
Dl Nicolae Stanca a fost 
numit prefect al județului

După mai multe săptămâni 
de discuții privind succesorul la 
funcția de prefect al județului 
Hunedoara, joi, în ședința de 
Guvern, a fost numit dl ing. Ni
colae Stanca, membru al PSDR.

Anterior numirii în funcția de 
prefect, dl Nicolae Stanca a 
îndeplinit munci de răspundere 
——~ 1 -

la mai multe unități miniere din 
cadrul RAC Deva, iar până în 
urmă cu câteva luni a fost 
director general al Regiei.

învestirea în funcție, 
potrivit declarațiilor dlui 
Dumitru Ifrim, deputat PSDR de 
Hunedoara, se va face în zilele 
următoare. (C.P.)

SI WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele In lei 
persoanelor fizicei

X la 30 de zile - 55% 
X la 90 de zile - 53°/.

Un apel de la salariații Atelierelor
Ne zbatem în greutăți și lipsuri 

generate de mersul reformei, de 
restructurare și șomaj și noi, cei de la 
SC Atelierele centrale Crișcior SA, 
unde se mai află în activitate doar 287 
de salariați ce așteaptă de 3 luni 
diferența de bani de la salariile 
neîncasate integral în acest răstimp.

Sosirea anotimpului friguros, 
scumpirile de la o zi la alta ne

centrale din Crișcior
secătuiesc tot mai mult. De aceea,
facem un apel și pe această cale la 
conducerea RAC Deva pentru a achita 
în întregime datoriile pentru lucrările 
de construcții șt reparații utilaje 
miniere efectuate exploatărilor miniere 
din cadrul regiei. Cunoaștem și noi 
greutățile prin care trec minerii (și ne 
solidarizăm cu acțiunile lor 
revendicative), precum și ale regiei,

dar ne punem mari speranțe că se 
vor înțelege și greutățile angajaților 
de la Crișcior și ne manifestăm 
încrederea că vom colabora și în 
viitor cu aceeași deschidere, 
seriozitate și competență.
Nicolae Hut, președintele 
Sindicatului independent 

„Zarand"

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA

LIBERJudețul 
Hunedoara
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"Sala pașilor pierduți" 
devine "sala banilor 

pierduți* pentru creditori

Pe principiul 
“de unde nu e, 
nici Dumnezeu 

nu cere”

E lucru demonstrat că 
legea nu funcționează atunci 
când încearcă să repare 
efectele negative ale unei 
economii aflate in plină criză. 
O astfel de tară, 
generată de dis- 
funcționalități 
economice, este 
și blocajul fi
nanciar. Sunt pe 
rol mii de pro
cese deschise de 
firme ce au de primit bani 
împotriva altor firme care ie 
sunt datoare. De cele mai 
multe ori hotărârile ju
decătorești de executare silită 
sunt gloanțe boante trase 
împotriva rău-platnicilor. Mai 
mult, taxele aferente judecății 
îl încarcă și mai mult ia 
cheltuieli pe păgubit.

Societatea comercială 
“Matex" din Deva are 
câștigate zeci de procese 
împotriva unor beneficiari rău- 
piatnici. Dialogul purtat cu di 
ing. Aurei Bălan, directorul 
firmei, a gravitat în jurul

ineficacității actului de Justiție 
în cazul recuperării banilor de 
ia datornici. "Sistemul care 
funcționează îi protejează, în 
opinia mea, pe datornici. De 

exemplu, dacă 
firma care îmi 
datorează bani 
își are sediul la 
Bacău, eu, 
câștigător ai pro
cesului, trebuie 
să suport din

banii mei costul deplasării 
executorului judecătoresc la 
sediul datornicului. Și dacă 
acesta este găsit și dacă nu, 
rezultatul este cam același, 
adică nul. Dacă nu poate fi 
găsit trebuie să refac la o dată 
ulterioară escapada, iar dacă 
este se creează prilejul luării 
unor noi promisiuni de plată 
înscrise într-un proces-ver- 
bai, promisiuni care nu se 
concretizează de cele mai

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 8)

Sângele înseamnă 
viață

Centrul județean de 
Transfuzie Sanguină Deva a trecut 
printr-o perioadă foarte grea, 
neavând acoperire pentru 
eliberarea bonurilor valorice către 
donatori și, deci, ajungând în 
imposibilitatea de a le emite. S-au 
făcut toate demersurile posibile - 
scrisori, adrese - către Consiliul 
local ca într-o ședință de 
rectificare a bugetului să fie 
aprobată o sumă rezonabilă 
pentru această problemă vitală a 
societății. A existat o perioadă în 
care s-a apelat la alte județe ca 
Alba, Sibiu, Timiș.

"Am găsit în sfârșit înțelegere 
-spunea dna Viorica Tripșa, șef 
serviciu la centrul T.S. - în sensul 
că în ședința din 3 noiembrie s-a 
discutat această problemă. Dl 
viceprimar Dumitru Gîlcescu ne-a 
garantat că necesarul pentru 
acest an va fi acoperit din 
veniturile proprii ale Primăriei. Noi 
apreciem acest lucru și le 
mulțumim acelor oameni care știu 
să-și facă datoria. înțelegem pe 

I de altă parte că Primăria are o 
seamă de îndatoriri - cum ar fi 
iluminatul străzilor de sărbători, 
care este o bucurie pentru copii,

pentru toți cetățenii orașului. Dar 
aș dori ca un funcționar să știe 
de ce este plătit, o mai mare 
responsabilitate de felul în care 
se împart banii. Nu noi trebuie 
să mergem să ne milogim. 
Centrul de Sânge nu poate fi 
dat deoparte. Noi nu putem să 
aducem donatori fără bani, că 
nu vin. Eu dau tot creditul dlui 
viceprimar, considerând că 
vorbește în totala 
resposabilitate a funcției pe 
care o deține și dacă a găsit 
modalitatea de a ne finanța sunt 
absolut sigură că o va face.”

Sângele este unicul medi
cament gratuit, care nu se 
găsește nici în farmacii. 
Donarea de sânge, cum am mai 
aflat, nu este obligatoriu să fie 
remunerată cu acele bonuri 
valorice. Potrivit legii, 
remunerarea se face la cerere. 
S-a mers totuși pe acest sistem 
datorită nivelului general de 
sărăcie. Vin aici foarte multi 
șomeri sau oameni care nu au

Estera SÎNA
(Continuare în pag. 8)

Interpelarea senatorului Doru 
Gaița adresată ministrului 

Radu Berceanu
Prin prezenta interpelare mă adresez dlui Radu Berceanu, 

ministrul Industriei și Comerțului.
In județul Hunedoara, caracterizat ca monoindustrial, prin siderurgie 

și minerit, s-a primit ordin din partea Ministerului Industriei și 
Comerțului, prin CONEL, ca de fapt și în alte jduețe, să fie decuplați de 
la rețea consumatorii care au restanțe la plata energiei electrice, 
neținăndu-se cont de faptul că aceștia desfășoară o activitate rentabilă 
sau nu, privindu-se doar prin prisma datoriilor. In acest sens, trebuiau 
decuplate S.C. „Siderurgica” S.A. Hunedoara, S.C. „Sidermet” S.A. 
Călan, R.A.C. Deva și R.A.I.L. Hunedoara (inclusiv gospodăriile locale 
din celelalte localități). Implicațiile acestui ordin aberant, care nu ține 
cont profesional nici măcar de Hotărârea Guvernului nr. 236/1993 și 
de Hotărârea Guvernului nr. 212/1995, ar putea fi cu efecte dezastruoase 
pentru economia întregii zone, ducând și la efecte sociale deosebit de 
grave, irecuperabile.

Nimeni din partea Ministerului Industriei și Comerțului nu a făcut o 
evaluare a eventualelor repercusiuni, în special pentru R.A.I.L.-uri, ca 
urmare a acestor decuplări, care nu au nimic comun cu înfăptuirea 
reformei, singura explicație fiind niște măsuri disperate ale unor 
nespecialiști. Prin forțarea acțiunii amintite, de altfel complet eronată, 
s-a ajuns chiar la destituirea de directori ai sucursalelor de distribuție 
din două județe, fapt incredibil, dar apreciat de nespecialiști în domeniu.

Măsurile concrete pentru rezolvarea situației sunt imperios 
necesare, iar ele ar consta prin abordare profesională prin:

- analiza prețului și a sistemului tarifar la energia electrică pentru 
marii consumatori, în sensul alinierii la exigențele Uniunii Europene;

- analiza reeșalonării la plată a restanțelor;
- programe clare de restructurare sectorială a industriei românești 

(a se vedea măsurile Comisiei economice din 4 noiembrie 1998 de la 
Hunedoara, pentru metalurgie);

- analiza posibilității plăților în cazul opririi (limitări la nivelul cotei 
de avarii, care plăți pot deveni nule prin lipsă de producție, respectiv de 
venituri).

La acest elegant chioșc amplasat lângă Magazinul “Palia” din 
Orăștie, vă puteți procura zilnic ziarul “Cuvântul liber”, dar și presă 
centrală și produse de strictă necesitate. Puteți beneficia, de asemenea, 
de servicii de mică publicitate prompte, evitând drumul până la Deva. 

Foto: Traian MÂNU

Precizări în legătură cu

Organizarea în asociații de proprietari
în ședința Guvernului României 

din data de 12 noiembrie 1998 
Executivul a aprobat o ordonanță 
de urgență pentru modificarea 
Legii locuinței nr. 114/1996.

Conform Legii locuinței nr. 114/ 
1996, proprietarii din clădirile cu 
mai multe locuințe în proprietate 
privată sau mixtă, constituiți în 
asociații de locatari, urmau să se 
organizeze în asociații de 
proprietari în termen de 24 luni de 
la data intrării în vigoare a legii.

Acest termen legal prevăzut 
pentru transformarea asociațiilor 
locatarilor în asociații de proprietari 
a expirat la data de 21 octombrie 
1998. Cu toate acestea, până în 
prezent doar un număr mic de 
asociații de locatari s-a conformat 
dispozițiilor legale, constituindu-se 
în asociații de proprietari.

Având în vedere procedura 
greoaie prevăzută de Legea nr. 
114/ 1996 pentru dobândirea 
personalității juridice de către

[ Ziarul primește mulțumiri
Nu exista mulțumire mai mare pentru ziarist 

decât să vadă că semnalele sale, turnate în nobila 
formă a articolului publicistic, au puterea de a 
destinde resorturi aparent înțepenite întru rezolvarea 
problemelor. E drept, astfel de satisfacții sunt rarisime 
dată fiind lehamitea aproape 
resemnată în care mizeria și mai 
ales lipsa de perspectivă au 
aruncat societatea românească.

Dar ele totuși există. Ziarul 
nostru a scris aproape un serial 
despre "telefoanele care nu merg" 
la Sălașu de Sus. Ei bine, începând cu 11 noiembrie 
a.c., la puțin timp după un ultim apel al cetățenilor din 
localitate făcut prin ziarul nostru, în localitatea Sălașu 
de Sus, a fost instalat un telefon public cu cartelă. 
Prin acesta problema comunicării la distanță în cazuri 
de urgență este rezolvată. 

La intervenția ziarului 
“Cuvântul liber", la Sălașu 

de Sus a fost montat un post 
telefonic cu cartelă.

asociațiile de proprietari, 
ordonanța de urgență 
adoptată în data de 12 
noiembrie 1998 urmărește 
simplificarea acestei pro
ceduri. Astfel, asociația de 
proprietari dobândește perso
nalitate juridică în momentul 
înregistrării acordului de 
asociere și a procesului verbal 
al adunării constitutive la 
organul financiar local pe raza 
căruia se află situată clădirea.

In numele locuitorilor de la Sălașu de Sus, dl 
profesor Ștefan Crișan ne scrie: "Mulțumirile noastre 
redacției independentului Cuvântul liber și cu 
aceleași respecte și considerații, purtătorilor noștri de 
cuvânt din cadrul echipei (de ziariști-n.n.) care s-a 

deplasat la Sălașu de Sus." 
Mulțumim, domnule profesor, 

cuvintele d-voastră sunt suprema 
recompensă pentru mânuitorii 
slovelor gazetărești de la 
Cuvântul liber și, în general, de 
pretutindeni. Observați că, deși 

nu are eficiența târnăcopuluifnici nu ar fi bine), presa, 
în timp, asemenea șuvoiului de apă, străpunge "piatra" 
până la urmă. E drept că pentru SCHIMBARE e nevoie 
și de târnăcopul'reformei, dar deocamdată, politic 
vorbind, nu prea e nimeni vrednic să-l strunească în 
țara mioriței.

Adrian SĂLĂGEAN

——  1
NTRAREA MAICII DOMNULUI

ÎN BISERICĂ
zV

Toate praznicele domnești sau 
închinate sfinților din timpul anului au 
mare importanță în viața credincioșilor și 
fiecare își are locul, învățătura și 
însemnătatea iui. Dintre ceie 14 praznice 
domnești, 4 sunt închinate Maicii 
Domnului, cea care a născut pe /sus 
Hristos, fiul iui Dumnezeu, solidară cu noi 
în rugăciunile noastre, rugându-se pentru 
noi dimpreună cu noi.

intrarea Maicii Domnului în Biserică a 
intrat în calendarul Bisericii Ortodoxe încă 
din secolul al Vlll-lea cu puțin înainte de 
Sinodul 7 ecumenic (787) cum ne arată 
Fer. Augustin și patriarhii de 
Constantinopoi Girman și Tarasie.

Cu 200 de ani în urmă trăiau în 
Ierusalim doi bătrâni, erau dumnezeieștii 
părinți ioachim și A na și ei nea vând copii 
se rugau neîncetat iui Dumnezeu să ie dea 
și ior un copii pe care îi vor dărui LUI “Dă- 
mi Doamne un copil și îl vom închina Ție".

Rugăciunea este ascultată și 
dobândesc pe Sf. Fecioara Maria. Când 
Sfânta Pruncă avea vârsta de 3 ani, părinții 
ioachim și Ana o aduc în Biserică, 
îndeplinind făgăduia ia dată iui Dumnezeu. 
Grea a fost despărțirea pentru părinți, dar 
ușoară pentru fiica lor, copilă, că era plină 

de Duhul Sfânt și se făgăduise să-i 
slujească iui Dumnezeu. La 12 ani îi mor 
părinții. Aici în templu unde creștea cu 
vârsta și cu înțelepciunea a unit ca într-o 
frânghie de aur rugăciunea, milostenia și 
munca.

în perioada de slujire în sufletul Sf. 
Fecioare s-au dezvoltat multe sentimente 
ca cei de iubire de Dumnezeu și de 
oameni, de evlavie, de dreptate, 
rugăciune, toate acestea ie-a pus în slujba 
iui Dumnezeu și a semenilor săi.

