci la Orăștie 
nu avea această posibilitate. Sunt și 
copii cu posibilități intelectuale 
deosebite care sunt sprijiniți de 
Centrul de plasament pentru a putea 
urma o formă de învățământ superior. 
Relevante în acest sens sunt cazurile 
unui băiat, student în anul II la 
Conservatorul din Cluj - secția pian, și 
al unei fete, elevă la Liceul de muzică 
I. Vidu, Timișoara, chitară clasică. Pe 
lângă talentul muzical, acești copii au 
rezultate foarte bune și la materiile de 
cultură generală. De apreciat este 
faptul că pentru a obține astfel de 
performanțe, ei au muncit din 
răsputeri, iar în vacanțele de vară, 
intre repetiții și concerte, lucrează 
pentru a avea cu ce să se întrețină.

Alternativa fundațiilor 
private

între cei 13 copii cu vârste 
cuprinse între 4-14 ani și cadrele 
didactice din cadrul Orfelinatului 
"Imanuell" Crișcior s-au format 
legături puternice, bazate pe 
dragoste, pe respectul față de 
semeni. Aici, cu toții sunt frate și 
soră, făcând parte dintr-o familie 
numeroasă. Dar porțile orfelinatului 
sunt larg deschise pentru orice 
persoană din afară care dorește 
să-și petreacă câteva momente 
alături de copiii năpăstuițj de soartă. 
Chiar dacă beneficiază de condiții 
excepționale, copiii simt lipsa 
părinților și deseori dorul de ei este 
sufocant. Unii sunt vizitați din când 
în când, dar pe alții nu are cine să- 
i caute. Și atunci, nu le rămâne 
decât această mică societate, în 
care cu toții sunt egali, frați și 
surori, cu prea puține speranțe la o 
viață normală de familie.

Organizația “Misiunea Creștină 
Română - Imanuell'" este în 
strânsă colaborare cu Consiliul 
județean și Direcția Județeană 
pentru Protecția Drepturilor 
Copilului. “Organizația este 
umanitară, non-profit, intercon- 
fesională, care abordează în mod 
special problematica copilului aflat 
în dificultate", ne-a spus dl Aurel 
luga, președintele organizației. La 
ora actuală, în cadrul orfelinatului 
se derulează două programe. Primul 
vizează starea de plasament a 
copilului, program prin care 
orfelinatul este obligat să întrețină 
respectivul copil cu masă, cazare, 
școală și educație. La Orfelinatul 
Imanuell ziua de sâmbătă este 
dedicată școlii biblice, program 
frecventat și de copiii din localitate, 
unde învață cântece relig^jase, 
studiază Biblia sau cântă la diverse 
instrumente. Cel de-al doilea 
program intitulat "începuturi 
luminoase" are ca element- 
definitoriu faptul că asistarea 
copiilor se face 24 de ore din 24 cu 
educatori special instruiți care 
locuiesc împreună cu copiii. De 
altfel acesta este secretul armoniei 
care domnește la Orfelinatul 
Crișcior. Și anume faptul că adulții 
se identifică cu copiii, iar relațiile s- 
au cimentat ca într-o familie 
adevărată.

