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EXIMBANK - din 
nou la Deva

Cu ceva mai bine de o lună de 
zile în urmă, președintele 
EXIMBANK, dl Mihai Bogza, s-a 
aflat la Deva la un interesant și 
necesar dialog cu cadre de 
conducere și alți reprezentanți ai 
unor întreprinderi de stat și firme 
private cu activitate de export. Cei 
prezenți la întâlnire au fost puși la 
curent cu principalele atribuții și 
preocupări ale acestei importante 
bănci centrale în privința susținerii 
producției de export a României.

Același lucru l-au făcut joi, 10 
decembrie a.c., în fața unei asis
tențe modeste, alți trei reprezen
tanți ai EXIMBANK la simpozionul: 
“Posibilități de dezvoltare și 
finanțare a exporturilor", orga
nizat de către Camera de Comerț 
și Industrie a județului Hunedoara 
la cochetul său sediu. La 
manifestare a participat și 
directorul de marketing al Biroului 
Comercial din cadrul Secției 

^Comerciale a Ambasadei Austriei 

în capitala României, birou 
deschis în 7 octombrie a.c. la 
Cluj-Napoca. în discursul său, 
oaspetele clujean s-a referit la 
serviciile pe care acest birou le 
oferă tuturor celor interesați de 
relații de colaborare și afaceri 
între firme românești și austriece.

în condițiile de azi, când 
economia românească se află 
într-o periculoasă cădere liberă 
și când importurile țării depășesc 
sensibil exporturile, doar 
activitatea efectivă și dinamică 
de export poate reechilibra 
balanța de plăți, poate stopa 
derapajul țării în haos. Cu atât 
mai importante și mai de luat în 
seamă au apărut, așadar, 
explicațiile și apelurile oaspeților 
de joi de la Deva referitoare la 
aceste activități stringente de 
producție concretă și sprijin 
financiar pentru export.

Dumitru GHEONEA

PORNIȚI 
PRECAUTI 
LA DRUM!

După cum ne-a informat 
șeful Secției Drumuri 
Naționale, ing. Gheorghe 
Brânzan, deși în județul nostru 
nu este iarnă grea și toate 
arterele de circulație auto sunt 
practicabile, în condiții 
meteorologice deosebite și în 
cazul unor șosele troienite, în 
baza unui ordin semnat de 
ministrul Transporturilor, 
Traian Băsescu, și de ministrul 
de Interne, Gavril Dejeu, vor fi 
închise temporar unele 
segmente ale drumurilor 
naționale și europene.

Participanții la traficul rutier 
sunt rugați să respecte strict 
indicatoarele ce vor fi montate 
în zonele respective. Poate 
totuși iarna asta nu ne va pune 
în asemenea situații. (D.G.)

Deputății au aprobat nivelurile 
taxelor extrajudiciare de timbru

Persoanele care sunt examinate pentru a obține 
permisul de conducere a autoturismelor vor achita 
12.800 lei, cei care își vor schimba buletinele de 
identitate vor plăti 800 de lei, iar eliberarea titlurilor 
de proprietate asupra terenurilor agricole îi va costa 
pe proprietari 27.550 lei pentru fiecare hectar, a 
stabilit Camera Deputaților, la adoptarea pe articole 
a Legii privind taxele extrajudiciare de timbru.

Acest set de taxe este instituit pentru 'o serie 
de servicii pentru eliberarea certificatelor de orice 
fel, altele decât cele eliberate de instanțe: Ministerul 
Justiției, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de 
Justiție și notarii publici, care sunt supuse taxelor 
judiciare de timbru.

Legea se referă la taxele pentru eliberarea și 
preschimbarea actelor de identitate, a permiselor 
de vânătoare și pescuit, pentru examinarea 
conducătorilor de autovehicule în vederea obținerii 
permisului de conducere; pentru înmatricularea 
autovehiculelor și remorcilor; pentru eliberarea 
titlurilor de proprietate emise în baza fondului funciar 
și pentru alte servicii oferite de unele instituții publice.

Eliberarea certificatelor se taxează modic, cu 
sume între 800 și 3000 de lei, dar schimbarea în

acte de stare civilă a numelui și sexului ajunge la 
27.500 lei. Eliberarea permiselor de vânătoare se 
plătește cu 4100 lei,'iar a celor de pescuit cu 2000 
lei.

Examinarea conducătorilor de autovehicule 
variază în funcție de categoria solicitată de la 6500 
la 38.5000 lei în cazul în care candidații au urmat o 
școală de conducători auto. în caz contrar taxele 
sunt de cinci ori mai mari.

înmatricularea autovehiculelor și remorcilor se 
taxează în funcție de greutate, de la 67.750 lei (sub 
750 kg) până la 268.400 lei (peste 3500 kg), nivelul 
cel mai ridicat al vreunei taxe este de 769.300 lei și 
se achită pentru autorizarea circulației pentru probe 
a autovehiculelor și remorcilor.

Taxele extrajudiciare de timbru se plătesc 
anticipat și devin venituri la bugetul local, cu excepția 
taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra 
terenurilor agricole care este virată bugetului de 
stat.

Deputății nu au operat nici o modificare în textul 
propus de Executiv, urmând ca după exprimarea 
votului final legea să fie trimisă spre adoptare 
Senatului.