După tradiții, în templu, Sf. Fecioară a 
stat până ia vârsta de 15 ani. Era vârsta ia 
care o fiică putea să intre în viața socială. 
Ea fiind aleasă de Dumnezeu și dăruită 
Lui a a ies ca ie cu mult mai înaltă. După 
logodirea cu bătrânul iosif, de 84 de ani, 
cum arată Epifanie în opera “Adversus 
Haereses", i s-a vestit de Arhanghelul 
Gavriil că va naște pe fiul Celui Prea înalt. 
El i-a zis: “Bucură-te cea plină de har. 
Domnul este cu tine. ” (Luca, 1,28).

Să o cinstim totdeauna, s-o venerăm 
pe Maica Domnului, în așa fei și chip cum 
cinstim pe Fiui Său, cum îi cinstim pe 
Dumnezeu.

Pr. dr. i.O.RUDEANU
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SÂMBĂTĂ 
ku-A 21 noiembrie

TVR 1
7.00 Bună dimineața de la.... 

Timișoara șl Bucureștii (mag. 
matinal) 9.05 Aladdin (d.a) 9.30 
Ba da, Ba nul (em. pt. copil); 
Prințesa Lunii (s, ultimul ep.) 
11.00 Marea Cruciadă (co. SUA 
’94) 12.30 Ordinea publică 13.30 
Ecranul (mag.) 14.30 Turnul Ba
bei la CluJ-Napoca 16.55 Rugby 
Irlanda - România în 
Preliminariile Cupei Mondiale 
(d) 18.35 Sabrina, vrăjitoare la 
16 ani (s, ep. 9) 19.00
Teleenciclopedia 19.50 
Telesport 19.55 Doar o vorbă... 
20.00 Jurnal, meteo 20.30 D-nul 
și d-na Smith (s, ep. 5) 21.25 
Cum vă place... careul cu 5 ași 
(div.) 22.30 Frații Karamazov 
(dramă SUA '58, p. I)

TVR 2
7.00 Căderea vulturilor (s/r)

7.55 Tineri interprețl 8.05 Omer 
(d.a/r) 8.30 Telefaună (do) 8.55 
Filmele săptămânii 9.00 
Comorile lumii (do)9.30 Pas cu 
pas: alimentația (p. II) 10.30 
Documente culturale (do) 11.25 
TVR Timișoara 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 
Gabriela, managerul echipei de 
fotbal (s, ep. 4) 14.50 Bijuterii<__________
C, / DUMINICĂ

22 noiembrie 
TVR I

8.30 Lumină din lumină (em. 
religioasă) 9.05 Povestirile lui 
Donald Rățoiul (d.a) 9.30 Kiki 
Riki Miki (mag. pt. copii), 11.00 
Viața satului (mag.) 13.00 
Biserica satului 13.10 Tezaur 
folcloric 13.55 Fotbal Divizia A: 
Steaua - FC Național (d) 15.50 
Super.'Gol Show (cs)16.45 
Video-Magazln 18.45 Serial de 
călătorii (do) 19.35 Duminica 
sportivă 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spunl 20.00 Jurnal, meteo
20.30 7 zile în România 21.00 Cu 
sufletul pe masă (co. SUA 1992)
22.45 Telesport 22.50 D-na King, 
agent secret (s, ep. 46)

TVR 2
8.00 Deify și prietenii săi (d.a/ 

r) 8.30 Telefaună 8.55 Comorile 
lumii (do)9.25 .Filmele 
săptămânii 10.00 Repere vitale 
(r) 10.30 Cinematograful vremii 
noastre (do) 11.30 TVR lași 13.30 
Creanga de Aur (do) 13.55 
Gabriela, managerul echipei de 
fotbal (s, ep. 5) 14.50 Vitrina 
personajelor de operă 15.00 
Libanul - din nou „perla 
Orientului” (do) 15.10 Melodii

LUNI 
noiembrie 
TVR I

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 
Animanlacs (d.a); Casa plină (s, 
ep. 25) 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 347) 19.55 Doar o vorbă săț- 
I mai spunl 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)

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Doar o vorbă săț-l mai 
spunl (r) 13.00 D-na King, agent 
secret (s/r) 13.50 Un cântec 
pentru flecare 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine. 
Engleză 15.35 Deify și prietenii 
săi (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 49- 
50) 16.45 Sânta Barbara (s, ep. 
701)17.30 Ansamblul folcloric 
„Doina Vrancei” 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.50 

muzicale 15.35 Deify și prietenii 
săi (d.a) 16.00 Țiganca (s,ep. 47)
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Tradiții (mag.) 18.00 Serata 
muzicală 19.00 Istorie, memorie, 
recuperare 20.30 Club 2020 
21.00 Teatrul TV: „Celula 
poetului dispărut”

ANTENA 1
7.00 Agenția de presă (r) 7.05 

Twin Peaks (s/r) 7.55 Caracatița 
(s/r) 9.00 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a) 9.25 Noile 
aventuri ale Iul Flash Gordon 
(d.a) 9.55 Agenția de presă (r) 
10.00 între prieteni (em. pt. 
tineret) 11.00 Mileniul III (mag.) 
12.00 Fotbal Petrolul-DInamo 
București (d) 16.00 Constelația 
cinema (mag.) 16.30 Fete de 
provincie (s, ep. 11) 17.00 Pe 
cont propriu (s, ep. 11) 18.00 
Decepții (s, ep. 95) 19.30 
Sâmbete și zâmbete (div.) 20.00 
Nash Bridges (s, ep. 43) 21.00 
Căile dragostei (dramă SUA ’96)
23.30 Tropical Heat (s, ep. 8)

PRO TV
8.40 Superman (d.a) 9.05 

Mica sirenă (d.a) 9.30 Incredibila 
aventură a Robinsonilor (f.a. 
SUA ’98) 11.00 ProMotor 11.20 
Am întâlnit șl români fericiți 
12.00 Punctul pe I (talkshow)
12.55 Știrile PRO TV / O 

populare 15.35 Deify și prietenii 
săi (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 48)
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 Un 
secol de cinema (do) 19.30 
Cântece de demult 19.45 
Clepsidra cu imagini 20.00 
Ultimul tren 21.00 Sportmania

ANTENA I
7.00 Ufagan în Paradis (s, ep. 

22) 7.45 Pe cont propriu (s/r)
8.30 Spirit și credință (emisiune 
religioasă) 9.00 Animal Show (s)
9.30 Mighty Max (d.a) 10.00 Den
ver, ultimul dinozaur (d.a) 11.00 
Fir întins 11.30 Roata de rezervă 
(mag. auto) 12.00 Printre rânduri 
(talkshow) 13.00 Enciclopedia 
TV 14.00 Duminica în familie 
(mag.) 18.00 Decepții (s, ep. 96)
19.30 A treia Planetă de la Soare 
(s, ep. 50) 20.00 Cea mai de preț 
comoară (co. SUA *85)

PRO TV
8.20 Superman (d.a) 8.40 

Mica sirenă (d.a) 9.00 Super 
Abracadabra/Mowgli (s) 11.00 
Doctor în Alaska (s, ep. 88) 12.00 
Profeții despre trecut (talkshow) 
12.55’Știrile PRO TV 13.00 O 
propoziție pe zi 13.05 Soț și 
soție (s, ep. 3) 13.35 Harriet (s, 
ep. 8) 14.00 Chestiunea zilei cu 
F. Călinescu 15.00 Noaptea

Filmele săptămânii 18.00 Hei- 
rupl, Hei-rapl 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)

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Agenția 
de presă (r) 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
14.30 Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 125) 16.30 
Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 42) 
17.50 Zodiac 18.00 Decepții (s, 
ep. 97) 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)

PRO TV
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 șl neliniștit (s) 16.00 

propoziție pe zi 13.00 Soț - soție 
(s,e p. 2) 13.30 Harriet (s, ep. 7) 
14.00 Alo, Generația PRO 15.30 
Echipa mobilă 16.30 Lumea 
filmului 17.00 Profashion (mag. 
de modă) 17.30 Conan (s, ep. 20)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Specialiștii (s, ep. 12) 21.00 
Academia de poliție (s, ep. 12)
21.55 Știrile PRO TV 22.00 
Regelăcomediei (co. SUA 1983)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 Te 
iubesc (s/r) 9.00 Sărmana Maria 
(s/r) 9.30 Dragostea nu moare (s/ 
r) 10.00 O scrisoare pierdută (f/ 
r) 11.40 Ca la mama Acasă (r)
11.45 Aventurile Iul Sherlock 
Holmes (s/r) 12.30 Verdict: 
crimă! 13.15 D.a./r 13.45 
Dragoste și putere (s/r) 14.45 
Misterioasa doamnă (s/r) 15.30 
Acasă la Andrei Blaler... 16.00 
Uneori avem aripi (s) 16.45 
Guadalupe (s) 17.30 Din toată 
Inima (s); Concurs 18.25 Ca la 
mama acasă 18.30 Sărmana 
Maria (s); Concurs 19.00 
Dragostea nu moare (s) 19.25 
D.a 20.00 Dragoste șl putere (s, 
ep. 229) 21.00 Misterioasa 
doamnă (s) 22.00 Fotbal 
Campionatul Spaniei (d) 

creaturilor (s, ultimul ep.) 17.00 
Buffy, spaima vampirilor (s, ep. 
12) 18.00 Beverly Hills (s, ep. 
149) 19.00 Prețul corect (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Ally 
McBeal (s, ep. 12) 21.00 
Misiunea (dramă Anglia ’86)
22.55 Știrile PRO TV 23.00 
Procesul etapei

ACASĂ
7.00 Acasă la... (r) 7.30 

Sărmana Maria (s/r) 8.00 
Dragostea nu moare (s/r) 8.30 
Bietul loanide (f/r) 11.00 Sport 
la minut 11.10 NBA Action 11.25 
Fotbal american 11.40 Hochei 
profesionist 12.00 Tenis după 
Năstase 12.30 Mototrial - 
aventura pe două roți (d) 14.45 
Marlboro Adventure Team 15.15 
Afară din joc 15.30 Fotbal II 
Calclo (d) 16.15 Fotbal: rez. Div 
A (d) 16.30 Fotbal Calcio II (d)
17.30 Golazo - Top Gol Europa 
18.00 Povestea Div. A 18.30 
Sărmana Maria (s); * Concurs 
19.00 Dragostea nu moare (s) 
19.25 D.a. 20.00 Fotbal Camp. 
Spaniei (rez.) 20.30 Fotbal 
Camp. Spaniei (d) 22.30 Inelul 
(dramă SUA 1996)

PRIMA
6.30 Videoclipurl 7.00 

Elefănțelul (s) 7.30 Echipa de

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)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 Acasă 
la Andrei Blaler... (r) 9.00 
Sărmana Maria (s/r) 9.30 
Dragostea nu moare (s/r) 10.00 
Inelul (f/r) 12.25 Ca la mama 
Acasă (r) 12.30 Verdict: crimă! 
(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) • Con
curs 18.25 Ca la mama Acasă
18.30 Sărmana Maria (s) * Con
curs 19.00 Dragostea nu moare 
(s) 19.25 Șoimii călători (d.a) 
20.00 Dragostb și putere (s, ep. 
230) 20.45 Misterioasa doamnă 
(s) 21.30 Verdict: crimă! (s)

PRIMA 'l
6.30 Vldeocllpurl 7.00 

Elefănțelul (show pt. copii) 
8.00 Lumea lui Eric (d.a) 8.30 
Apărătorii galaxiei (d.a) 9.00 A 
doua familie (do) 9.30 
Inspectorul Gadget (do) 10.15 
Prințul Valiant (d.a) 10.30 
Adună-ți gândurile (s) 11.00 
Aventurile Iul Rocko (d.a) 11.30 
Pământul: Bătălia finală (s)
12.30 Magazin sportiv 13.30 
Preview Premier League 14.00 
Dirijabilul (dramă SUA 1975) 
16.00 Zona M (em. muz.) 17.00 
Fotbal Premier League Live 
19.00 O crimă perfectă (f.a. 
SUA ’91) 21.00 Centennial - 
Legende din lumea nouă (s) 
22.00 Nimeni nu e perfect (s)
22.30 Știri 23.00 Fotbal Premier 
League (înreg.)

PRO TV - DEVA
07.50 -08.00 Program 

muzical 08.00-08.45 “No com
ment” și “Vorbiți aici!" 08.30- 
09.00 Desene animate 09.00- 
09.05 Teleshopping 14.00-
15.30 Generația PRO 
(coproducție)

ANTENA VDEVA
08.55-09.00 Muzlcă'09.00- 

09.15 Știri (r) 09.15-09.30 Muzică 
22.05-22.15 “Săptămâna pe 
scurt” (retrospectiva știrilor) 
22.30-24.05 Rondul de noapte y 

fotbal (d.a) 8.00 Căutătorii de"'' 
aur (s) 8.30 A doua familie (do) 
9.00 Inspectorul Gadget; 
Aventurile Iul Rocko (d.a) 
10.15 Mecanica distractivă (s)
10.30 1999 (s) 11.30 Duminică 
la prânz (talkshow) 14.00 
Lumea lui Dave (s) 14.30 Față 
în față la Hollywood (s) 15.00 
Secretele bărbaților Irezistibili 
(do) 15.30 în numele iubirii 
(do) 17.00 Un alt început (s) 
18.00 Știri 18.30 Atingerea 
îngerilor (s) 19.30 Fiesta 
(dramă SUA ’87) 21.00 
Pământul: Bătălia finală (s, ep. 
1) 22.00 Nimeni nu e perfect 
(s) 22.30 Știri 23.00 Fotbal 
Derby County - Westham 
United (înreg.)

PRO TV - DEVA
07.40 -08.00 Desene ani

mate 08.00-09.00 Talk show 
"Ghici cine bate la ușă?” (r) 
08.50-09.00 Teleshopping

ANTENA bDEVA
09.40-10.10 "Cartea 

Cărților” - d.a. 10.10-10.20 
“Săptămâna pe scurt” (r) 
10.20-10.35 “Plai de cânt și 
dor”___________J

PRIMA
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)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00-09.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tăul” 09.10-10.00 Program co
mercial PRO TV Deva 17.00-17.15 
Știrile PRO TV (coproducție) 
22.15-22.30 Știri locale

ANTENA VDEVA
16.35 -17.00 Program muzical 

17.00-17.55 Sportul hunedorean 
17.55-18.00 TELEX (știri locale pe 
scurt) 22.05-22.15 Știri locale

neseseep
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Z BERBEC
Șefii vă vor chema azi la 

serviciu; nu vă enervați, este 
un semn că sunteți apreciat 
și orgoliul dv va fi satisfăcut. 
Veți cheltui pentru a vă plăti 
din datorii. Luni nu prea 
aveți dispoziție pentru 
nimic, dar probleme 
urgente vă așteaptă să le 
rezolvați.