Reforma sistemului
Datorită greutăților cu care se 

confruntă azi casele de copii, la 18 
ani când ar trebui să părăsească 
instituțiile în care au crescut, 
majoritatea copiilor nu sunt 
pregătiți pentru viață, aprecia dl 
Gabriel Ciupe. Foarte puțini 
reușesc să se integreze în 
societate, să-și găsească un 
serviciu, ori să-și întemeieze o 
familie. Recent, însă, a demarat 
reforma sistemului de protecție a 
copilului instituționalizat, prin care 
se speră eliminarea acestor 
deficiențe. Toate casele de copii au 
fost preluate de Direcția Județeană 
pentru Protecția Drepturilor 
Copilului, schimbându-și denumirea 
în centre de plasament. O dată cu 
schimbarea denumirii se dorește și 
reorganizarea sistemului și 
schimbarea mentalității personalului 
care lucrează în aceste instituții. în 
următorii 3-4 ani se va reduce 
numărul copiilor din centrele de 
plasament cu 8, maximum 10 
copii. Aceste module vor avea 
propriul dormitor, propria cameră de 
zi și proprii educatori și îngrijitori. 
Din cei 950 de copii existenți la ora 
actuală în centrele de plasament, 
în jur de 600 vor fi prinși în astfel 
de module de tip familial. 
Aproximativ 150 vor fi încredințați 
asistenților maternali profesioniști, 
ceilalți urmând a fi ținuți în centre 
de ocrotire pe timp de zi (un fel de 
creșă gratuită în care se asigură 
hrana și educația copiilor în timp ce 
părinții sunt la serviciu). Se speră 
că prin această reformă a 
sistemului, copiilor nu le va mai 
lipsi dragostea.

SERVICIUL 1)E
AMBULANTĂ JUDEȚEANĂ

(Urmare din pag. 1) 

mare performanță. De prisos să 
subliniez ajutorul consistent ce I- 
am primit în acest fel pentru 
îmbunătățirea radicală a serviciilor 
de urgență ce le efectuăm la orice 
oră din zi și noapte, atât în ce 
privește confortul transportului 
bolnavilor, cât rpai ales calitatea 
deosebită a actului medical pe 
care medicul poate să-l dea în 
mașină sau la locul chemării și apoi 
chiar în timpul transportării 
suferindului spre spitalul de 
urgență.

- Ce tip de salvări ați primit?
- Salvări construite de 

renumita firmă FIAT, toate noi - 
anul fabricației lor este 1998, 
foarte mult apreciate și de 
conducătorii auto, dar și de 
medicii și asistenții lor. Pentru 
cititorii ziarului dvs. doresc să 
precizez că există o ierarhizare 
a ambulanțelor care sunt de 
transport (cum sunt Daciile la noi) 
și ambulanțe de intervenție, dotate 
cu tot ce este necesar asigurării 
unui ajutor urgent, cu intervenții 
prompte, cum ar fi ventilația 
artificială, șocul cardiac extern, 
EKG-ul, atât pe monitorul fibrilator, 
cât și separat, salvările posedă 
și'trusă de intubație necesară în 
cazul unor obstrucții ale căilor 
respiratorii superioare precum și 
seringă automată, adică o dotare 
foarte apropiată de cea a unui 
salon de terapie intensivă.

- Și dispuneți și de 
personalul calificat pentru a 
folosi aparatura din 
ambulanță?

- Imediat după dotarea cu noile 
ambulanțe, au fost organizate 
cursuri de specialitate pentru 
acomodarea și folosirea cu 
profesionalism a aparaturii 
medicale.

- Presupunem că o 
ambulanță “FiAT" costă mult, 
că aceste mașini moderne 
trebuie întreținute. Cum vă 
descurcați, die director?

- Aveți dreptate. O ambulanță 
de acest tip, cu dotarea care o 
are, costă 500 de milioane de lei. 
Pentru noi este o sumă imensă,

dacă ținem seama că multe 
societăți mari nu-și achită de o 
lungă perioadă cuvenita taxă 
pentru sănătate. Să nu omitem 
că fiecare ambulanță are 
nevoie de o seamă de 
consumabile, medicamente cu 
un cost ridicat. Ne străduim să 
le îngrijim cât mai bine, șoferii 
fiind bine aleși și pegătiți în 
cursori de specializare și de 
cunoaștere a mașinilor. Noile 
salvări au un termen d$ 
garanție de 2 ani, iar reviziile 
tehnice se vor efectua numai 
la Timișoara, unde există 
reprezentanța firmei FIAT. 
Acum la Deva și în Valea Jiului 
ambulanțe noi se află deja în 
folosință. în curând vom mai 
primi două ambulanțe FIAT cu 
dublă tracțiune, ce sunt 
destinate centrelor de 
sănătate din Hunedoara și 
Hațeg și ar fi foarte necesară 
o asemenea dotare și la Brad. 
Vreau să mai relatez că Valea 
Jiului este foarte bine dotată 
cu salvări performante - 
singura problemă în această 
parte a județului este 
acoperirea cu medici, cu tot 
sporul ce se acordă, nu se 
înghesuie nimeni. în restul 
județului nu șe pune problema 
asigurării cadrelor medicale.