Desemnare
Cu toate că, datorită cedărilor 

la presiuni ale ministrului sănătății, 
Casa de asigurări pentru sănătate 
tinde să devină un fel de avorton 
al reformei în sănătate, totuși 
urmează să aibă corespondent în 
fiecare județ în Casa județeană de 
asigurări de sănătate. După 
modelul Casei naționale și la 
județe aceste instituții vor fi 
conduse de consilii de administrație 
alcătuite din câte 9 membri. Trei 
dintre aceștia sunt desemnați de 
administrația locală de stat, trei de 
către sindicate și alți trei de către 
organizațiile patronale.

Administrația de stat locală și- 
a desemnat prin alegeri cei trei 
reprezentanți. Ei sunt domnii: 
Gheorghe Barbu, președinte, 
Gheorghe Dreghici, vicepreședinte 
ai Consiliului județean, și dr. loan 

Jliescu - consilier județean. (I.C.)
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PRIMELE DE 
ASIGURARE A 

AUTOVEHICULELOR 
SE MAJOREAZĂ 
CU 45 LA SUTA

Executivul a adoptat o 
hotărâre privind unele măsuri 
în legătură cu asigurarea 
obligatorie de răspundere 
civilă pentru pagube produse 
terților prin accidente de 
autovehicule.

Nivelul primelor la asigu
rarea obligatorie de răspun
dere civilă pentru pagube 
produse terților prin accidente 
de autovehicule pentru 
persoane fizice pentru anul 
1999 se majorează cu 45 la 

. sută față de anul 1998. (A) ,

In spitale
SE FAC EFORTURI PENTRU CA 
BOLNAVII SĂ RESIMTĂ CĂT 

MAI PUTIN CRIZA ECONOMICĂ 
■

Criza economică cu care se 
confruntă societatea românească n- 
a ocolit nici un domeniu de activitate. 
Prin urmare și în asistența medicală 
există numeroase neajunsuri și 
dificultăți. Reforma preconizată în 
sistemul sanitar prin legiferarea 
instituției medicului de familie și a

RZI/P - ANCHETA
Caselor de asigurări sociale încă 
trenează. Din multiple motive 
instituția medicului de familie nu e 
încă funcțională. Iar Casele de 
asigurări sociale, dependente de o 
economie deficitară și afectată de 
blocaj financiar, n-au reușit o 
îmbunătățire radicală a situației 
financiare a sistemului sanitar. Care 
este la ora actuală situația în unitățile 
sanitare din județul nostru am 
încercat să aflăm într-un raid - 
anchetă întreprinsă în spitale din 
Deva și Orăștie.

înglodate în datorii, spitalele 
se confruntă cu numeroase 
dificultăți

Dr. loan Demeter, responsabil al 
relațiilor cu presa la Spitalul județean 
Hunedoara - Deva, aprecia că: 

“Situația unităților sanitare reflectă fi
del situația economică din țară.” 
“Economia merge prost, astfel că și 
spitalele se confruntă cu numeroase 
dificultăți. Banii de la buget și de la 
Casele de asigurări sociale sunt 
puțini și vin cu întârziere. Specific 
pentru județul nostru este că multe 
din marile unități economice nu-și 
achită CAS-ul, astfel că spitalul nu are 
bani suficienți și e înglodat în datorii. 
Numărul bolnavilor în spital e mare, 
iar patologia diversă existentă 
necesită tratament cu medicamente 
sofisticate care sunt scumpe. Din 
luna mai, spitalul n-a mai reușit să-și 
achite facturile la medicamente. Cu 
excepția depozitului Remedia, nici o 
farmacie nu mai onorează rețete 
gratuite și compensate, astfel că 
medicamentele se asigură cu 
dificultate. Aparatura medicală este, 
de asemenea, deficitară pentru că ani 
la rând nu s-au alocat bani pentru 
investiții. Totuși, anul acesta s-au găsit 
ceva fonduri din care au fost 
achiziționate un videogastroscop și 
un aparat de anestezie. Iar, prin 
donație, din Germania, s-a primit un 
colonoscop, aparat unic pe zona

Cristina CÎNDA, 
Ciprian MARINUȚ

(Continuare în pag. 8)

noiembrie 
prețuriie 

au crescut 
V >

Rata inflației în luna noiembrie a fost 
de 1,9%, comparativ cu 3,9% în 
octombrie, media lunară de creștere a 
prețurilor în perioada 1 ianuarie-30 
noiembrie 1998 fiind de 2,9%, 
informează Comisia Națională pentru 
Statistică (CNS). Cele mai mari creșteri 
de prețuri, de 2,3%, au fost înregistrate 
la servicii, în cadrul acestora o influență 
semnificativă având majorările de tarife 
la transportul aerian - 7%, al celor 
practicate la abonamentele de trans
port auto - 4,7%, la abonamentele CFR 
- 4,1%, precum și la chirii - 3,9%. De 
asemenea, au fost consemnate 
creșteri ale tarifelor pentru reparații 
auto, electronice și lucrări foto (3,9%) 
și la serviciile de confecționat și 
reparat îmbrăcăminte și încălțăminte 
(3,5%).

Prețurile mărfurilor nealimentare au 
crescut, în noiembrie, cu 1,9%, 
precizează CNS. Cele mai semnificative 
scumpiri au fost înregistrate la cărți, 
ziare și reviste - cu 3,8%, la mașini de 
aragaz și butelii - cu 3,5%, confecții - 
cu 2,5%, tutun și țigări - cu 2,4%, 
precum și la detergenți - cu 2,3%. 
Tarifele pentru energie electrică, 
termică și gaze au rămas nemodificate.

Prețurile mărfurilor alimentare s-au 
majorat cu 1,8%, cea mai mare 
influență pe ansamblul grupei fiind 
exercitată de modificările de prețuri la 
fructe - cu 18%, cartofi - cu 6,5%, 
țuică, rachiuri - 5,3%, lapte de vacă - 
4,9%, ouă - 4,9%, legume și conserve 
de legume-4,6%.