O TAUR
Ați dori mai multă 

stabilitate în viața dv 
afectivă. S-ar putea să faceți 
sau să primiți o cerere în 
căsătorie. Veți face 
numeroase drumuri și veți 
întâlni o veche cunoștință. 
Evitați schimburile de opinii 
pe tonuri înalte. La început 
de săptămână sunteți cam 
împrăștiat și nu vă puteți 
concentra la treburile 
profesionale. Afacerile dv 
pot înregistra o evoluție 
pozitivă.

Z GEMENI
Intervin piedici legate de 

călătorii sau chestiuni 
profesionale. Totul este să 
nu vă pierdeți cu firea. 
Activități gospodărești vă 
umplu duminică ziua; 
musafiri neașteptați. 
Inspirația și inventivitatea vă 
pot aduce realizări pe plan 
profesional.

Z RAC
Discuții în familie. Nu 

încercați să vă impuneți 
punctele de vedere. în 
legătură cu schimbarea care 
vi s-a propus la serviciu, 
cereți sfatul unui prieten. 
Sensibilitate la problemele 
legate de Casă, de familie. 
Luni aveți mintea limpede și 
eficientă. încercați să vă 
găsiți parteneri în afacerile 
în care sunteți implicat.

Z LEU
Preocupările legate de 

casă tind să se accentueze. 
Este posibil să cheltuiți bani 
pentru un obiect de decor. 
Capacitatea dv de 
concentrare este minimă, 
așa că nu vă apucați de noi 
activități. Ați putea face 
investiții în terenuri 
imobiliare sau ați putea 
cumpăra o casă.

2 FECIOARĂ
Este posibil să 

împrumutați bani unei rude 
care are probleme de 
sănătate. Starea dv psihică 
este labilă, ar fi bine să 
evitați compania prietenilor 
care au probleme căci riscă 
să vă impresioneze prea 
tare. Nu faceți reproșuri 
persoanei iubite, pentru că 
nu aveți nevoie de o dispută 
cu aceasta.

2 BALAN1Ă
Vă preocupă în mod 

deosebit chestiunile 
oculte. Frații manifestă 
prea puțină înțelegere 
pentru problemele pe care 
le aveți. Un posibil examen 
ar fi o reușită. Ați putea să 
vă puneți în aplicare 
planurile secrete. Părinții 
vă solicită părerea în 
chestiuni mai delicate.

2 SCORPION
Atenția vă este 

concentrată către cămin, 
unde nu vă mal vedeți 
capul de treburi. Veți fi 
martorul unui incident cu 
totul neobișnuit, care va 
avea implicații și asupra 
dv. Relația cu partenerul 
de viață evoluează foarte 
bine. Ați putea stârni 
invidii datorită realizărilor 
cu care vă lăudați; fiți mai 
modest.

2 SĂGETĂTOR
Nu rămâneți azi singur 

acasă, mai bine ieșiți la 
plimbare. Un prieten va 
veni în vizită și va aduce 
un cadou pentru căminul 
dv. După ce primiți banii 
așteptați, ieșiți la 
cumpărături.

2 CAPRICORN
Vă puteți pregăti de o 

ieșire în afara localității. 
Veți primi bani pe care nu- 
i așteptați. Profitați de 
ocazie și plătiți-vă 
datoriile. Șeful va 
răspunde afirmativ la o 
cerere pe care ați 
formulat-o cu puțin timp în 
urmă. Relații excelente cu 
persoanele cu funcții.

2 VĂRSĂTOR
Relația cu persoana 

iubită evoluează întocmai 
voinței dv, dar nu e cazul 
să faceți vreo schimbare și 
nici să deschideți discuții 
lămuritoare. Nu-i exclus să 
cheltuiți bani pentru a face 
o surpriză plăcută copiilor. 
Bucuria lor vă face să 
uitați de toate relele. 
Sunteți solicitat la serviciu, 
ceea ce nu vă deranjează 
cu-toate că vă obosește. 
Șefii manifestă încredere 
în capacitatea dv, ceea ce 
face să vă bucurați de 
popularitate.

2 PEȘTI
Din nou sănătatea vă 

joacă feste. încrederea 
într-o persoană de sex 
opus, mal tânără, nu este 
justificată. Procedați cu 
atenție. Inițiativele dv se 
vor bucura duminică de 
succes. Luni, zl încărcată 
la birou, fără prea mari 
satisfacții.
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VEGETAL Șl UMAN
La Galeriile “Forma” Deva 

s-a organizat joi după-masă 
expoziția de pictură a artistei 
plastice Doina Reghiș 
lonescu, șefa Secției de artă 
a Muzeului Civilizației Dacice 
și Romane Deva. Despre 
creatoare și opera sa - care 
în acest an s-a mai confruntat 
cu publicul într-o personală 
realizată la Ambasada 
Slovaciei iar anterior în 
expoziții comune realizate cu 
colegii de la UAP Deva- 
Petroșani în țară și străinătate 
- au vorbit dnii loan Pavel, de 
la Inspectoratul Județean de 
Cultură, Mircea Bâtcă, 
președinte UAP, și Nicolae 
Segesvari, subprefectul 
județului.

Expoziția a fost definită de 
vorbitori drept o chemare 
spirituală spre bucurie, un 
veritabil act de cultură, o 
expresie a sensibilității 
creatoarei. S-au subliniat 
specificul creațiilor expuse, 
care aparțin artei monu
mentale, fiecare tablou 
putând fi proiectul unei lucrări 
mal mari, tehnica de realizare 
(în tempera pe lemn) cât și 
tematica foarte bine aleasă și 
transpusă, cromatica foarte 
diferită de a altor pictori.

Dna Doina Reghiș 
lonescu, după ce a mulțumit 

pentru aprecieri și pentru 
sprijinul primit în realizarea 
acestei expoziții, a mărtu
risit că o dedică tatălui său 
de la care a moștenit 
talentul și care i-a călăuzit 
pașii pe calea artei (în semn 
de omagiu sunt expuse și 
câteva schițe din caietul 
acestuia). “Tema principală 
- spunea autoarea - e 
inspirată de lumea ve
getalului, a plantei, una din 
cele mai minunate creații 
ale lumii”. Dar pe lângă 
ciclul vegetal în expoziție 
pot fi admirate șl suite de 
tablouri închinate ano
timpurilor, în special 
toamnei, floralului, altele în 
care apar “dialogul 
indestructibil între om și 
natură”, diverse simboluri 
(fluturele, cochilia, ar
borele). “Expoziția - a mai 
adăugat creatoarea - este o 
încercare de apropiere de 
universul vegetal șl uman 
cu puternice trăiri 
sufletești”. Aceste trăiri se 
transmit privitorului 
încântat de jocul formelor, 
de coloritul blând, fără 
efecte contrastante, de 
aspectul de transparență, 
catifelare și gingășie șl de 
căldura tablourilor.

K ROMAN

Datorită unor probleme 
tehnice, postul local de televiziune 
Antena 1 Deva și-a întrerupt 
emisiunea în urmă cu aproximativ 
o lună și jumătate. De luni, 23 
noiembrie a.c., Antena 1 Deva își 
va relua transmisia după o nouă 
grilă de programe. Despre ce 
anume este vorba i-am solicitat 
dlui Mihai Prodan, directorul 
acestui post de televiziune, 
câteva amănunte.

- Dorim să reîncepem 
programele de luni după o 
concepție adaptată la cerințele 
telespectatorilor noștri din Deva, 
Hunedoara, Simeria și Călan, 
probabil chiar și Orăștie, în condiții 
de emisie superioare. Ca o linie 
generală a postului dorim să 

De iuni

ANTENA 1 Deva își
reia emisiunea

furnizăm o informație echilibrată, 
pe cât se poate echidistantă, în 
condițiile în care tentația oricărui 
post comercial este aceea de a 
ataca subiecte senzaționale.

- Care sunt timpii de 
emisie ai postului Antena 1 
Deva?

- Emisiunea de știri pe care 
noi o considerăm cea mai 
importantă și cu audiența cea mai 
mare se va difuza de luni până 
vineri, între orele 17,50 - 18,00. 
Pe lângă această emisiune vom 
avea și cea de sport, care se va 
difuza în fiecare luni între orele 
16,30-17,00, emisiune pe care o 
dorim mai densă, cu mai multe 
informații și imagini de la 
principalele evenimente sportive 
din județ.

De asemenea, dorim să 
abordăm și genuri mai dificile, cum 
ar fi reportajul-anchetă, talk- 
show-uri, precum și muzică 
populară - marțea - întrucât sunt 
mulți iubitori ai acestui gen. Dorim, 
cu alte cuvinte, să ne apropiem 
mai mult de cetățean și de 
problemele cotidiene ale acestuia. 
Repet, dorim să captăm atenția 
telespectatorilor prin seriozitate, 
echilibru și echidistanță față de 
evenimente, față de oamenii 
implicați în evenimentele respec
tive.

- Ce aduce nou reluarea 
programelor din punctuf de 
vedere al echipei realizatoare?

- în mare parte personalul 
este același, de care eu sunt 
foarte mândru, întrucât cuprinde 
o echipă de profesioniști. Sunt 
redactori cu experiență și au o 
pregătire temeinică în același 
timp. Ceea ce este nou 
reprezintă îmbunătățirea 
condiției tehnice a emisiei și de 
asemenea s-au produs 
schimbări și în studio. în acest 
sens am încercat să punem 
fiecare om să facă ce i se 
potrivește cel mai bine.

- Ce veți oferi te
lespectatorului în mod spe

cial la sfârșit de săptămână, 
perioadă când audiența este 
mal mare?

- Pentru sfârșitul de 
săptămână avem “Rondul de 
noapte", cât și emisiunile de 
dimineață pentru copii. Suntem 
însă legați de grila postului 
național Antena 1, care ne 
îngrădește oarecum accesul 
telespectatorilor din zonă la 
emisiunile locale. Sigur, o parte 
dintre toate acestea vor fi legate 
și de bani, de sugestiile 
telespectatorilor.

Nu vor lipsi în perspectivă și 
emisiunile ce vor aduce în fața 
telespectatorilor personalități, 
conducători ai diferitelor instituții, 
cu care ocazie se pot pune 
întrebări asupra unor probleme de 
interes. Acest tip de emisiune este 
foarte important, dar o vom difuza 
deocamdată mai târziu pentru că 
dorim să o gândim foarte bine și 
să găsim oamenii cei mai buni 
pentru pregătirea și realizarea ei.

- Domnule director, noi 
vă dorim ca pasul pe care-l 
veți face de luni să fie unul 
cu dreptul și o audiență cât 
mal bună.

- Mulțumim mult pentru 
gândurile bune, iar ziarului 
dumneavoastră cititori cât mai 
mulți.

Cornel POENAR- ..................... -- z

MISS BOBOC
ECO '98

După cum ne-a obișnuit 
deja din anii trecuți, și în acest 
an concursul Miss Boboc 
organizat de studenții 
Universității Ecologice din 
Deva a fost o manifestare de 
ținută. Frumusețea și eleganța 
celor 10 candidate la titlul de 
Miss Boboc, diversitatea mo
mentelor artistice, sponta
neitatea și umorul prezen
tatorilor Claudia Avram Mihuța 
și Claudiu Tîrnoveanu au făcut 
din acțiunea desfășurată joi 
seara pe scena Casei de 
cultură un adevărat spectacol.

Cele cinci probe ale 
concursului de miss le-au 
oferit studentelor posibilitatea 
etalării tuturor calităților. 
Concurentele au putut 
demonstra că sunt naturale, 
spontane și sexy la prezen
tările în ținută de zi, haine de 
blană ori ținută de plajă. Ele 
au arătat că au putere de 
convingere și forță de seducție 
în proba “angajarea” și că sunt 
elegante și manierate în 
probele “rochia de seară" și 
“codul bunelor maniere". De 
asemenea, au putut arăta că 
au înclinații artistice în proba 
opțională intitulată “Fă ce știi... 
Dar știi ce faci?"

Din punctul de vedere al 
momentelor artistice, specta
colul a avut de toate, fiind în 
măsură să mulțumească o 
gamă foarte diversă de 

Finalistele concursului MISS BOBOC ECO ‘98 
Foto: Traian MÂNU

spectatori. Au fost numere de 
dans aerobic cu Bianca 
Bădoi și trio Mădălina - Elena 
- Alina și unul de dans spaniol 
cu Ioana Ungurean. Au fost 
momente folclorice cu 
studenta Maria Dan și cu 
cunoscuta interpretă de 
muzică populară Mariana 
Anghel. A fost muzică soul cu 
grupul “The Boys Adventure", 
muzică ușoară cu solistul 
Teatrului de estradă din 
Deva, Florin Mureșan, și un 
concert rock cu apreciata 
trupă “Celelalte cuvinte".

Juriul format din 
profesorii: Sigismund Duma, 
lacob Cătoiu, Virgil Balaure, 
Aurelian Triscu și Ion Mihoc, 
studenții anului V: Cristina 
Ștefan, Adela Cioară, Cătălin 
Alexoiu și invitații Nicolae 
Segesvari, subprefectul 
județului, și Ovidiu Munteanu, 
din partea sponsorilor, a avut 
o misiune ingrată în a stabili 
premiile.

în cele din urmă, după 
îndelungi și tensionate 
deliberări, juriul a acordat 
următoarele premii: premiul 
de spontaneitate - Crina 
Mihuț; Miss popularitate - 
Oana Cînda; locul III - Reli 
Udrea; locul II - Cristina 
Rozsnyai; locul I și titlul de 
Miss Boboc Eco '98 - Alina 
lacob.

Ciprian MAR/NUȚ

Cu vreo 6 ani în urmă am 
fost martorul unui moment 
caragialesc. La o adunare 
desfășurată în fața Casei de 
cultură din Deva, în timp ce un 
vorbitor debita atacuri la adresa 
vechiului regim, de el s-a 
apropiat un cetățean și i-a luat 
microfonul, admonestându-l:

- Dumneata vorbești, 
domnule? Dumneata, care m-ai 
lăsat corigent la socialism?

Cu toate strădaniile 
organizatorilor, manifestația a 
fost dată peste cap, iar puținii 
participanți s-au împrăștiat 
dezamăgiți de întorsătura 
lucrurilor. Un privitor de pe 
margine comenta aprins:

- Așa-i trebuie domnului 
profesor. Și pe mine m-a altoit cu 
un 3 fiindcă n-am știut cum se 
ascute lupta de clasă. Acum 
dumnealui vrea să parvină, 
lipindu-se de un partid de 
dreapta.

Din păcate, demagogia a 
căpătat proporții. Așa-ziși 
comentatori, analiști politici, 
cronicari, elitiști etc., care pe 
vremuri lustruiau dogma 
marxistă, s-au cuibărit pe la 
diverse partide, în redacții de 
ziare sau la posturi de radio și 
televiziune, centrale sau locale, 
de unde varsă șiroaie de otravă 
la adresa unui regim care a avut 
destule cusururi, dar și realizări 
remarcabile. Sunt fariseii de 
modă nouă, mercenarii politici și 
de presă, care se oferă ca 
prostituatele celui care plătește 
mai bine. Ei n-au mamă, n-au

Tribuna democrației

Fariseul dublu rafinat
tată, pentru foloase materiale și 
privilegii sunt în stare să-ți 
dovedească oricând că negrul e 
alb și viceversa, își vând sufletul 
lui Satan, își trădează și 
denigrează patria.