-în încheiere, vă rugăm să 
vă adresați bolnavilor, celor 
care sunt puși să se adreseze 
Ambulanței.

- Vă mulțumesc, chiar este 
necesar să fac un apel călduros 
celor ce ni se adresează 
rugându-i ca cei care dau 
telefon să anunțe cu claritate 
cazul medical, adresa exactă. 
Am fi recunoscători celor care 
ar renunța la invective, jigniri de 
tot felul și de agresare verbală a 
telefonistelor adresate îndeosebi 
de unii tineri scăpați de sub 
controlul părinților. E mare păcat 
să se țină telefonul ocupat cu 
asemenea adevărate acte de 
huliganism în timp ce un om se 
zbate între viață și moarte și nu 
poate primi la timp ajutorul 
medicului.

SC ULPIA SA DEVA
închiriază spatii comerciale la 

etajul 2 al complexului.
Informații la tel. 217929,213575,092/258444,

■DIRECȚIA SILVICĂ DEVA
I______ ’_________________ I I

DEALER AUTORIZAT CONNEX GSM DEALER AUTORIZAT CONNEX CSV DEALER AUTORIZAT
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De Iii 1 decembrie a.c. intră in vigoare 
noile reglementari privind circulația 

materialelor lemnoase

'------------ --------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •

CASA AIITO TIMIȘOARA (Q

partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă: 

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

Ofertă specială: Ford Mondeo 2,0 CLX la 22.104 DM 

Timișoara, Calea Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.
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. De | 
menționat că se interzice folosirea simultană a 
formularelor vechi și a celor noi.

Subliniem că duoă data de 1.XII.1998 se interzice 
folosirea altor formulare, iar tipărirea lor se va face 
numai prin “imprimeria Națională" la comanda Regiei 
Naționale a Pădurilor prin Direcțiile silvice județene.

Persoanele fizice și juridice autorizate să elibereze 
aceste documente de însoțire vor procura formularele 
respective, contra cost, de la unitățile silvice în a 
căror rază teritorială gestionează materialele 
lemnoase care urmează a fi transportate.

Modul de utilizare a noilor formulare tipizate este 
precizat în H.G. nr. 735/ 21 octombrie 1998.

Orice alte lămuriri și informații se pot obține la sediile 
^ocoalelor silvice sau la sediul Direcției Silvice Deva.

începând cu data de 1 decembrie 1998 intră in 
| vigoare Hotărârea de Guvern nr. 735/ 1998 cu 
i privire la circulația materialelor lemnoase și a 
1 instalațiilor de transformat lemn rotund, de la aceeași 
| dată H.G. nr. 379/ 1993 fiind abrogată.

Tipărirea noilor formulare care vor fi introduse in 
mod obligatoriu in toată țara se va efectua numai la

| Regia Autonomă “Imprimeria Națională*, aceasta 
asigurând un sistem unitar de tipărire și inseriere. 
Formularele sunt realizate pe hârtie autocopiativă 

| și conțin elemente speciale de secretizare.
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Pensiile - între ordonanță...
(Urmare din pag. 1)

Astfel, persoanele cu pensii mici nu vor simți prea mult creșterea 
veniturilor, iar cele cu pensii mari, de multe milioane, rămân cu ele. 
Indiferent că se raportează la aceeași vechime și la aceeași categorie 
profesională. Și nu sunt puține persoane care au pensii de milioane de 
lei, în timp ce pensia medie este de aproape 600.000 de lei pe lună.