Privatizare de teama... 
privatizării

O contribuție de luat în seamă 
la încetinirea procesului de 
privatizare o au așa-numiții 
investitori “de carton”, care, fără 
să dispună de susținerea 
financiară corespunzătoare, 
devin efemerii câștigători ai 
licitațiilor organizate de FPS. Din 
teribilism, sau ca să se afle în 
treabă, investitorii “de mucava” 
supralicitează prețul acțiunilor, 
eliminând din cursa pentru 
pachetul de acțiuni concurenți cu 
bonitate economică și putere 
financiară reală. Fără să pățească 
nimic, acești licitatori-fantomă 
întârzie, practic, cu luni de zile 
privatizarea unei firme, alterând 
procesul de accelerare a 
dezetatizării. O figură aparte între 
supralicitatorii fără acoperire o 
au PAS-urile. în unele cazuri, 
teama unor noi stăpâni aruncă 
asociațiile salariaților în situația 
de a licita, nechibzuit, prețul 
acțiunilor la valori exorbitante, pe 
care nici concurența nici propriile 
lor puteri financiare nu le pot 
onora.

Un exemplu în acest sens pare 
a fi cazul Societății Comerciale 
“Ardeleana” S.A. din Deva. Scos 
la vânzare de FPS cu câtva timp în 
urmă, pachetul majoritar de 
acțiuni al firmei a fost adjudecat 

de PAS. Surprinzător nu este 
acest lucru, ci prețul oferit de 
asociația salariaților. Acesta este 
de zece ori mai mare decât 
valoarea de start a licitației. 
Pachetul majoritar a fost astfel 
achiziționat contra sumei de 2,6 
miliarde de lei. O sumă imensă 
pentru potențialul economic al 
firmei “Ardeleana”.

Ce ar fi putut determina PAS-ul 
să se arunce într-o investiție care 
îi depășește cu mult resursele 
financiare ? Și asta cu toate 
facilitățile oferite: plata în rate pe 
cinci ani cu dobândă “cumse
cade” de zece la sută. Ca 
afacere, această societate nu 
prezintă, la ora actuală interes 
pentru investitori. Faptul este 
confirmat și de dl Gheorghe 
Crăciun, directorul societății. 
Activitatea din epocă, când 
“Ardeleana” de azi însemna 
rețeaua magazinelor “gostat”, a 
rămas amintire. Nivelul desfacerii 
prin rețeaua comercială 
“Ardeleana” frizează în prezent 
ridicolul. Dacă cifra de afaceri pe 
luna noiembrie 1997 a fost de 235 
milioane de lei, în acest an, pe

A consemnat 
_________ Nicolae TfRCOB 

(Continuare în pag. 8)

Șg WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 da zile - 55% 
X la 30 de zile - 53%

Concert de colinde

Sâmbătă, 12 decembrie 
a.c., Biserica Creștină 
Baptistă “Sfânta Treime" din 
Deva găzduiește un concert 
de colinde sub genericul 
“Spre 'Bethleem", susținut de 
corul bisericii. Cei care vor 
să se bucure astfel de 
Nașterea Domnului, sunt 
așteptati aici începând cu 
ora 17,00. (G.B.)

SFjyityro x>b
A. • —

Din cauza iernii
Compeția Tir cu 
arcul nu mai are 
ioc

Prima ediție a Cupei 
"Decebal” la Tir cu arcul, ce 

trebuia să se desfășoare 
sâmbătă și duminică în 
Sala Sporturilor din Deva, 
nu mai are loc întrucât 
cluburile din lași și Rădăuți 
au anunțat că nu mai pot 
efectua deplasarea la 
Deva. (S.C.)

Farmacii de 
serviciu

La Deva, în intervalul 12- 
13 decembrie, va fi 
deschisă/farmacia “Hygeia”, 
situată în strada 22 
Decembrie, bloc D2.

în aceleași zile, la 
Hunedoara, va funcționa 
farmacia “Lu-ka" din zona 
Pieței Obor, telefon 717194. 
(E.S.)

Caleidoscop
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Sâmbătă 
t 12 decembrie 

TVR I
7.00 Bună dimineața, de la 

lași! 9.05 Aladdin 9.30 Tip-Top, 
Mini-Top! 11.00 Trei bărbați și un 
bebeluș (Franța, 1984) 12.40 
Ordinea publică 13.10 A doua 
alfabetizare 13.35 Ecranul 14.30 
Video-magazin 16.50 Docu
mentar istoric 17.45 Echipa de 
intervenție (ep. 171) 18.30 
Sabrina, vrăjitoare la 16 ani (ep. 
12)18.55 Teleenciclopedia 19.45 
Săptămâna sportivă 19.55 Doar 
o vorbă săț-l mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo 20.30 Dl șl dna 
Smith (ep. 8) 21.20 Mari actori 
pe micul ecran 22.25 Filmele 
secolului - colecția Warner
23.55 înot: Campionatele 
Europene

:: tvr 2
8.05Delfl și prietenii săi (r)

8.30 înot: Campionatele 
Europene 11.25 TVR Cluj- 
Napoca 13.30 Actualitatea 
culturală 14.00 Gabriela, 
managerul echipei de fotbal 
(ep. 10) 15.10 Bank-Note (r) 
15.35 Delfi șl prietenii săi 
(Franța, 1995) 16.45 Santa Bar
bara (ep. 715) 18.00 Serata 
muzicală TV (r) 19.30 Retro TV
20.30 Teatrul Național de 