Afli cu stupefacție că 
fariseul dublu rafinat (rafinat 
prima dată în socialism, a doua 
oară în tranziția spre așa-zisa 
economie de piață) a fost 
cândva militant cultural sau chiar 
activist de partid. Pe vremea 
socialismului striga cel mai tare 
"Ceaușescu și poporul", iar acum 
trăncănește cele mai josnice 
calomnii despre “totalitarism”, 
“ciuma roșie” etc. Aproape că nu 
este zi în care să nu auzi la 
televiziunea națională laitmotivul 
cu “închisorile comuniste”. Dacă 
întreprinzi o mică investigație afli 
că toate închisorile din România 
au fost construite înainte de 
1944. Deci, sintagma este 
improprie și derutantă. Pușcăriile 
au fost populate până la refuz și 
înainte și după război (o 
constatare, desigur, tristă), chiar 
și actualul regim generează zilnic 
infractori politici și de drept 
comun, se ctitoresc noi închisori, 
mai moderne, care să-i încapă 
pe toți nefericițil soartei.

S-a comentat în ultima vreme 
cazul realizatoarei emisiunii 
televizate “Memorialul durerii", 

învinuită că în trecutul nu prea 
îndepărtat a fost foarte activă și 
la “Cântarea României". E un 
exemplu banal deja, de 
cameleonism politic. Păcatul cel 
mare e că dumneaei a limitat 
referirile critice strict la perioada 
comunismului, creând impresia

IDEI CONTROVERSE

falsă că doar atunci s-au comis 
fărădelegi, abuzuri și represiuni 
politice. E trecută sub o tăcere 
suspectă lupta seculară a 
poporului român pentru dreptate 
socială, nu se mai vorbește 
aproape nimic despre cei ale 
căror oase au putrezit prin 
închisorile de odinioară - patrioții 
unioniști, haiducii temerari, țăranii 
răsculați, muncitorii greviști, 
militanții antifasciști, chiar 
legionarii fanatici, care în felul lor 
au luptat și s-au sacrificat pentru 
binele poporului român. Dacă ar 
avea grai, ehei, câte ar avea de 
povestit zidurile lugubre ale 
străvechilor pușcării!

Cu câteva luni în urmă, în 
mass media se anunța că au fost 
scoase la licitație ambarcațiunile 
de lux ale lui Ceaușescu și trenul 
lui Gheorghiu-Dej. Să se fi auto- 

împroprietărit proletarii ajunși 
demnitari? Da’ de unde! E o altă 
minciună sfruntată, lansată cu 
nerușinare de farisei. Păi, Bill 
Clinton n-are la dispoziție avion 
prezidențial, elicoptere prezi
dențiale, sediul de la Casa Albă? 
El le folosește, dar sunt ale 

statului american, așa cum ale 
statului român sunt palatele, vilele 
sau mijloacele de transport 
folosite de grangurii de ieri sau 
de azi ai României.

Fariseii vremurilor noastre 
critică pe rollerii de după război, 
care au falsificat istoria, dar și ei, 
de pe flancul celălalt, afirmă cu 
seninătate că țara ar fi revenit la 
“normalitate". A considera drept 
semne de “normalitate” 
prăbușirea economiei naționale, 
polarizarea averilor, proliferarea 
crimei, jafului și tâlhăriei, 
creșterea numărului de șomeri, 
scăderea vertiginoasă a nivelului 
de trai, asta se cheamă 
denaturarea adevărului și 
sfidarea bunului simț. Nu 
întâmplător a fost scos din 
manualele școlare electrizantul» 
poem al lui Eminescu “împărat și 

proletar", care demasca și chema 
să fie zdrobită "orânduiala cea 
crudă și nedreaptă/ Ce lumea o 
împarte în mizeri și bogați". De ce 
ar afla tânăra generație că “acele 
milioane, ce în grămezi luxoase/ 
Sunt strânse la bogatul, pe cel 
sărac apasă/ Și-s supte din 
sudoarea prostitului popor”? De 
ce să se dumirească părinții că 
noii exploatatori le necinstesc 
copilele și le pătează viața pentru 
“o neagră pâine”?

în cursul unei emisiuni 
televizate, un fariseu se căznea 
să convingă telespectatorii că și 
campania de alfabetizare din anii 
'50 a fost forțată, adică n-ar fi 
corespuns stării de spirit a 
populației, care, vezi Doamne, se 
simțea minunat în ignoranță și 
obscurantism. Ce vorbești, 
Franz? Ai auzit ca vreun 
cetățean român să se plângă sau 
să reclame la forurile 
internaționale că regimul comunist 
l-a învățat carte? Le-ar conveni 
de minune foștilor și noilor 
îmbogățiți ca 70 la sută din 
populație să redevină analfabetă! 
Doar omul neștiutor e mai ușor de 
încălecat și tras pe sfoară.

Un alt fariseu afirma într-un 
articol “moralist" că învățământul 
a fost “imbecilizant”. Cu alte 
cuvinte, toți cei care am învățat și 
muncit în regimul comunist 

suntem niște imbecili, doar 
dânsul făcând excepție. 
Farsorul uită că a învățat, ca și 
noi, pe gratis, că la sfârșitul 
studiilor a primit repartiție în 
câmpul muncii, iar apoi aparta
ment fără cost. Ba poate a 
fost și alintat de nomenclatura 
de atunci, iar acum își 
terfelește binefăcătorii.

Dar uneori fariseul dublu 
rafinat mai nimerește și în 
propria-i capcană. Acuzând 
tineretul de azi de compor
tament reprobabil, el încearcă 
să arunce vina pe “greaua 
moștenire", pe “mentalitățile" 
preluate de la fostul regim. Aici 
s-a ars neicușorul: grupurile 
de prichindei care populează 
zi și noapte discotecile, fu
mează pe stradă, debitează 
expresii triviale și scot limba la 
trecători, în '89 erau la faza de 
biberon. în timpul guvernării 
comuniste în Românîa nu 
existau sexy-cluburi, elevii 
erau la școală, nu prin localuri 
depravante.

Scriind aceste rânduri îmi 
revine în memorie o petrecere, 
la care și-a făcut apariția și un 
“giornalist" dintre cei dublu 
rafinați. Vrând probabil să-l 
flateze, o damă respectabilă i 
s-a adresat cam așa:

- Tot cu bârfa, maestre? 
îmi închipui că nu vă este ușor 
să câștigați pâinea vânzând 
cititorilor gogoși.

Prof, toachim LAZĂR, 
Deva



Cuvântul liber

Bunurile confiscate 
familiei Ceaușescu

Bunurile familiei Ceaușescu, 
care au fost confiscate de exe
cutorii judecătorești după pro
cesul din 1989, au fost evaluate 
la suma totală de aproximativ 4,5 
miliarde de lei, a declarat pentru 
MEDIAFAX directorul Direcției 
Comerciale din cadrul Regiei 
Autonome Administrația Patri
moniului Protocolului de Stat 
(RAAPPS), Mihai Nica.

Din cele peste nouă mii de 
articole evaluate de comisia de 
expertiză a RAAPPS, 7.050 vor fi 
vândute la licitație sau prin con
signație. Acestea au o valoare 
actualizată de aproximativ 4,4 
miliarde lei și sunt reprezentate de 
blănuri, costume de damă și băr
bătești, cupoane de material textil 
(stofă și mătase), covoare și bibe
louri. O sută patruzeci și șapte de 
tablouri (Tonitza, Pallady, Ressu și 
alții), obiecte din fildeș prelucrat și 
obiecte de decorație interioară au 
valoarea de 162.716.000 lei, sta
bilită de RAAPPS în 1992, când 
guvernul a însărcinat instituția să 
facă evaluarea. Ele au fost acum

50 de copii români cu malformații grave vor fi operați în Italia
Un număr de 50 de copii români care au, în 

majoritatea cazurilor, malformații ale capului și 
afecțiuni ortopedice grave vor fi operați gratuit într- 
o clinică din Italia, deoarece în spitalele din 
România nu există aparatură de specialitate 
necesară în astfel de intervenții.

Copiii vor fi aleși de specialiști ai Clinicii "San 
Pietro" din Roma, care vor fi prezenți în Spitalul 
"Grigore Alexandrescu" din București în perioada 
15-17 noiembrie a.c. Medicul Dan Enescu, șeful 
secției de arsuri din cadrul clinicii din Capitală, a

declarat agenției MEDIAFAFX că specialiștii italieni 
vor interveni și în cazul unor copii care s-au născut 
cu buză de iepure. De asemenea, spitalul din 
Roma a încheiat, în cursul acestei luni, un contract 
de colaborare cu clinica de pediatrie bucureșteană, 
pentru modernizarea și amenajarea acesteia. 
Acordul va viza și instruirea cadrelor sanitare 
românești în clinica italiană.

Doctorul Enescu a adăugat că medicii italieni au 
mai avut un contract de colaborare similar, cu Spitalul 
Victor Babeș din București.

K
J

în piața "rușilor" din Deva câteodată printre lucruri noi 
sau vechituri se mai găsește și câte un obiect interesant 
cum este acest cufăr american, marca Longlock, adus în 

țară în 1928.
Foto: Traian MÂNU

tflarrfsuu Ford - cel mai sexy bârbat 
al anului 1998

Actorul Harrison Ford, în 
vârstă de 56 de ani, a fost de
semnat de către revista People 
cel mai sexy bărbat în viață al 
anului 1998.

Ford, al cărui ultim film este 
"Șase zile, șapte nopți", unde 
joacă alături de Anne Heche, a 
învins vedete mult mai tinere, 
cum ar Leonardo Di Caprio sau 
Matt Damon. “Ochii săi verzi ce
nușii, părul răvășit, cicatricea din 
bărbie..-Ford este unul dintre cei 
mai ciudați și mai sexy bărbați ai

f— — =
Un specialist în chirurgie 

plastică de la un spital din 
Roma a anunțat că este pre
gătit să pună în practică o pre
mieră mult așteptată: cel dintâi 
transplant de penis din lume. 
Medicul a solicitat avizul Comi
siei de Evaluare Etică din Mi- 

I nisterul Sănătății și a precizat 
I că voluntarii pentru această 

operație sunt pregătiți pentru 
intervenție. "Situația nu este 
deloc asemănătoare cazului 

Vș—......  ......  

declarate ca făcând parte din cate
goria "Bunuri proprietate publică a 
statului, de interes național" și vor 
fi preluate de Ministerul Culturii 
pentru reactualizarea valorii și 
pentru includerea în patrimoniul 
național.

A doua categorie de bunuri 
este cea a confecțiilor, care vor fi 
date în grija prefecturilor de ju
deț, pentru a fi donate persoa
nelor defavorizate. Cele 1.961 de 
produse de îmbrăcăminte și în
călțăminte au fost evaluate la 
7.001.000 lei, prețul de inventar 
din 1992.

Organizarea licitației tuturor 
obiectelor care au aparținut Cea- 
ușeștilor se va face după ce 
guvernul va emite o Hotărâre în 
acest sens și după consultarea 
de către RAAPPS a unor instituții 
specializate. Odată cu hainele, 
tablourile și alte bunuri, la licitație 
vor fi vândute și automobilele 
soților Ceaușescu. Obiectele a 
căror valoare nu corespunde 
cerințelor caselor de licitație vor 
fi vândute prin consignație.

Hollywoodului", își argumentează 
alegerea revista People.

Harrison Ford, care duce o 
viață liniștită alături de soția sa, 
scenarista Melissa Mathison, 
pare însă luat absolut pe neaș
teptate de titlul abia decernat. "De 
ce această neașteptată apre
ciere? Niciodată nu m-am simțit 
sexy. Am o relație foarte distantă 
cu oglinda”, a explicat el. Cel mai 
sexy bărbat al anului are chiar și 
o teorie privind cariera sa în con
tinuă ascensiune. "Cred că moti

Transplant: in premieră
Bobitt, unde a fost vorba des
pre o reimplantare”, a declarat 
profesorul Nicolo Scuderi, refe- 
rindu-se la celebrul caz al lui 
John Wayne Bobitt, al cărui pe
nis a fost "reatașat”, după ce 
fusese secționat de soția aces
tuia, Lorena.

"Aceasta va fi prima operație 
de transplant de penis de la un

Ultima provocare pentru ciocoii sfârșitului de mileniu

Celularul de platină, de 16.000 
de dolari!

Un nou simbol al îmbogă- 
țitilor și-a făcut apariția la începu
tul acestei săptămâni pe piața 
londoneză: celularul prețios, cu 
carcasă din platină. Cumpărând 
noul accesoriu, bogătașii brita
nici autentici vor putea să se 
deosebească de "impostorii" 
dotați cu telefoane celulare "ba

Unul din doi germani din 
est nu cunoaște imnul 

nationalr
Unul din doi germani din est 

(adică 51 la sută, potrivit rezul
tatelor sondajelor de opinie) nu 
cunoaște textul imnului național, 
după cum rezultă din sondajul 
realizat de Institutul pentru studii 
de piață din Leipzig, dat publi
cității de săptămânalul est-ger- 
man “Super lllu”, citat de AFP.

Aproximativ două treimi din
tre cele 1.213 persoane chestio
nate în cadrul sondajului (71 la 
sută) nu au cântat niciodată im
nul național, care este cel al 
Republicii Federale.

Potrivit aceluiași sondaj, 37 
la sută dintre est-germani și-âr 

jcfori un nou imn național.

vul pentru care sunt încă aici, 
este că nu am fost niciodată 
destul de «la modă» încât să fie 
nevoie să fiu înlocuit cu ceva 
nou", Susține el.