în baza noului sistem de calculare a pensiilor, aplicat la valoarea celor 
din 1990, se poate opta pentru media salariilor brute din oricare cinci ani 
lucrați consecutiv în ultimii 10 dinaintea ieșirii la pensie, 54 la sută din 
media respectivă, la carb se adaugă toate creșterile intervenite de la 1 
august 1991 încoace, urmând să reprezinte pensia lunară. Se ajunge 
astfel ca persoanele care se pensionează acum să aibă pensii mai mari 
decât le erau ultimele salarii nete și mai mult decât media salariului net pe 
economie. Deci altă inechitate în raportul dintre pensionari.

Și încă una. Dacă 1,2 milioane de pensionari vor beneficia de 
majorarea veniturilor între 40.000 de lei și ceva mai mult de 300.000 de 
lei pe lună, 2,6 milioane de pensionari de asigurări sociale de stat vor 
trăi tot sub pragul sărăciei. Să nu mai vorbim de pensiile de invaliditate și 
de urmași, care nu sunt luate în calcul potrivit ordonanței. Or, dacă se 
dorește ajutorarea pensionarilor, nu trebuie făcute discriminări. Chiar 
dacă bugetul statului a ajuns la fundul sacului. Poate, totuși, proiectul 
noii Legi a pensiilor publice, propus de Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale, proiect care așteaptă de multă vreme în sertarele Parlamentului, 
va primi undă verde pentru dezbatere și adoptare, aducând oarecare 
echilibru în privința veniturilor pensionarilor, indiferent din ce categorie 
fac parte sau în ce an și-au încetat activitatea. Viața este la fel de grea 

^pentru toți.______  „

Clienții noștri participă la 
SUPERCONCURSUL QUASAR 98!

PREMIUL GENERAL ELECTRIC, 
PHILIPS, PREMIUL FOURLIS-, PREMIUL PHILIPS, 
ZANUSSI, PREMIUL PHILIPS, PREMIUL PHILIPS

PREMIUL INDESIT,PREMIUL LG, 
PREMIUL
PREMIUL

Condiții de participare
• Abonează-te La serviciile CONNEX GSM in perioada 

16.11.-31.12.1998, prin magazinele QUASAR și prin 
dealerii săi autorizați din țară.

• Cumpără produse GSM (cartele SIM CONNEX GO, 
accesorii, telefoane, etc.)în valoare mai mare de 500.000 
lei din magazinele QUASAR și de la dealerii săi autorizați 
din țară.

• Cumpără produse Audio-Video-TV- 
Electrocasnice-Electronice-Tehnică de calctfl cu valoare 
mai mare de 500.000 lei din magazinele QUASAR.

• Completează și răspunde corect la întrebarea: 
"Care este adresa sediului societății QUASAR S.A.?", 
aflată în talonul de concurs.

Desemnarea câștigătorilor se face la sediul 
societății QUASAR, Deva, B-dul Decebal, bl.R, parter în 
data de sâmbătă,', 9.01.1999, la ora 12.00. Extragerea va fi 
efectuată de către participanții aflați la fața locului.

• Te abonezi la serviciile CONNEX GSM și primești 
cârdul CLUB QUASAR (reducere 3% la orice produs cumpărat 
din magazinele QUASAR) .
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Magazin QUASAR 
DEVA 
Bd.Dacabal, 
bl.R,parter 
tal:054/211216

Magazin QUASAR 
HUNEDOARA
Bd.Dacla,nr.37
bl.47,parter 
tel:054/740647

Magazin QUASAR
BRAD
Str. Republicii
nr.11, bl. 1 
tel (054/651250

Magazin QUASAR
ORAȘTIE
Bd.Eroilor,
bl.E, parter 
tel (054/247540
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