^Televiziune prezintă: Gâlceava

Duminică
'VO*  13 decembrie

J TVR1
Bună dimineața, de la... Cluj- 

Napoca! 8.30 Lumină din lumină 
9.05 Povestirile lui Donald 
Rățoiul 9.30 Kiki Riki Miki 11.00 
Viața satului 13.00 Biserica 
satului 14.10 Video-magazin 
15.50 Super Gol Show - joc 
interactiv 16.40 Gala laureaților 
sportului românesc 18.00 
Handbal feminin România- Aus
tria 19.55 Doar o vorbă „săț-i” 
mai spunl 20.00 Jurnal, meteo
20.30 7 zile în România 21.00 
Salt în gol (SUA, 1994) 22.50 
Telesport 23.00 D-na King, agent 
secret (ep. 49) 23.55 Pop show 
nocturn

TVR 2
8.30 Sporturi extreme (do)

8.55 Filmele săptămânii 9.00 
Cronica africană (CFI, 1998) 9.55 
Ferestre spre lume 11.30 TVR 
lași 13.30 Creanga de aur 14.00 
Gabriela, managerul echipei de 
fotbal (ep. 11) 14.50 Vitrina 
personajelor de operă 15.10 Din 
albumul celor mal frumoase 
melodii populare 16.00 Țiganca 
(ep. 68) 16.45 Santa Barbara (ep. 
716) 17.30 Cvartetul nr. 2 de 
Leos Janacek 18.30 Alo, tu 

\glegll 19.45 Clepsidra cu Imagini

Luni
14 decembrie 
TVR I

12.05 TVR Craiova 13.00 
Natacha (s/r) 14.10 Santa Bar
bara 15.00 Dosarele istoriei (do) 
16.00 emisiune în limba 
maghiară 17.30 Scena (mag.) 
18.10 Animaniacs (d.a); Casa 
plină (ep. 28) 19.00 Sunset 
Beach (s) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială, sport 
21.00 Primul val (s, ep. 3) 21.50 
Teatru TV: „Hamlet” 23.20 
Jurnalul de noapte

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 13.00 D-na King, agent 
secret (s/r) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine. 
Engleză 15.35 Delfi și prietenii 
săi (d.a) 16.00 Țiganca (s, ep. 69)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 717)
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.50 Filmele 
săptămânii 18.00 Care pe care? 
(cs) 19.10 Portrete în acvaforte
19.40 Sănătate, că-l mai bună 
decât toatei (mag.) 20.10

Zeilor de Radu Stanca 22.35 
Ateneu 23.35 Panoramic Jazz

ANTENA I
9.55 Agenția de presă (r) 

10.00 între prieteni 11.00 
Poveștile prietenilor mei 11.30 
Mileniul III: Spaime, soluții, 
speranțe 13.00 Enciclopedia TV 
14.00 Roata de rezervă 14.30 
Constelația Cinema15.00 Noi 
suntem îngeri: Pușcăriașii 16.30 
Fete de provincie (ep. 14) 17.00 
Pe cont propriu (ep. 14) 17.45 
Săptămâna model la New York 
-tendințe 1999 18.00 Colivia de 
aur (ep. 14) 19.00 Observator
19.30 „Sâmbete șl zâmbete" 
20.00 Nash Bridges (ep. 46) 
21.00 Victima hazardului (SUA, 
1995) 23.00 Observator

PRO TV
10.10 Inelul cu cap de dragon 

II (f) 11.00 ProMotor 11.30 Am 
întâlnit șl români fericiți 12.00 
Accapulco Heat (ep. 4) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Soțul șl 
soția (ep. 10) 13.30 Kelly Kelly 
(ep. 2) 14.00 Alo, Generația PRO 
16.20 Lumea filmului 17.30 
Team Knight Rider (ep. 1) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Specialiștii 
(ep. 15) 21.00 Academia de 
poliție (ep. 15) 21.55 Știrile PRO 
TV 22.00 Pelle - Conchistadorul 
(dramă Istorică, Danemarca/ 
Suedia 1988) 

20.00 Cu cărțile pe față 21.00 
Sportmanla 24.00 Serenada de 
P.l. Ceaikovski

ANTENA 1
7.00 Pe cont propriu (r) 8.00 

Spirit și credință 8.30 Desene 
animate: Mighty Max (ultimul 
episod) 9.00 Teo șl Mircea Șou 
12.20 Marile vacanțe (comedie, 
Franța) 14.00 Duminica în 
familie 18.00 Colivia de aur (ep. 
15) 19.00 Observator 19.30 Re
porter TV Vouă 19.40 Damon 
20.00 Vânător în spațiu (SF, 
SUA, 1983) ' 21.45
TeleEurobingo Show 22.45 
Agenția de presă

PRO TV
8.40 Mica Sirenă (ep. 20) 9.00 

Abracadabra: Mowgli (ep. 
ultimul episod) 11.00 Doctor în 
Alaska (ep. 89) 12.00 Profeții 
despre trecut 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 O propoziție pe zi - 
retrospectiva săptămânii 13.05 
Soțul și soția (ep. 11) 13.35 Kelly 
Kelly (ep. 3) 14.00 Chestiunea 
zilei cu Florin Călinescu 15.00 
Benny Hill (ep. 8) 15.30 Echipa 
mobllă16.00 Al șaptelea cer (ep. 
47) 17.00 Buffy, spaima
vampirilor (ep. 14) 18.00 Beverly 
Hills (ep. 151) 19.00 Prețul 
corect 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Ally McBeal (ep. 15) 21.00