Printre cei mai sexy bărbați 
din lume se mai numără Mei 
Gibson, Mark Harmon, John F. 
Kennedy jr., Sean Connery, Tom 
Cruise, Patrick Swayze, Nick 
Nolte, Brad Pitt, Denzel 
Washington și câștigătorul de 
anul trecut, mult-admiratul 
George Clooney. (Mediafax)

individ la altul, indiferent dacă 
donatorul va fi o persoană vie 
sau dacă organul va fi prelevat 
de lâ un cadavru", a declarat 
specialistul italiăn, într-un in
terviu acordat agenției Reuters. 
Există deja trei voluntari, dintre 
care două femei, care inten
ționează să se supună trans
plantului. Cele două femei au 

nale", cumpărate în rate sau câști
gate pe la cine știe ce concurs de 
televiziune. Primul telefon mobil 
de platină din lume, de dimensiuni 
minuscule, a fost expus pentru 
vânzare la celebrul magazin lon
donez "Harrod's”, transmite 
Reuters. Pentru început va fi pro
dusă doar o serie mică, de doar

\ llllltl l£l ihiiw impresar al duhului german
* 1 iihersnin Box Promotion
' Mihai Leu, ex-campionul mondial la box profesionist, care se află 
I de aproape un an într-o pauză cauzată de o accidentare la umărul 

stâng, este pe cale de a deveni agent de pugiliști. Recent, Leu a fost 
contactat telefonic de către germanul Peter Hanraths, unul dintre 
managerii săi, acesta propunându-i hunedoreanului să devină impresar 
al clubului “Universum Box Promotion". Astfel, chiar dacă nu a 
abandonat definitiv boxul sperând să mai revină în ring pentru cel puțin 
trei ani, Leu a acceptat oferta patronilor săi, urmând să găsească 
pentru clubul hanseatic, din care face și el parte, pugiliști amatori care 
să treacă la profesionalism. In principal, noua sarcină a singurului 
român care a cucerit centura de campion mondial profesionist va fi de 
a racola pugiliști români, dar aria sa de activitate se va extinde la nivelul 
întregii Europe de Est, incluzând Rusia și fostele țări sovietice. De 
asemenea, Peter Hanraths l-a anunțat pe Leu că se va căsători cu 
Manuela, o superbă portugheză, fost manechin al Casei de modă Elle 

| și că-l invită la nunta care va avea loc sâmbătă la Hamburg.
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Chinezii au pus la punct un laser capabil 

să doboare sateliții americani de pe orbită
China dispune de laseri ca

pabili să distrugă senzorii optici ai 
sateliților spioni lansați pe orbită, se 
afirmă într-un raport al Pentago
nului, dat publicității marți la 
Washington. De asemenea, China 
este pe cale să primească o serie 
de tehnologii care ar putea fi folo
site pentru dezvoltarea unui întreg 
sistem antisatelit. Beijingul deține 
deja experiența tehnică necesară 
construirii de radare laser capabile 
să detecteze sateliții-spioni. Achi
ziționarea și dezvoltarea de noi 
tehnologii și arme se înscrie în

primit deja aprobarea pentru 
schimbare de sex, iar bărbatul 
solicită această intervenție de
oarece penisul său a fost am
putat într-o mai veche operație 
de schimbare a sexului, pe vre
mea când dorea să devină fe
meie. Potrivit lui Nicolo Scuderi, 
operația de transplant este 
chiar mai puțin complicată 

zece astfel de telefoane preți
oase, ceea ce le face încă și mai 
valoroase. Prețul de desfacere 
va fi de zece mii de lire sterline 
(16.600 dolari), ceea ce îi va 
împiedica pe "milionarii impos
tori" să se mai amestece în lu
mea bună cu celularul la ureche. 
(R.R.)
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Laurențiu Ciornei^

vastul program de modernizare a 
armatei chineze. Informațiile au 
stârnit o oarecare îngrijorare în 
rândul analiștilor americani. Con
form cotidianului american 
'Washington Times”, aceste acțiuni 
ale Beijingului pot fi interpretate ca 
fiind parte a planului armatei chi
neze de plasare de arme în spațiu 
sau de crearea de baze terestre 
capabile să atace baze spațiale. 
Conform aceluiași cotidian, îngri
jorător este faptul că armata Sta
telor Unite nu ar deține până în 
prezent arme antisatelit. (F.B.) 

decât cea de "reatașare", dar 
specialistul nu a explicat clar 
dacă beneficiarul transplan
tului va mai putea avea erec
ție. "Putem restabili vascula- 
rizarea, dar nu știm încă în ce 
măsură se va păstra sensibi
litatea. Acesta este singurul 
nostru motiv de îngrijorare și nu 
vom fi siguri de răspuns decât 
după efectuarea operației", a 
declarat medicul italian.

Ana BACARDI I

Cel mai rapid 
regim de 
slăbire

Pe tot parcursul acestei diete 
trebuie să aveți în vedere câteva 
reguli care, dacă sunt respectate, îi 
sporesc eficiența: • beți cât mai 
multă apă; • alegeți, pe cât posibil, 
dintre toate alimentele indicate pe 
cele mai sărace în calorii; • pe 
parcursul dietei este recomandabil 
să luați vitamine;

MENIU:
în cadrul acestei diete, ali

mentele se împart pe Categorii: 
fructe, proteine, făinoase, băuturi, 
legume, grăsimi. La fiecare masă, 
trebuie să consumați, la alegere, 
câte un singur aliment din fiecare 
categorie indicată.

PRIMA ZI:
Micul dejun. Fructe - 1/2 

grapefruit sau o portocală. Proteine
- un ou fiert, 30g brânză telemea, 
1/2 ceașcă de brânză de vaci, 50g 
de pește. Făinoase - o felie de 
pâine prăjită, o ceașcă de cereale 
neîndulcite; Băuturi - o ceașcă de 
lapte degresat cu cafea sau ceai 
îndulcit cu zaharină. Prânzul. Pro
teine - 80g brânză de vaci sau 
telemea, 120g piept de pui fiert, 
fără piele, 150g pește slab fiert sau 
fript. Făinoase - 2 felii de pâine 
prăjită, un biscuit, o chiflă graham. 
Legume - o ceașcă de suc de 
morcovi, 3-4 buchețele de cono
pidă fiartă, jumătate de varză mică, 
o jumătate de căpățână de bro
ccoli, 100g fasole verde fiartă cu 
castravete, o salată verde. Fructe - 
un măr mic, un sfert de pepene 
galben, o pară mică, 2 caise, o 
ceașcă de mure și 12 boabe de 
struguri. Băuturi - o ceașcă de 
cafea cu lapte degresat, ceai, sifon. 
Cina. Proteine - 200g de pește 
fiert sau fript, 150g de piept de pui 
fără piele, fiert sau fript la grătar. 
Legume - o ceașcă de morcovi, 
mazăre, conopidă, varză sau fa
sole verde - toate fierte. Fructe si 
băuturi - la fel ca la prânz.

A DOUA ZI:
Micul dejun. Fructe - un măr 

mic, 2 caise, o ceașcă de afine, o 
portocală mică, un sfert de pepene 
verde, o ceașcă cu suc de por
tocale, o ceașcă cu suc de mere. 
Proteine - 2 ouă fierte, 60g pește 
fiert, 60g brânză telemea, o ceașcă 
brânză de vaci. Făinoase - 2 felii 
de pâine prăjită, o ceașcă de ce
reale neîndulcite, o ceașcă de 
boabe de porumb fiert. Grăsimi - o 
lingură de unt, margarină sau ulei, 
o lingură de brânză topită, o lingură 
de smântână. Băuturi - o ceașcă 
de lapte degresat, cu ceai sau cu 
cafea. Prânzul. Proteine - 120g de 
carne de vacă, miel sau pui fiert, 
100g de raci sau pește slab, 4 felii 
de șuncă sau salam, 120g de 
brânză de oaie. Făinoase - o felie 
de pâine albă, o ceașcă de orez 
fiert, 2 linguri de paste făinoase, 3 
pesmeți, o ceașcă de piure de 
cartofi, o ceașcă de boabe de 
porumb fiert. Fructe - un măr mic, 
2 piersici, o felie de pepene, o 
ceașcă de suc de fructe. Grăsimi - 
o lingură de unt, margarină sau 
ulei, o lingură de smântână. Băuturi
- o ceașcă de lapte degresat cu 
cafea; sifon. Cina. Proteine - 200g 
carne vacă, miel, pui sau curcan 
fără grăsime și fără piele, fiartă sau 
friptă, 250g pește, 180g de brânză 
de oaie, o ceașcă de urdă dulce. 
Făinoase - un cartof mic copt, o 
ceașcă de piure de cartofi, o felie 
de pâine albă, un biscuit, o ceașcă 
de orez fiert, 3 linguri de paste 
făinoase. Legume - 150g roșii, 
castraveți, lăptuci, morcovi, ma
zăre, varză. Grăsimi - o lingură de 
unt, margarină sau ulei, o linguriță 
de smântână. Băuturi - o ceașcă 
de cafea cu lapte, un pahar de 
lapte bătut. Alimentele permise 
fără restricții: pe tot parcursul aces
tei diete puteți consuma fără res
tricții următoarele alimente: con
dimente, sos de soia, ceaiuri de 
plante, suc de lămâie, cafea, ceai, 
sifon, apă minerală, muștar, gela
tină. telină, otet. usturoi, mărar.
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Reflecția Săptămânii
“A/u cunoști caracterul cuiva înainte de a-l fi auzit vorbind 

despre un om mare sau despre ceva extraordinar. Este adevărata 
piatră de încercare care-l face să-și dea arama pe față.”

l Cu Johann Wolfgang Goethe I 
(1749 -1832)

Ce/ mai mare poet german, dramaturg, prozator și om dej 
știință, spirit umanist, una din ce ie mai puternice personalități aie* 
literaturii și gândirii universale. '

• “Mai întâi instruiește-te singur, apoi vei primi învățătura de la. 
alții". *

•"Este o mare diferență dacă citesc de plăcere și pentru înviorare, | 
sau pentru a cunoaște și a mă instrui”. I

•“Nu iubește cel ce nu consideră defectele celui iubit drept virtuți."1 
•"Dacă maimuțele ar ajunge să se plictisească s-ar putea preface | 

în oameni." |
•“Fiecare ascunde în natura lui ceva care, dacă l-ar exprima în: 

public, ar displace." I
•“Ce nu înțelegi nu stăpânești.” |
•“Unde ard lămpi sunt pete de untdelemn, unde ard lumânări sunt, 

pete de ceară; numai luminile cerești lucesc curat și fără a murdări". >

I 
l
I
I 
l
l 
I
I 
l 
l 
l 
L

Legile lui MENZEL privind știința conducerii

Zece porunci pentru 
conducătorii de întreprindere

1. Fii atent ca fața ta să ex
prime importanța deosebită a 
activității tale.

2. Să te străduiești a te arăta 
doar în compania persoanelor 
importante.

3. Vorba să-ți fie autoritară, 
dar să-ți exprimi părerea exclusiv 
despre lucruri evidente și de mult 
demonstrate.

4. Nu te angaja în discuții 
contradictorii! Dacă totuși te-au 
prins la colț, pune o întrebare 
care nu are nici o legătură cu 
subiectul discuției, lasă-te pe 
spate cu un rânjet satisfăcut - 
deoarece oponentul tău nu pri
cepe despre ce este vorba, după 
care schimbă brusc subiectul 
discuției.

5. Urmărește cu atenția încor
dată discuțiile altora! Să intervii 
autoritar la un amănunt nesem

© La o frizerie, intră un bă
trânel să se radă. După ce îl 
săpunește bine, frizerul îi 
spuse:

- Domnule, vă rog să vă 
băgați bila asta de biliard în 
gură, pentru a vă putea băr
bieri mai bine!

- Și dacă o s-o înghit din 
întâmplare?

- Nu-i nimic, o aduceți a 
doua zi înapoi, așa cum pro
cedează toți clienții noștri...

© în mulțimea adunată în fa
ța bisericii se auzi deodată o 
voce puternică:

- Fraților, merg din nou pe 
picioarele mele! Minune! ... 

nificativ, și cu asta ai blocat orice’ 
alte discuții.

6. Dacă un subaltern întreabă 
ceva important, uită-te la el de 
parcă ar fi nebun, până când va 
pleca ochii, după care pune-i tu 
aceeași întrebare, numai cu alte 
cuvinte.

7. Să preiei cele mai rentabile 
sarcini, dar evită să ieși în evidență.

8. Să pășești grăbit și plin de 
importanță când ieși din birou, 
astfel încât nici un subaltern nu te 
va ajunge cu vreo întrebare.

9. Ușa biroului tău să fie per
manent închisă! Aceasta îi sperie 
pe toți solicitanții, în plus lasă 
impresia că ții permanent ședințe 
de mare importanță pentru soarta 
întreprinderii.

10. Să dai doar dispoziții ver
bale! Niciodată să nu scrii nimic 
ce ar putea completa dosarul ce 
se pregătește pentru mazilirea ta

Merg din nou...
- Spune-ne, frate, cum s-a 

întâmplat minunea asta? - se îm
bulziră credincioșii.

- Mi-au furat mașina...
© - Domnule doctor, soțul meu 
are tulburări de memorie. Am 
observat că, după ce-i vorbesc 
ore în șir, nu memorează nimic din 
ce i-am spus.

- Asta nu este o afecțiune 
psihică, e talent.
© Fiind în vizită la Paris, Hara- 
lambie cunoaște o femeie și o 
invită la cină într-un frumos local.

După cină, Haralambie în
treabă femeia:

- Spuneți-mi, domnișoară, știți 
care este diferența dintre un taxi și 
un tramvai?

- Nu, răspunde mirată femeia.
- Foarte bine. Atunci mergem

CEL MAI MARE SUCCES AL
M.G.M.-ULUI

CULISELE ECRANULUI

La 30 iunie 1936 apare la 
Atlanta (statul Georgia), într-un tiraj 
de 50000 exemplare, romanul "Pe 
aripile vântului" scris de Margaret 
Mitchell. La acea vreme, 
producătorul David O. Selznick, 
aflat în vacanță la Honolulu (Ha
waii), primește de la secretara sa 
literară o te- 
legramă 
“Citiți astăzi 
romanul,
mâine cumpărați drepturile de a- 
daptare, altfel s-ar putea să 
regretați...”

Urmare a extraordinarului 
succes de librărie (până în decem
brie 1936, tirajul atingea un milion 
de exemplare), Selznick achită 
autoarei 50.000 dolari și începe 
pregătirile. Cu rolul Rhett Butler, 
lucrurile erau clare: Clark Gabie era 
cotat în sondaje cu 9 voturi din 10!

Dar cine va fi Scarlett O’Hara, 
când toate marile vedete visează 
rolul, de la Katherine Hepburn, 
Joan Bennett până la Joan 
Crawford și Bette Davis... Decizia 
distribuției aparține “big boss"-ului 
Louis B. Mayer - socrul lui Selznick, 

VS ■ ■ 

acasă cu tramvaiul...
© - Haralambie, te-ai însurat cu 
Oltița, fata pe care ai salvat-o de 
la înec?

- Chiar așa!
- Și ești fericit acum?
- De atunci, am oroare de 

apă...
© Un șofer accidentează un 
pieton. Speriat, coboară din ma
șină, îl ridică pe pietonul lovit și- 
I întreabă:

- Sunteți căsătorit?
- Nu, domnule. Acum m-a 

lovit pentru prima dată neno
rocirea...
© - Soldat Hurlup, în care 
companie ai vrea să fii?

- în compania unei femei, 
dom’le căpitan.
© - Auzi, Mioaro, am făcut 

cunoștință ieri cu un tip drăguț. 

căruia în ziua de 11 decembrie 
1938, când încep filmările cu marele 
incendiu din Atlanta, îi este pre
zentată Vivien Leigh, sosită de la 
Londra să-și vadă logodnicul, pe 
Laurence Olivier.

Ea va fi Scarlett. La 15 decem
brie 1939 are loc la Atlanta premiera 

mondială a supe
rproducției “Gone 
with the wind” 
("Pe aripile vân

tului") -1939, în regia lui Victor Fle
ming. Cu o durată de proiecție de
3,45 ore, filmul a costat 5 milioane 
de dolari. în februarie 1940, este 
distins cu 11 premii "Oscar"

De-a lungul timpului, prota
goniștii au dispărut: Leslie Howard 
(1943), autoarea (1949), Clark 
Gable (1960), David O. Selznick 
(1965), Vivien Leigh (1967) ... 
astfel încât, la premiera versiunii 
transpusă pe peliculă de 70 mm 
(panoramic), prezentată la 
Festivalul filmului de la Cannes - 
1968, a asistat doar Olivia de 
Havilland, interpreta rolului 
Melanie.

Adrian CRUPENSCH! ),

M-a invitat la el acasă, vrea să-i 
pozez nud.

- Nu i-ai spus că n-ai fost 
niciodată model?

- Ba da, dar mi-a spus că nu 
contează, pentru că nici el nu e 
pictor...
© La o serată, un domn calcă 

din greșeală pe rochia unei 
doamne. Doamna se întoarce 
furioasă dar, văzându-l pe domn, 
deveni foarte amabilă.

- Pardon! Credeam că e soțul 
meu!

Culese și prelucrate de

/. LEAHU

SCRISORI
AMERICANE
v,— —______

Printre altele am aflat că în 
această parte a Americii oamenii 
sunt mai primitori, mai prietenoși 
decât în alte zone. Câte state 
atâtea obiceiuri, poate. Așa că nu 
trebuie să mă mire căldura cu care 
mă înconjoară colegii mei de grupă 
- eu fiind unica străină de America.

Colegii mei sunt oameni mi
nunați și deo
sebit de poli- 
ticoși, atât de 
politicoși 
încât nu mă 
corectează 
când nu vorbesc corect, deși i-am 
rugat de atâtea ori. Politețea poate 
fi întâlnită pretutindeni aici: pe 
stradă, în magazine, în mijloace de 
transport... La tot pasul auzi: “Vă 
rog să mă scuzați", "îmi pare rău ", 
"Pardon" și pare a fi un simplu 
obicei în vocabularul tuturor, chiar 
fără nici un fond afectiv,

“Ce mai faci","Cum o duci’” țin 
loc de “buna ziua" și nimeni nu 
așteaptă un răspuns la întrebare, 
este doar un fel politicos de a nu 
spune simplu "Buna ziua". Aceas
ta poate crea confuzie la început 
pentru cel venit din Europa.

Una din colege m-a invitat la 
cină în familie și am rugat-o să 
prepare ceea ce face ea cel mai 
des pentru o cină în familie. A fost 
o adevarată cină în familie și eu 
m-am simțit ca acasă. Cina a fost 
constituită din paste făinoase cu 
garnitură de legume, "Dressing" 

J eNici un fel de video, nici un fel de satelit nu pot suplini^
■ un anume analfabetism sufletesc, venit de foarte departe și, ( 
'deci, incurabil... Te grozăvești degeaba, semen al meu, cu* 
J zecile de canale ale „megatelevizorului" tău! Pentru tine, e ca J 
ie/ când într-un trib de sălbatici s-ar citi - de către un învățat ■

din Shakespeare... *Cu mulți ani în urmă - în tren, pe' 
[teritoriul Germaniei - am avut bucuria de a mângâia un,
• dicționar umoristic cu trei mii și ceva de citate, editat det 
1 celebra editură Albin Michel. Dicționarul, alcătuit de Jean J 
i Delacour, reunea cinci sute șaptezeci de scriitori umoriști, ( 
> folosind ca motto un citat din Saint-Beuve: „Ce este spiritul?1 
J E ceva ca un vârf de creion. Trebuie să-l ascuți fără încetare". J
■ »Există o relație - aproape amoroasă! -, un soi de „triunghii 
"conjugal" între autor, text și citior. In acest sens, Leon" 
J Wieseltier - literary editor la ,,The New Republic” din, 
i Washington (publicație care apare neîntrerupt din 19141), i 
1 spune: „Dacă nu mă pot explica acelor care nu sunt ca mine, J 
, îmi pierd plăcerea de a mă explica celor care sunt ca mine”. ■
• »Doamne, cum să traduc Imposibilitatea de a cuprinde tot ce- > 
J aș vrea să citesc, dureroasa sedimentare a cărților pe rafturi, J
■ trădarea unei cărți de dragul alteia, tristețea în fața cărților i 
•esențiale la care n-am timp să revin?! eBanul luminează" 
J buzunarul. Pentru minte e nevoie de altfel de lumină. ePrin J 
i toamnă, alături de un NOR: „în cer nu se păstrează urme, i 
1 amintiri, relicve, el nu adună, nu învață, nu îmbătrânește: e un J 
I prezent etern, chiar pentru noi șters de trecutuf său, în ale, 
i cărui semne citim doar povestiri, cândva rostiri solemne și« 
J neliniștitoare ale soartei, azi numai știri despre ce vreme va J
■ fi mâine". - i
i Uie LEAHU ■

A

(diferite sosuri picante) și salată 
de crudități, alături de vin sau 
diferite sucuri naturale. Dar mi s-a 
explicat că mă aflu într-o familie 
care încearcă să mănânce rațional 
și în mod obișnuit americanii își 
iau masa principală seara când 
mănâncă cam tot ce mâncăm noi 
la mesele de duminică la prânz!!

Asta vine ca o 
explicație a 
faptului că în 
ultima lună am 
văzut mai 
mulți oameni

grași și foarte grași decât am 
văzut în toată viața.

Obezitatea este ceva obișnuit 
aici și este din cauza sedenta
rismului, a confortului, a stresului 
(pentru că aici se lucrează!), a 
nervilor, din plictiseală, în fața 
televizorului, dar și a meniului în 
sine bazat pe cartofi și multă 
pâine sau paste făinoase. Ca
racteristic însă este veselia, buna 
dispoziție, zâmbetul permanent 
pe buze. A fi trist sau încruntat 
(cum prea des vezi la noi oamenii 
pe stradă) este ceva anormal, nu 
este permis și cel mai bine este 
să-ți iei o zi liberă dacă nu știi să 
fii vesel și să zâmbești. Zâmbetul 
și buna dispoziție este o garanție 
a randamentului și succesului în 
muncă. Aici, acum mă simt într- 
adevăr ca în familie!

Ina DELEANU
_____ ___ ->
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ORIZONTAL: 1) Explozie tentaculară cu obsesia avidității; 2) Acționar perseverent ■ ■ 

în interesul stăpânirii; 3) Parte integrantă a unui sistem poștal codificat; 4) înscris • 1 
birocratic înregistrat la dosar - Sârguincios elev cu alfabetul dragostei învățat; 5) 
Compromis gastronomic venit de la stână - Regi de-o zi cu coroană de-mprumut; 6) 
Suferința neostoită a florilor privirii - Fază clasică de atac în trombă; 7) Revelator de . . 
conjunctură cu admirație spontană - Firmă restrânsă de asistență auto - Prospector I I 
ambient la nivelul fatuității; 8) Sanctuar profan pentru profeții artei - Debut literar | I 
consemnat în librării; 9) Forme cilindrice ale capetelor de bară - Mugure înflorit pe ■ ■ 
arborele genealogic; 10) Oglindește fapte mărețe cu tentă hazlie. '

VERTICAL: 1) Expresie definitorie pentru obrazul gros; 2) Clasic ofertant al unor | i 
garanții acceptabile; 3) Sindromul hibernal... al proastelor relații (pl.) - Umbră repetentă 
ce tulbură tăcerea (poet.); 4) Romantic derbedeu din vise cu taverne - Criterii sui-generis 
de normare a siluetelor; 5) Soclu romantic pentru statuile roșiorilor - Copii ai pământului 
cu pălării de purpură; 6) Mascota vraciului specialist în acupunctură - Clasic model al 
jocurilor noastre; 7) Puhoaie revărsate odinioară de Nistru - Evantai de șoapte lângă 
obrajii grădinii; 8) Ipostaza comună a romanului contemporan - Reclame colorate pentru 
mere domnești; 9) Termen fixat pentru adunarea generală - Tip mai rar de stat 
supradezvoltat; 10) Exploatează temporar pământuri străine.
__________________ Vaslle MOLODEȚ

Dezlegarea careului "O TEMPORA...” apărut în ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) TENACITATE; 2) EXTRAVILAN; 3) RA - ATIC - CU; 4) AMĂRÂT - CAM; 5) SICAR 

- LINE; 6) ANUT - POTIR; 7) MAT - SERATA; 8) ET - COLI - UT; 9) NOTIFICĂRI; 10) j î 
TREPANAȚIE. 1 1
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beton 11 bucăți. Tel. 261985, 
după ora 15 (4875)

• Vând apartament central, 
Deva, 3 camere, decomandat.

ANIVERSARI

• “La mulți ani!” pentru dna 
Aida de la Spitalul județean 
Deva.

jfl VÂNZĂRI
CUMPĂRĂRI

• Vând 7 plus 3 ha teren 
arabil în Băcia,intravilane în 
Hărău, grâu de panificație și 
porci pentru tăiat. Tel. 668298, 
214694 (4866)

• Vând apartament 2
camere, decomandate. 
Simeria. Tel. 215.710, 669131 
(3624)_____________________

• Cumpăr spațiu co
mercial cu vad bun în Hațeg 
și Orăștie. Tel. 211597, orele 
8-15 (4855)________________

• Vând bar în Dobra la 
șosea. Tel. 623409 (4860)

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

• Vând casă, 5 camere, 
anexe, 6000 mp, gaz. 
Informații corn. Băcia, nr. 250 
(5289)

• Vând apartament 3 
camere, decomandat, 
ultracentral, îmbunătățiri, 
garaj, boxă, str. împăratul 
Traian. Tel. 218216, preț 
negociabil. (4868)

• Vând apartament 2 
camere, etaj 2, decomandat, 
zona Progresului. Tel. 216668 
(4884)

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

• Vând casă cu spațiu 
comercial amenajat, grădină, 
sat Vinerea, str. Tractoristului, 
nr.52. Informații tel. 648165 
(3593)

• Vând IFA și ARO. Tel. 
212100 (4864)

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

• Vând tractor DT 445. 
Băița, Trestia, nr. 38 (4870)

• Vând Dacia 1310, an 
fabricație 1981, carte 
identitate. Tel. 216708 (3635)

• Vând Honda Prelude, 
stare bună, neînmatriculată. 
Tel. 217817 (4866)

• Vând Fiat Ducato, an 
fabricație 1992, 2500 cmc, 
sarcină 1,2 tone. Tel. 094 
609401 (5290)

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

• Vând tractor 18 CP, plug, 
semănătoare, prășitoare și 
cabină. Tel. 646106 (3592)

• Vând tractor 15 CP, 
echipat cu plug. Brănișca, tel. 
666431 (4428)

• Vând Audi 100, înma
triculat, numere noi, Buceș, 
Hunedoara. Tel. 129. (3352)

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

• Vând utilaje brutărie. Tel. 
623835 (4847)

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

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

Tel. 233570_________________

• Cooperativa Constructorul
Hunedoara, str. Carpați nr. 20, 
vinde la licitație presă bolțari, 
în data de 27.11.1998, ora 10, 
când vor participa doar 
persoane din cadrul 
sistemului cooperatist. în cazul 
neadjudecării va avea loc o 
nouă licitație, în 04.12.1998, 
ora 10, la care vor putea 
participa persoane din orice 
sferă de activitate. Relații la tel. 
054/716760 (3733) •'

• SC Iclod SRL Oradea 
vinde carcasă porc și vită la 
prețuri negociabile. Tel. 
059427484,• 094/819641, 
092488324 (3637)__________

• Spitalul orășenesc Hațeg 
organizează licitație pentru 
vânzarea a doi mânji, în data de 
4 decembrie 1998, ora 10, la 
gospodăria anexă Nălați. (5767)

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

• Vindem și montăm par
brize 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 instalație îmbuteliat 
sucuri, completă, inclusiv 
ambalaj, Bobîlna nr. 91, 
Hunedoara. Tel. 094829486, 
după ora 18. (4796)

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

• Vând garaj bloc M, cartier 
Bălcescu, Deva. Tel. 623882 
(3415)

• Vând cazan de țuică, ca
pacitate 80 I, preț negociabil. 
Tel. 218685 (3883)

• Vând talon Fiat 1300, preț 
avantajos. Informații la tel. 054/ 
718136 (3732)

• Vând piese Saviem, căruță, 
roți, lemn, banc tâmplărie. Tel. 
722336 (3738)

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

• Cumpărăm semințe de 
dovleac. Tel. 094220841 
(3551)

• Cumpăr telefoane GSM, 
defecte, sparte, codate sau 
blocate pentru depanare. Tel. 
094/859958 (3886)

ÎNCHIRIERI

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

• Ofer de închiriat cameră și 
bucătărie la casă particulară în 
Deva, pentru 2-3 persoane. Tel. 
230257 (3885)

• Doresc să închiriez 
apartament mobilat, cu telefon, 
urgent. Tel. 626069 (4883)

OFERTE DE 
SERVICII

• Meditez avantajos la 
matematică, clasele V-VIII. Tel. 
215710 (3621)

• Centrul de Consultanță în 
Afaceri Deva angajează 
secretar-asistent. Cerințe : 
studii superioare, cunoștințe 
operare PC, limba engleză. Cei 
interesați pot depune CV-ul la 
sediul CCA Deva din Piața 
Unirii, nr.10 (Bibliofor SA). 
Relații la tel. 215200. (3630)

COMEMORĂRI

• Doi ani de lacrimi și 
durere de când a plecat dintre 
noi dragul nostru naș, 
judecător

CONSTANTIN PARFENIE
In această zi, o sfântă 

rugăciune la mormântul tău. 
Prin iubire îți vom păstra 
veșnic amintirea. Finii Cecilia 
și Radovan Micin, Adriana și 
Eugen Tămaș. (4882)_______

• Șase săptămâni de dor și 
lacrimi de când a plecat atât de 
timpuriu cel mai bun soț

NICOLAE LĂDAR
Parastasul de pomenire 
duminică 22 noiembrie 1998, 
la Biserica din Geoagiu Băi. 
Nu te vom uita niciodată. 
Soția. (3590)_______________

• Se împlinesc 7 ani de când 
buna și neprețuita noastră 
mamă

LUDOVICAINEL
a plecat dintre noi. Parastasul 
de pomenire duminică 22 
noiembrie la Biserica din 
Geoagiu Băi. Nu te vom uita 
niciodată. Soțul și copiii. (3590)