Natacha (s, ep. 95) 22.00 
Handbal feminin: Românla- 
Ucraina în Campionatul Euro
pean (d, Amsterdam)

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Agenția de 
presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 104)
11.30 Fidelitate (dramă SUA 1978) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 Foișorul 
de foc (talkshow) 15.30 Dallas (s,e 
p. 136) 16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s) 17.50 Zodiac 18.00 Colivia 
de aur (s, ep. 17) 19.00 Observator
19.30 Marius Tucă Show 21.00 
Pericol iminent (s, ep. 14) 22.00 
Viitorul începe azi (s, ep. 36) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de 
presă

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.10 Tânăr și neliniștit 
(s/r) 11.00 Tăcerea mieilor (f/r)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Puterea iubirii (dramă Italia/ 
Germania 1994, p. I) 14.30 Suflet 
de femeie (s) 15.15 Tânăr șl 
neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 
181) 17.00 Știrile PRO TV/O 
propoziție pe zi 17.30 Dreptul 
la iubire (s) 18.15 Știrile PRO TV
19.30 Știrile PRO TV 20.30

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi 

(r)7.45 Guadalupe (r) 8.30 Te 
iubesc (r) 9.00 Sărmana Maria 
(r) 9.30 Dragostea nu moare (r) 
10.00 Cinemateca de Acasă: 
Operațiunea „Monstru” (r)
11.55 Ca la mama Acasă 12.00 
Aventurile Iul Sherlock Holmes 
(r) 12.45 Ultima vară (r) 13.30 
Căsuța poveștilor (r) 14.00 
Dragoste și putere (r) 14.45 
Misterioasa doamnă (r) 15.30 
Acasă la Paul Grlgoriu 16.00 
Uneori avem aripi (ep. 38) 16.45 
Guadalupe (ep. 75) 17.30 Ultima 
vară (ep. 12) 18.25 Ca la mama 
Acasă 18.30 Sărmana Maria (ep. 
143) 19.00 Dragostea nu moare 
(ep. 35) 19.25 Căsuța poveș
tilor: Șoimii călători (ep. 64) 
20.00 Dragoste șl putere (ep. 
247) 21.00 Misterioasa doamnă 
(ep. 110) 22.00 Spania - live

PRIMA
7.00 Mecanica distractivă 

(ep. 5) 7.30 Campionul (ep. 5) 
9.00 Justițiarii (ep. 5) 9.30 
Nemuritorul (ep. 5) 10.00 
Malcolm & Eddie (ep. 5) 10.30 
Sister, sister (ep. 5) 11.00 Gre
gory Hines Show (ep. 5) 11.30 
Lumea Iul Dave (ep. 5) 13.00 
Sport magazin - magazin 
sportiv 15.00 Detectivi de elită 
(ep. 5) 16.00 Pământul, bătălia 
finală (ep. 3) 17.00 The best of

Tăcerea mieilor ( thriller, SUA, 
1991) 23.10 Știrile PRO TV

ACASĂ
7.00 Aventurile lui Sherlock 

Holmes (r) 7.45 Acasă la Paul 
Grlgoriu 8.15 Sărmana Maria (r) 
8.35 Dragostea nu moare (r) 9.00 
Ultima noapte de dragoste (r) 
11.00 Sport la minut - știri spor
tive 11.15 Oxigen 12.00 NBA Ac
tion 12.30 Hochei profesionist
13.30 Benetton - Formula 114.00 
Povestea Diviziei A 14.30 
Tenisul după Năstase 15.00 
Faza zilei 15.15 Afară din joc
15.30 Fotbal: II Calcio - repriza I
16.15 Marlboro Adventure Team
16.30 Fotbal: II Calcio - repriza 
a ll-a 18.30 Sărmana Marla (ep. 
144) 19.00 Dragostea nu moare 
(ep. 36) 19.25 Căsuța poveștilor: 
Șoimii călători (ultimul episod) 
20.00 Golazo - Top Gol Europa
20.30 Fotbal Spania - repriza I
21.15 Sport la minut 21.30 
Fotbal Spania - repriza a ll-a
22.30 Woody Allen - Mia Farrow 
- Povestea lor (f)

PRIMA
7.00 Mecanica distractivă 

(ep. 6) 7.30 Campionul (ep. 6) 
8,00 Dragonll zburători (ep. 6)
8.30 Prințul Valliant (ep. 6) 9.00
Justițiarii (ep. 6) 9.30
Nemuritorul (ep. 6) 10.00

Switch (co. SUA 1991) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea 
zilei 22.30 Seinfeld (s, ep. 164) 
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... (r) 9.00 Sărmana Marla (s/r)
9.30 Dragostea nu moare (s/r)
12.40 Ca la mama Acasă (r) 12.45 
Ultima vară (s/r) 14.00 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 Ultima vară 
(s) 18.30 Sărmana Marla (s) 19.00 
Dragostea nu moare (s) 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 248)
20.45 Misterioasa doamnă
21.30 Verdict: crimă! (s)

(s)

PRIMA
6.30 Prima oră 10.30 Sport 

Magazin (r) 12.00 Un alt început 
(s) 13.00 Atingerea îngerilor (s) 
14.00 Celebri și bogați (s, ep. 12) 
15.00 Maria Mercedes (s, ep. 12) 
16.00 Tia și Tamera (s,e p. 12)
16.30 Malcolm și Eddie (s,e p. 
12) 17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Focus, meteo, sport 19.00 
Viper (s, ep. 18) 20.30 Balul