• Familia Crișan anunță cu 
profundă durere trecerea în 
neființă la vârsta de 82 ani a 
iubitului lor

LOGHIN CRIȘAN
Ceremonia religioasă va 
avea loc astăzi, ora 13, la 
domiciliul din str. Plevna, nr. 
12, Deva.Dumnezeu să-l 
odihnească . (4881)

• Nepoatele Mimi, Titicuța, 
Lenuța, Nela și Firuța împreună 
cu familiile, cu adâncă durere 
în suflet anunțăm trecerea în 
neființă a celei care a fost o 
bună mătușă

ȘERBDOCHIE
în vârstă de 88 ani. Nu îți vom 
uita sufletul blând și plin de 
bunătate care ne-a ocrotit 
mereu. Dumnezeu să te 
odihnească în pace! (3880)

* IN ORICE OCAZIE, 
rTVBHCITATE PRIN 
"CUVÂNTUL LIBER"

• Familia îndurerată 
anunță decesul, după o lungă 
și grea suferință a celui care a 
fost

GRUIAN ALEXANDRU
de 60 ani. înhumarea are loc 
azi, ora 13,30, în Cimitirul 
Catolic din str. Eminescu, 
Deva. (3879)

• Cu adâncă durere ȘERB 
TRAIAN soț și familiile 
Daraban și-Enache, nepoții, 
anunță trecerea în neființă a 
celei care a fost

ȘERBDOCHIE
în vârstă de 88 ani. 
înmormântarea azi, 21 
noiembrie 1998, la cimitirul 
din str. Eminescu, ora 13. 
Dumnezeu să te odihnească 
în pace suflet blând. (3884)

TRAGEREA 
SUPER 

LOTO “5/40” 
din 19.11.1998

25-5-33 -38-27 -10

TRAGEREA 
EXPRES 

din 19.11.1998

41 -31 - 3-34-50-53

VREMEA
Vremea va fi deosebit 

de rece pentru această 
perioadă. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai 
accentuate în jumătatea 
nordică a țării, unde 
local va ninge. în restul 
teritoriului ninsorile vor 
fi izolate. Vântul va 
prezenta intensificări în 
zonele sudice și ia 
munte. Temperaturile, în 
scădere, se vor situa între 
-4 și 6 grade ia amiază și 
între -10 și O grade 
dimineața.

STAREA MEDIULUI
Poluanții gazoși analizați 

(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
fenoli și amoniac) au avut și 
pentru perioada 9-15 noiembrie 
1998 valori medii și maxime care 
s-au încadrat în limitele prevăzute 
de STAS-ul de calitate a aerului 
12574/1987. Valorile maxime au 
fost înregistrate la data de 9 
noiembrie a.c. pe zona 
Hunedoara pentru dioxidul de 
azot și la data de 15 noiembrie pe 
zona Paroșeni pentru dioxidul de 
sulf. Pentru fenoli și amoniac, 
indicatori care se determină 
numai pe zona Hunedoara, 
valorile maxime au fost 
înregistrate la datele de 9 și, 
respectiv, 10 noiembrie 1998.

Pulberile în suspensie au 
valori medii care se încadrează în 
limita admisă de 0,15 mg/ mc aer/ 
24 h, cu excepția zonei 
Chișcădaga.

La pulberile sedimentabile se 
înregistrează depășiri ale limitei 
admise de 17 gr/ mp/ lună în 
zonele Teliuc de 3,4 ori și pe zona 
Chișcădaga de 6,8 ori. Valoarea 
maximă la acest indicator s-a

Exclus din PI\IL
Printr-o recentă hotărâre în unanimitate a conducerii județene a 

PNL s-a hotărât excluderea din partid a domnului Mircea Alexa.
Dl Ion Macovei, președintele Organizației județene-a PNL, a 

precizat că hotărârea de excludere din partid a domnului Mircea 
Alexa s-a făcut întrucât nu a respectat hotărârile organelor de 
conducerere și statutul partidului și nu are nici o legătură cu 
activitatea de consilier municipal. (C.P.)

23 noiembrie se apropie! 
în curând vei vedea știrile care

TV Deva
mereu

SUCURSALA DEVA
Scoate la licitație pentru data de 27.11.1998, ora 10, terenul 

situat in Hunedoara, str. Buituri, in suprafață de 456 mp.
Prețul de pornire a licitației este de 42.263.950 lei.
Licitația va avea loc la sediul Judecătoriei Hunedoara, ora 

10.
Informații suplimentare puteți obține la sediul Sucursalei 

Bancorex Deva, str. 22 Decembrie, bl.7, parter, tel: 054/230185 
și la sediul Judecătoriei Hunedoara, tel: 054/712438, Interior 18 ■ 
executor judecătoresc.

Produce și comercializează
1. Antigel conc. 100% - 1OOOO lei/kg + TVA;
2. Antigel diluat (temp. -38°C) - 7000 lei/kg + TVA;
3. Apă distilată, Lichid de frână, (Jlei motor, Adeziv 

de lipit (APACET).
Deva, str. Gh. Barițiu,nr.l3, tel: 218208; 092/216619.

înregistrat pe zona Chișcădaga și 
reprezintă o depășire a limitei 
admise de 12 ori. Față de 
perioada anterioară se constată o 
reducere a cantității de pulberi 
sedimentabile pe zona Teliuc cu 
74,1 gr/ mp/ lună, în timp ce pe 
zona Chișcădaga valoarea crește 
cu 45,4 gr/mp/lună.

Nivelurile radioactivității beta 
globale și dozei gama absorbite 
se mențin în limitele de variație ale 
fondului natural de radioactivitate 
pentru toți factorii de mediu 
analizați.

Valorile medii obținute în 
această perioadă au fost de 0,20 
Bq/1 la apă brută și de 0,11 Bq/1 
la apă potabilă, față de valoarea 
de atenție stabilită pentru apele de 
spprafață și care este egală cu 2 
Bq/I.

La data de 6 noiembrie a.c. s- 
a produs o deversare accidentală 
în râul Crișul Alb de ape uzate 
industriale provenite de la I.M. 
Barza și anume de la transportul 
hidraulic al sterilului rezultat din 
procesul tehnologic al prelucrării 
și extracției minereurilor 

neferoase. Această situație a 
fost produsă prin efectuarea 
unor lucrări de excavație în 
zona gării CFR Brad, când au 
fost forfecate cele două linii de 
tensiune care asigurau cu 
energie electrică stația de 
pompare a sterilului pe iazul de 
decantare. Timp de 5 ore un 
volum de ape uzate de cca 
2000 mc, cu o încărcare de 
70.000 mg/ I materii în 
suspensie, s-au deversat în apa 
râului Crișul Alb, provocând 
alterarea gravă a calităților 
fizico-chimice și biologice. Au 
fost încheiate două acte 
contravenționale, din care unul 
pentru I.M. Barza, în valoare de 
5 mii. lei, pentru nerespectarea 
măsurilor stabilite de inspectorii 
de ia APM Deva (curățarea 
șanțului de gardă și 
achiziționarea unui grup 
electrogen care să intre în 
funcțiune în caz de avarii) și un 
act de contravenție la unitatea 
CFR Brad în valoare de 20 mii. 
lei.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva
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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).

SC HABER 
COMERCIAL SRL 

cu sediul în Hațeg, strada Progresului,
numărul 59

angajează urgent

- ECONOMIST -
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 loc interviul candidaților la sediul societății. 
Pentru informații suplimentare la tel/fax 777765.

1,25 USD/buc.
1,20 USD/buc.
1,15 USD/buc

format de 42x33cm, posed 12 coli lucioase de 110g/mp, 
spiralate metalic șl sunt imprimat în albastru și roșu.

k Pentru că nu vei găsi pe cineva mai Ieftin decât mine: 
î \ 1-250 buc
\ 251-500 buc

Peste 500 buc
Pentru că poți să-mi pui un cursor la numai 0,12 USD/ 

buc.
Sună ACUM la numerele de telefon 064/198861 sau 

064/190864 și întreabă de CALENDARUL TRIPTIC 1999
Reprezentantul local al agenției de publicitate 

CLIPART advertising te va vizita imediat și, în scurt timp, 
mă vei avea.

Stoc limitat. Prețurile de mai sus nu includ TVA.

I —— j
I organizează licitație în data de 25.11.1998 având cal 
I obiectiv întocmirea documentației de concesionare a I 
* perimetrului minier pentru balastierele SIMERIA VECHE- j 

jGURA STREI, SÂULEȘTI, cariera Crivadia, jud. Hunedoara.] 
i Documentația se află la fabrica 06 CPB.
| Taxa de participare este de 100.000 lei. | 
I Informații la telefoanele 221120, 213930, int. 190, 142, 148 I 

J

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232008

Vă oferă la prețul de fabricație 
Corpuri și becuri iluminat public și industrial, 

Balasturi, ignitere, 
Becuri cu incandescență, speciale, auto 

Tuburi fluorescente
Transport asigurat

COMAT DEVA invită acționarii 
să-și ridice 

dividendele aferente anului 1997 de 
la casieria societății.»

Zilnic între orele 12-15.

Direcția Generală a Finanțelor Publice 
și Controlului Financiar de Stat 

Hunedoara-Deva 
cu sediul in Deva, str. 1 Decembrie, nr. 30 

__________ anunță:_______
( LICITAȚIE PUBLICĂ) 

pentru bunuri de folosință îndelungată 
In datele de 26 noiembrie și 3, IO, 17 

decembrie 1998.
Licitația va avea loc loc la sediul D.G.F.P.C.F.S. 

Relații la telefon 219544 - Compartimentul 
Valorificări.

SC BERE TREI STEJARI SA
SIBIU

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

Caietele de sarcini se pot ridica începând cu luni, 
25.11.1998, de la sediul societății din Sibiu, str. 
Fabricii, nr. 2.

Informații suplimentare (a tel. / fax 069/452766

CT PARIURI FOTBALISTICE S®ccer^ 
în fiecare zi puteți câștiga Decebal, bl. 8, parter

300.000.000 lei* /toga Galeriile de Arta, te!234048
CMmwnEUpillllU: sȘȘȘMȘȘR

ANUNȚ PUBLICITAR
pentru vânzarea de acțiuni prin 

LICITAȚIE CU STRIGARE•

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 
22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și 
completată cu HG 361/1998 40% din acțiunile Societății Comerciale “AGROMEC DÎNCU 
MARE” - SA, cu sediul în localitatea Dîncu Mare, județ Hunedoara, cod fiscal R8179638, număr 
de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/594/1997, având:

Obiectul principal de activitate: servicii de mecanizarea, chimizarea agriculturii
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 19.000 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/ semestrul I): 0 mii lei 
Pierderea ultimului an încheiat (1997): 757 mii lei.
Structura acționariatului la data de 30.06.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 7.600 40
SIF - -
PPM 11.400 60
Alții - -
'TOTAL 19.000 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 1.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 7.600.000 lei.

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția 
Teritorială a Fondului Proprietății de Stat Hunedoara-Deva, între orele 8-16, până în ziua precedentă 
organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 250.000 lei și garanția de participare în valoare de 228.000 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara-Deva sau în contul numărul 
251100980000607 deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 10.12.1998, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data 

de 18.12.1998, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de 

participare și a garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize 
convertibile în USD deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a 
României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute la art. 51 în HG 55/ 
1998, modificată și completată cu HG nr. 361/1998 prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE 
PREZENTARE în plic sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de începerea licitației la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în 
devize convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare 
de garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la Direcția Teritorială-FPS Hunedoara, 
dna Secașiu Rozalia, tel. 054/211089, 054/214503, zilnic între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa 
www.sof.ro.

ANUNȚ PUBLICITAR 
pentru vânzarea de acțiuni prin 

LICITAȚIE CU STRIGARE
♦

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998, 40% din acțiunile Societății 
Comerciale “IMINI” - SA, cu sediul în Brad, str. Crișul Alb, nr.1, județ Hunedoara, cod fiscal R7349904, 
număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/394/1995, având:

Obiectul principal de activitate: producerea și comercializarea cărnii și a preparatelor de carne.
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 53.675 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1997): 5.120 mii lei
Profitul net al ultimului an încheiat: 4.699 mii lei.
Structura acționariatului la data de 31.03.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni
FPS 21.470 40
SIF - -
FFM 32.205 60
Alții - -
TOTAL 53.675 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 1.083 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 23.252 mii lei.

DOSARUL / FIȘĂ DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția 
Teritorială a Fondului Proprietății de Stat Hunedoara-Deva, între orele 8-16, până în ziua precedentă 
organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 500.000 lei, taxa de participare în valoare de 
250.000 lei și garanția de participare în valoare de 697.560 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului - 
sediul Direcției Teritoriale Hunedoara-Deva sau în contul numărul 251100980000607 deschis la BRD - 
Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 8.12.1998, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

15.12.1998, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a 

garanției de participare se face în contul nr. 251.100.000.002.423.000.08 de devize convertibile în USD 
deschis la BANCOREX, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în HG 55/1998, art. 51, 
prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat cel mai târziu cu o oră înainte de 
începerea licitației la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la Direcția Teritoriălă-FPS Hunedoara, dna 
Secașiu Rozalia, tel. 054/211089, 054/214503, zilnic între orele 10-13.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
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La “Panîcor” Hunedoara a 
început reforma

Anul 1998 a fost, pentru cea 
mai mare fabrică de pâine din 
Hunedoara, un an de grație, 
unitatea trecând din “custodia” 
statului în proprietatea unui opera
tor economic privat autohton. 
Pachetul de acțiuni necesar 
controlului firmei aparține acum 
societății comerciale “Group 
Boromir”, întreprinzător cu capital 
privat, adeptul unei curajoase 
politici de investiții în industria 
morăritului și panificației.

Schimbarea de proprietate a 
impus și o schimbare de manage
ment la nivelul firmei. Despre 
starea de fapt și perspectivele 
societății purtăm un scurt dialog 
cu dna ing. Liana Neghină, de puțin 
timp numită director și unic admin
istrator al societății comerciale 
“Panicor".

REP.: Aș vrea să-mi spuneți, 
pentru început, care sunt primele 
măsuri pe care intenționați să le 
puneți în aplicare la “Panicor" ?

L.N.: Natura primelor măsuri 
este dictată, firesc, de situația pe 
care am găsit-o în fabrică la 
instalarea mea. Aceasta impune, 
ca primă etapă, stoparea declinului 
accelerat al societății și 
stabilizarea ei economică. în 
prezent se face analiza fiecărui 
sector de activitate. Funcție de 
rezultatele analizelor, acolo unde 
este cazul și este cam peste tot, 
vom proceda la măsuri de corecție 
pentru stoparea pierderilor.

REP: Ce anume preconizați?
L.N.: în ecuație sunt extrem de 

multe variabile, iar ajustările pe 
care le intenționăm fac parte dintr- 
un complex de măsuri, ale căror 
efecte, coroborate, pot produce 
stabilitatea economică a firmei și 
readucerea ei în zona profitului. 
De exemplu, pe fondul scăderii 
drastice a producției, de la un 
procent de 100 la sută în 1990, 
“Panicor'’ mai controlează doar 40 
la sută din piața pâinii hunedorene, 
fiind obligați să facem 
disponibilizări de personal. Sunt 
afectați în special indirecții 
productivi, numărul celor care își

vor pierde serviciul urmând să fie 
de peste 100 de persoane. Am 
închis deja două magazine care 
nu mai aveau nici o șansă de a se 
redresa ajungând surse continue 
de pierderi. Este vorba de 
magazinul de la Școala Generală 
nr. 11 din Hunedoara și de cel 
situat pe strada Horia din Deva. 
Monitorizăm atent secțiile noastre 
de la Călan, Hațeg și Lunca Cernii. 
Deși azi nu ne bucură rezultatele 

/------------------------------------ \
Dialog cu dna 

ing. Liana 
Neghină, direc
tor la “Panicor” 
S.A. Hunedoara y 
lor, cred că aceste secții au 
potențial de a obține rezultate 
bune, prin eforturile proprii ale 
colectivelor de acolo. 
Supraviețuirea în competiția 
economică depinde de ele. M-am 
concentrat și asupra rețelei 
comerciale și fac precizarea că 
sunt extrem de interesată de 
prestația salariaților noștri față de 
ciienți. La unele magazine am găsit 
personal total inadecvat activității 
de comerț, lucru care aruncă o 
lumină proastă asupra mărcii 
fabricii. E nev'oie deci de o 
"șlefuire” a unei părți din 
personalul ce asigură interfața cu 
clienții noștri. în tandem cu 
problemele care există, măsurile 
pe care le preconizăm au un 
caracter variat, cuprinzând zona 
comercială, de producție și de per
sonal.

REP: Există intenții de a 
investi în dotările firmei?

L.N.: Intenții există desigur, dar 
deocamdată nu sunt posibilități. 
După stabilizarea firmei vom 
începe gradual un program de 
înlocuire a vechilor tehnologii de 
producție care la “Panicor” sunt 
uzate-moral și fizic. Există două 
cuptoare noi de pâine, de 
fabricație turcească, dar după 
părerea mea o marcă de firmă

cum e “Panicor” va trebui 
susținută, pe viitor, de o altă 
structură tehnologică.

REP.: Dna Neghină, 
înțeleg, deci, că sunteți adepta 
“chirurgiei" totale în 
gestionarea firmei. Dată fiind 
conjunctura, aveți șansa de a 
demonstra, “avantla lettre", să 
zicem, că reforma e singura 
modalitate de a ieși din 
“păcatele” actuale ale 
economicului spre profit și 
dezvoltare. O dată cu 
strângerea roadelor unei firme 
convertită, prin reformă, la 
prosperitate, oamenii vor simți 
pe pielea lor că aceasta este 
calea. Deocamdată însă, 
lumea este sceptică și și-a 
făcut un obicei din a trăi clipa, 
opunându-se unor conduceri 
reformiste. Exemplul de la 
“Semănătoarea" a fost em
blematic pentru această stare 
de fapt. De aceea v-aș întreba 
dacă aveți o rețetă împotriva 
inerției la schimbare care, 
dincolo de vorbe, există ?

L.N.: E bine că ați dat 
exemplul de la “Semănătoarea” 
pentru că demonstrează foarte 
elocvent efectele întârzierii 
reformei. Falimentul la ăcea 
firmă a devenit foarte greu de 
evitat, iar efectele sociale 
dezastruoase care urmează se 
cunosc. La “Panicor" salariații, 
cred eu, au înțeles că drumul 
spre eficiență, pornind din 
starea actuală, nu poate evita 
sacrificiul și impune 
reinstaurarea unei conduite și 
discipline specifice în activitate. 
Eu reprezint aici un capital privat 
și înțeleg ca prin toate măsurile 
pe care le iau să măresc 
rentabilitatea firmei și să’-i asigur 
o bază solidă pentru abordarea 
cu succes a pieței. Lupta pentru 
piață în domeniul panificației este 
acerbă și numai cei mai buni vor 
rezista. Și eu cred că “Panicor" 
se va număra printre ei.

A.SĂLĂGEAN

‘Sala pașilor pierduți"
(Urmare din pag. 1)

multe ori. Să nu omitem făptui că pe mine, 
reclamant, această prestație juridică mă costă 
10 ia sută din suma pe care datornicul o are 
de plătit către "Matex", sub forma unei taxe 
de timbru. Ar fi mai corect ca după luarea 
hotărârii judecătorești, sarcina plății acestei 
taxe să revină datornicului din cauza căruia 
s-a și declanșat acțiunea Judecătorească", 
precizează di Bălan.

Pe lângă greutatea recuperării creanțelor, 
al căror nivel a ajuns să perturbe periculos 
activitatea societății "Matex", producerea 
țesăturilor a fost îngreunată în acest an și de 
creșterea taxelor vamale la aprovizionarea cu 
materie primă. “în 1998 a trebuit să plătim o 
taxă vamală de 21 ia sută ia aprovizionarea cu 
fire de acetat șl de văscoză. De reținut că 
importul este singura șansă de a ne 
aproviziona cu aceste materiale strict 
necesare producției, economia națională 
neproducând asemenea repere", declară dl 
Bălan, fn aceste condiții, pe fondul majorării 
costului de producție și Implicit al prețului ia 
producția finită și a concurenței reprezentate 
de magazinele de vestimentație “second 
hand", producătorii autohtoni de țesături 
înregistrează în acest an un recul al activității. 
La "Matex" Deva diminuarea este cu cca. 16 
ia sută față de producția anului trecut.

-IaA BFÂRgIT DE
_____

Farmacii de serviciu
„Daciapharm" va funcționa în zilele de 21- 

22 noiembrie la Deva. Este amplasată în strada 
Dacia, bl. 28 (cartier „Dacia”).

în Hunedoara va fi fi deschisă unitatea 
farmaceutică „Teafarmex” din Micro 7, strada 
Viorele nr.1, bloc 6, telefon 722870. (E.S.)

Fotbal ia Deva
VFGA - POL! TIMIȘOARA
Sâmbătă, de la ora 11, suporterii deveni pot 

să-și vadă favoriții într-un meci deosebit de 
interesant între Vega și Politehnica Timișoara, 
contând pentru ultima etapă a Turului actualului 
Campionat de fotbal - Divizia B, seria a ll-a. O 
victorie a gazdelor le-ar crea o vacanță mai 
relaxantă. (S.C.)

Meciuri atractive și in 
faza Județeană a Cupei

Duminică, la ora 11,00, se dispută meciurile 
de fotbal din "Sferturile" fazei județene a Cupei 
României după următorul program: Minerul 
Teliuc - Parângul Lonea, Metalul Crișcior - 
Victoria Călan, Victoria Dobra - Minerul 
Aninoasa, Casino Ilia - Minerul Ghelari. (S.C.)

CASA DE ECONOMII 
Șl CONSEMN AȚIUNI
Bancă de tradiție șide încredere fondată la 1864

Oferâ
la împlinirea a 134 de ani de la înființarea sa

DEPOZITUL ANIVERSAR
"24 noiembrie"

Depunerile de minimum 7.000.000lei sau multiplu de 
1.000.000 lei (ex: 2.000.000 lei, 3.000.000 lei etc.) se 
primesc numaiîn ziua de 24 noiembrie 1998și sunt 
scadente în ziua de 25 ianuarie 1999.

Dobânda acordată este de 55% pe an.
Depunerile pentru constituirea Depozitului aniversar "24 

noiembrie" se pot efectua la unitățile CEC din localitățile Deva 
(Sucursala județeană și Agenția din str. Libertății), Brad, 
Simeria, Orăștie, Hunedoara (sucursala), Hațeg, Călan, 
Petroșani, Uricani, Vulcan și Petrila.

Mo inert 
aur livers aur 

IDuiimiitirui 
Suisaur lai 

die aurii
Joi, 26 noiembrie a.c., ora 15, 

la Casa de cultură din Deva va 
aveă loc omagierea scriitorului și 
renumitului om al catedrei, dl 
Dumitru Susan, care împlinește 
75 de ani. Manifestarea, 
organizată de Biblioteca 
Județeană “Ovid Densușianu” 
Deva, cu sprijinul Consiliului 
Județean, Inspectoratului 
Județean pentru Cultură, Casei 
de cultură Deva, precum și al 
unor sponsori locali, se dorește a 
fi o sărbătoare de suflet 
adresată cunoscutului om-de 
cultură hunedorean, Dumitru 
Susan. (M.B.)

------” Sângele înseamnă viață
DIRECȚIA TERITORIALĂ EPS HUNEDOARA 

A REALIZAT O TRANZACȚIE 
CU VALOARE RE IO ORI MAI MARE

De la responsabilul cu 
presa al Direcției 
Teritoriale Hunedoara a 
FPS am aflat că în ziua 
de 20 noiembrie a.c. a 
avut loc licitația cu 
strigare pentru vânzarea 
pachetului de 50,1 la sută 
din acțiunile SC 
Ardeleana SA Deva. 
Licitația respectivă a fost 
adjudecată de către

Asociația Ardeleana ■ 
Programul Acțiunii 
Salariaților.

De menționat că 
valoarea tranzacției este 
de peste 10 ori mai mare 
decât prețul propus de 
FPS, ceea ce constituie 
un rezultat apreciat ca 
foarte 'bun în rândul 
licitațiilor adjudecate în 
ultimele trei luni. (N. T.)

MINERII 
BLOCAȚI ÎN 

ADÂNC NU ȘI- 
AU PRIMIT NICI

IERI BANII

Direcția de Telecomunicații 
Hun edoara-De va

Anunță
Pentru a veni in sprijinul utilizatorilor de 

servicii telefonice Direcția de Telecomunicații 
Hunedoara comunică noul program pentru 

încasarea facturilor telefonice:
ZILNIC 8 21
SÂMBĂTĂ 8 20
DUMINICĂ 8 13

Atlați de trei zile în 
subteran, minerii din cadrul 
RAC care protestează pentru 
întârzierea la plată a 
drepturilor salariate, nu își 
primiseră nici ieri banii. Pe 
lângă cei 160 de mineri de la 
E.M. Barza, protestează 
aproape 300 de băieși de la 
exploatările miniere Deva, 
Bolcana, Muncel și 
Crăciunești. Plata restanțelor 
salariate necesită alocarea de 
la buget a unei sume de 12 
miliarde de lei. în urma 
negocierilor de la Guvern 
desfășurate ieri s-a obținut 
promisiunea acordării a 6,5 
miliarde de lei, care până la 
ora închiderii ediției nu 
ajunseseră la casieriile regiei. 
Protestatarii sunt hotărâți să 
nu cedeze până când 
drepturile lor nu vor fi 
satisfăcute.(A.S.)

un venit asigurat. Dar donarea de 
sânge nu poate fi asistență 
socială. Există dorința de a fi 
atrase și categorii de cetățeni bine 
alimentați, sănătoși, cu un stan
dard de viață ridicat și conștienți 
de faptul că vin să dea sânge 
fiindcă și ei sau familiile lor, cei 
dragi și apropiați lor, s-ar putea 
să aibă vreodată nevoie de 
sânge. “Aș dori să vă spun cu 
uimire - continua dna Tripșa - că 
nu vine aproape nimeni de la 
Sucursala de Distribuție (IRE), de 
la Romtelecom, nu avem donatori 
nici de la bănci - oameni cu salarii 
foarte bune. Nu avem donatori nici 
din rândul acelei clase mijlocii 
incipiente, formată din patroane și 
patroni. Un singur patron italian 
vine din când în când să doneze 
poate pentru că în țara lui educația 
civică este mai înaintată. Așteptăm 
să se trezească odată 
responsabilitatea unei clase 
sociale asigurată din punctul de 
vedere al nivelului de trai - cu 
casă, masă, mașină scumpă - că 
este o obligație morală de a veni 
să doneze din când în când 
sânge.”

în prezent la Centrul de Sânge 
vin oameni din categoria celor 
necăjiți, cu condiția să primească 
acei bani, adică 93.000 lei la 
fiecare donare și 231.000 la a 
cincea (o dată pe an). Cu bonurile

valorice merg la magazinul 
“Miorița", de unde iau în schimb 
alimente. Este singura unitate 
alimentară la care s-a găsit 
înțelegere, în Deva fiind 
contactate și alte magazine, ale 
unor privatizați, fără rezultat însă. 
(La Petroșani aceste bonuri 
valorice sunt onorate'de către o 
patroană).

Amănunte legate de 
activitatea de donare ne-a 
furnizat dna Monica Pârva, 
contabil șef: “Donatorului care 
ajunge pentru prima dată la noi i 
se face întâi un control medical 
foarte riguros pentru a fi 
depistate și bolile antecedente 
care fac impropriu pentru folosire 
sângele. în al doilea rând, i se face 
examenul de hemoglobină. Dacă 
această analiză nu iese 
corespunzătoare, persoana este 
eliminată de la donare. Ne 
interesează calitatea sângelui. 
Acesta trebuie să aibă un anumit 
standard. Testele se fac și la noi 
ca în orice țară civilizată; este 
vorba de testul HIV, hepatita B, 
hepatita C, sifilis ș.a., făcute din 
alte fonduri decât cele de la 
bugetul local. Donatorul trebuie să 
aibă vârsta între 18-60 de ani și o 
anumită greutate, minimum 50 de 
kg."

De ce trebuie să existe tot 
timpul un stoc de sânge? Pentru

că urgențele nu pot fi 
programate, ele sunt impre
vizibile. "Trebuie să avem 
sânge de toate grupele și RH- 
urile - spunea dna Pârva - și 
este foarte important acest 
lucru pentru că din momentul în 
care un donator se prezintă la 
noi până în momentul în care 
analizele sunt date durează 
foarte mult, investigațiile fiind 
laborioase. Este vorba de 
securizarea sângelui în 
transfuzie, acesta fiind un risc 
calculat."

' în discuția cu in
terlocutoarele noastre a revenit 
problema finanțării. “Noi ne 
numim centru județean, ca și 
alte centre similare din celelalte 
județe. Dar, din păcate, 
finanțarea este de la Consiliul 
local Deva pentru tot județul. Noi 
aici am fi dorit o modificare, am 
propus-o și o susținem, adică 
o finanțare de la Consiliul 
județean, aceasta fiind cea mai 
normală pentru că firesc este 
ca toată lumea să participe la 
aceste costuri.”

Am notat în încheiere 
mulțumirile conducerii Centrului 
de Transfuzie Sanguină aduse 
donatorilor și tuturor celor care 
înțeleg această importantă 
responsabilitate civică, venind 
în ajutorul semenilor.

a _____ Ziar editat de
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