Jerry Springer talkshow ep.^ 
18.00 Știri 18.30 Viper (ep. 16)
19.30 Camera ascunsă (ep. 16) 
20.00 Un print în America 
(comedie, 1988) 22.00 Real TV

HBG>
10.00 Războiul fiarelor: Pe 

viață șl pe moarte (animație, 
1997) 10.30 Dragă, am
micșorat copiii! lată-l pe 
barbarii (comedie, 1996) 11.15 
Alaska (aventuri, 1996) 13.00 
Dave (comedie, 1993)r15.00 Aș 
face orice! (romantic, 
comedie, 1994) 17.00 Mesa
gerul stelar (SF, acțiune, 1997)
18.45 Celibatarii (comedie, ro
mantic, 1992) 20.30 Striptease 
(comedie, 1996) 22.30
împotriva tuturor (dramă, 
thriller, 1996) 00.00 Picătura 
(horror, 1988)

PRO TV - DEVA
07.50 -08.00 Program 

muzical 08.00-08.45 “No com
ment” șl “Vorbiți aicll” 08.SO
OS.00 Desene animate 09.00- 
09.05 Teleshopping 14.00-
15.30 Generația PRO 
(coproducție)

ANTENA l-DEVA
09.50-10.00 Știri locale (r) 

10.00-23.30 Antena 1 
București 23.30-00.30 Rondul 
de noapte ^7

Malcolm & Eddie (ep. 6)10.30^ 
Sister, sister (ep. 6) 11.00 Gre
gory Hines Show (ep. 6) 11.30 
Lumea Iul Dave (ep. 6) 12.00 
Conflict de Interese (r) 13.30 
Cinemagia - emisiune cinema
tografică Informativă 15.30 
Legături de familie (ep. 3) 18.00 
Știri 18.30 Viper (ep. 17) 19.30 
Camera ascunsă (ep. 17) 20.00 
Sahara (f, război, Columbia,
1995) 22.00 Frasier (ep. 3)

HB®
10.00 Dreptul la viață 

(dramă, 1995) 11.45 El e Wally 
Sparks (comedie, 1997) 13.30 
Curcubeul (dramă, 1989) 15.15 
Nebuni de tot felul (comedie, 
1994) 17.00 Solo (thriller SF
1996) 18.30 Un bărbat 
multiplicat (comedie, 1996)
20.30 Vârcolacul (horror, 1996) 
22.00 între dragoste și ură 
(comedie, dramă, 1996) 23.45 
In criză de timp (comedie, 
1990)

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 VDEVA
08.30-09.00 “Plai de cânt și 

dor” 09.00-24.00 Antena 1 
București j

(dramă SUA 1993) 22.00 Pozâ\ 
la minut (s, ep. 3) 22.30 Focus 
de noapte 23.00 Fotbal: Leeds 
United - Coventry

14.00 Cherokee Kid 
(comedie, 1996) 15.30 Războiul 
fiarelor (animație, 1997) 16.00 
Rătăcit în Yonkers (comedie/ 
dramă, 1993) 18.00 Stargate: 
Bomba umană (SF, 1996) 18.45 
Boemul (comedie/dramă, 
1989) 20.30 în bătaia puștii 
(acțlune/thriller, 1993) 22.45 
Lama de oțel (dramă, 1987) 
00.15 Crima secolului (dramă 
istorică, 1996)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00-09.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” 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 l-DEYA
16.30 -17.00 Sportul hune- 

dorean 17.00-17.50 Antena 1 
București 17.50-18.00 Știri locale 
18.00-24.00 Antena 1 Bucureștiy

Perioada 12-14 decembrie

O BERBEC
Credeți că vă merge 

prost? Aveți impresia că 
sunteți persecutați? 
Priviți mai bine în jurul 
vostru. Oamenii suferă și 
voi treceți pe lângă ei, 
fără să vă pese măcar un 
pic... în rest, suportați 
destul de greu frigul, cu 
toată căldura care emană 
din ființa iubită.

O TAUR
Urmează pentru voi o 

perioadă de calm, care vă 
pune pe gânduri. Ce s-o 
fi întâmplat cu ambițiile 
voastre? Ei bine, este 
momentul să faceți o 
scurtă reevaluare a 
terenului și a lucrurilor 
care vă stau în față. Aveți 
poate nevoie de relaxare 
și de libertate.

O GEMENI
Săptămâna aceasta 

cineva vă va aduce un 
dar extraordinar. Poate fi 
vorba despre o 
propunere de vacanță, 
sau de perspectiva unui 
weekend ceva mai 
dinamic. Sănătatea se 
află la cote maxime. Așa 
că profitați din plin de 
ocaziile ce vi se oferă!

O RAC
Vă așteaptă vremuri 

grele și veți putea face 
față numai cu un calm 
care, din nefericire, nu vă 
caracterizează. Nu dis
perați când cineva 
încearcă să vă pună bețe 
în roate. Asta înseamnă 
că vă merge bine și că 
trebuie doar să mențineți 
direcția, fără a schimba 
sensul.

O LEU
Cei care vor pleca în 

vacanță vor avea parte 
de o vreme ireproșabilă, 
iar cei care rămân să 
muncească au șanse 
imense să se aleagă cu 
vreo promovare. Toate 
durerile sunt excluse din 
programul vostru din 
această perioadă iar în 
dragoste norocul vă 
surâde.

O FECIOARA
Lucrurile nu vor sta 

nici în perioada 
următoare mai bine decât 
acum. Vă așteaptă o 
perioadă în care stresul 
vă va fi cel mai apropiat 
tovarăș, și nu numai din 
vina dv. în compensație, 
sănătatea vă este de fier. 
Atenție însă la alimentele 
grase.

O BALANȚA
Urmează o perioadă 

fără nori. Starea 
sănătății, care în ultima 
vreme v-a cam dat bătăi 
de cap, se va ameliora, 
odată cu bugetul 
familial. încercați să 
priviți mai calm tot ceea 
ce vi se întâmplă, 
lucrurile sunt uneori 
mai simple decât par.

O SCORPION
Problemele mari pe 

care susțineți că le aveți 
nu sunt decât fructul 
oprit al maniilor care vă 
caracterizează. învățați 
să fiți ceva mai realiști. 
Adevărul este că vă 
mărge bine, toată lumea 
vă iubește, la serviciu 
sunteți cât se poate de 
apreciați.

O SĂGETĂTOR
Firile optimiste ale 

Săgetătorilor sunt și ele 
puse la grea încercare 
de ger. Fiți mai toleranți, 
că de aceea v-ați născut 
sub acest semn. Cu 
banii nu ați stat 
niciodată excepțional, 
dar acum vi se pare că 
ați sărăcit de tot, ceea 
ce este parțial adevărat.

O CAPRICORN
Vă așteaptă

evenimente de o 
importanță majoră 
(evenimente fericite). 
Dacă sunteți căsătorit, 
partenerul se va purta 
încântător cu dv., iar 
dacă nu, există 
perspectiva să încheiați 
un asemenea contract, 
cu rezultate extrem de 
favorabile.

O VĂRSĂTOR
Atenție maximă! 

Perioada este extrem de 
dificilă, iar posibilitatea 
dv. de a evita capcanele 
e foarte redusă. Fiți cu 
ochii în patru, și chiar și 
așa vă poate paște ceva 
rău. Sănătatea nu e 
grozavă, dar se poate 
îmbunătăți dacă mai 
renunțați la dulciuri.

O PEȘTI
Supărările vor fi 

trecătoare și ușor de 
depășit, de aceea nu vă 
mai faceți prea multe 
griji. O relație 
sentimentală s-ar putea 
ivi în viața dv., dacă ați 
întoarce cât de puțin 
capul și în direcția ei. Se 
anunță momente de 
neuitat în această 
privință.
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Important pentru cei interesați:

CIRCULAȚIA Șl CONTROLUL 
MATERIALELOR LEMNOASE

Fabulează dna Catita?»

Prin H.G. nr. 735/1998 au fost aprobate 
instrucțiunile cu privire la circulația și controlul 
cfrculației materialelor lemnoase și al 
instalațiilor de transformat lemn rotund. 
Potrivit prevederilor acestei hotărâri, punerea 
în aplicare a instrucțiunilor se face de către 
personalul silvic de specialitate din Ministerul 
Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului și din 
Regia Națională a Pădurilor, având sprijinul 
organelor din subordinea Ministerului de In
terne, al Ministerului Transporturilor și al 
autorităților administrației publice locale.

în primul capitol al instrucțiunilor sunt 
prezentate documentele de însoțire folosite 
la transportul materialelor lemnoase și 
modul de eliberare a acestora, intrarea în 
vigoare începând cu data de 1 decembrie 
a.c. Așa cum stipulează Codul Silvic - Legea 
nr. 26/1996, materialele lemnoase se pot 
transporta de la locul de recoltare sau de 
depozitare însoțite obligatoriu de documente 
de însoțire pe toată durata transportului, din 
care să rezulte cu certitudine proveniența 
acestora - respectiv din păduri proprietate 
publică sau privată, vegetație forestieră din 
afara fondului forestier, centrele de sortare, 
prelucrare și depozitare de materiale 
lemnoase.

Documentele de însoțire (originalul) sunt 
după caz: bonul de vânzare, foaia de însoțire, 
avizul de expediție sau avizul de plutărit, cu 
ele putându-se justifica sortimentele și 
cantitățile ce sunt transportate. Bonul de 
vânzare este valabil, ca document de însoțire, 
numai pe durata transportului, dar nu mai 
mult de 48 de ore de la data eliberării 
materialului lemnos. Bonul de vânzare se 
emite numai de către persoana care deține 
în gestiune respectivul material lemnos, 
emiterea lui făcându-se numai pentru o 
singură persoană și un singur mijloc de 
transport. Foaia de însoțire se utilizează 
pentru a justifica proveniența materialelor 
lemnoase, având valabilitate de 48 de ore 
din momentul eliberării ei la locul predării- 
primirii (dacă transportul se face cu mai 
multe mijloace, pentru fiecare trebuie să se 
elibereze câte o foaie separat).

Cu avizul de expediție se justifică 
proveniența materialelor lemnoase

expediate în baza unui contract sau a unei 
comenzi, acesta fiind însoțit obligatoriu de 
borderoul de achiziție în baza căruia a fost 
eliberat. Avizul de plutărit se folosește pentru 
justificarea provenienței materialelor 
lemnoase transportate prin plutărit organizat 
pe râuri sau pe lacuri.

Documentele amintite cuprind date 
referitoare la: emitentul acestora, locul de 
unde . provin materialele lemnoase 
transportate, felul produselor și cantitatea, 
identitatea persoanelor fizice sau juridice, 
locul de destinație a materialelor, data 
emiterii, identitatea emitentului.

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

în capitolul II al instrucțiunilor sdnt 
precizate condițiile de circulație a 
materialelor lemnoase și controlul acestora, 
în context se arată că materialul lemnos de 
lucru cu diametrul la capătul gros mai mare 
de 20 cm se marchează, cu marca 
dreptunghiulară specifică agentului eco
nomic care administrează pădurea sau care 
exploatează masa lemnoasă, după caz.

De menționat că materialele lemnoase 
neînsoțite pe durata transportului de 
documentele prevăzute sau însoțite de alte 
exemplare decât originalul tipizat, precum și 
cele însoțite de documente completate 
necorespunzător vor fi reținute și predate 
organelor de control competente pentru 
stabilirea provenienței lor.

Fără a intra și în alte detalii, este de amintit 
și faptul că în instrucțiuni sunt abordate și 
clarificate modalitățile cum se realizează 
controlul instalațiilor de transformat lemnul 
rotund în cherestea.

în capitolul referitor la dispoziții finale se 
arată că materialul lemnos confiscat este 
valorificat de către unitățile silvice, la cerere, 
cu prioritate la creșe, grădinițe, școli, cămine 
de bătrâni, spitale, primării, pentru nevoi 
proprii ale acestora.

Nicolae TÎRCOB
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Boîaua falsă
La sesizarea unui bun cunos

cător în probleme de alimentație și 
de calitate a produselor agroali- 
mentare, am reținut faptul că de 
pe piața municipiului Deva nu 

. lipsesc și unele produse de sezon 
I'contrafăcute. în această categorie 
■ el includea, între altele, boiaua, 
1 care acum este mai căutată și 
| folosită la realizarea preparatelor 
Idin porc.

Cei ce posedă „tehnologia" de 
I falsificare a boielii utilizează - cum 
\mi spunea - făină, ulei, tărâțe,

n 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I

coloranți sintetici, ceva amestec 
de boia și felurite alte ingrediente. 
Preparatul respectiv își pierde însă 
în timp din calități, fapt pentru care 
vânzătorii sunt nevoiți ca la 
anumite intervale de timp să agite 
cu intensitate amestecul respectiv. 
Poate niște controale și analize de 
calitate făcute de către specialiști 
abilitați ar pune mai bine în evi
dență falsurile cu care nu numai . 
că sunt păcăliți consumatorii, dar I 
sunt și dăunătoare sănătății I 
consumatorilor. (N T.)

Aproape 2*000  de 
miliarde de lei pentru 
plățile compensatorii 
Aproape 2.000 de miliarde de lei au fost cheltuite în cursul 

anului 1998 de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, din fondul 
de ajutor de șomaj, pentru plățile compensatorii acordate celor 
peste 160.000 de persoane disponibilizate în urma restructurării 
unor regii autonome sau societăți comerciale cu capital majoritar 
de stat, informează MMPS. Cele mai multe disponibilizări au fost 
făcute în județele Botoșani (peste 18.000), Prahova (peste 11.000 
de persoane), Hunedoara (aproape 7.000) și în municipiul 
București (aproape 12.000 de persoane), iar cele mai puține în 
județele Ilfov, Tulcea, Mehedinți, Ialomița și Giurgiu.

Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexandru Athanasiu, a 
afirmat recent că menținerea în funcțiune a unor întreprinderi 
falimentare costă mai mult decât dacă acestea ar fi închise iar 
personalul disponibilizat ar primi plăți compensatorii.

Situația prezentată de MMPS cuprinde doar numărul 
persoanelor disponibilizate în baza Ordonanțelor de Guvern nr. 9 
și 22/1997 (ultima referitoare la mineri), compensațiile pentru 
acestea fiind acordate exclusiv din fondul de șomaj. La câteva 
luni după apariția ordonanței speciale pentru mineri, și alte 
categorii de disponibilizați au solicitat adoptarea unor acte 
normative distincte, astfel încât beneficiază de ordonanțe 
speciale personalul disponibilizat din armată, cel din SNCFR și 
cel de la regiile autonome Conel, Romgaz și Petrom. Pentru 
aceste categorii de persoane, sumele necesare plăților 
compensatorii sunt acordate de MMPS, din fondul de șomaj, și de 

Jnstituțiile din care provin disponibilizații._____________________ t

Pe urmele unei scrisori

Ziarul nostru primește multe scrisori de la prietenii și cititorii săi. 
Fiecare dintre acestea este citită cu atenție și se caută soluționarea 
situației semnalate sau reclamate. Cu mijloacele specifice presei. Cazul 
de care ne ocupăm în rândurile ce urmează a pornit de la o scrisoare 
ajunsă recent la redacție.

Ramona- florina Ștef 
din Balsa.

“Seară de 
Crăciun in 
familie"

La Grădinița cu Program 
Săptămânal "Siderurgica" 
Hunedoara Moș Crăciun a 
venit mai devreme din motive 
obiective (unul este 
închiderea unității între 18 
decembrie a.c. și 10 ianuarie 
1999). Pentru că nu în toate 
familiile copiilor de aici se 
respectă tradițiile,.serbarea 
închinată Moșului s-a numit 
“Seară de Crăciun în familie”, 
în susținerea “serii” au fost 
antrenate “personaje” cum 
sunt tata și mama, îmbrăcate 
în costume populare, s-au 
pregătit colăcei și colinzi, 
“fulgii de nea” au ... dansat. 
Seara a fost reușită și pentru 
că reprezentanții Asociației Al
ter Ego s-au făcut mesagerii 
lui Moș Crăciun, oferindu-le 
copiilor dulciuri și câte o 
jucărie din pluș. Dar există 
semnale cum că Moș Crăciun 
a aflat doleanțele copiilor din 
această grădiniță - de a avea 
un televizor, rechizite ș.a. - și 
se străduiește să le 
împlinească cu prilejul 
sărbătorilor de iarnă. (V.R.)

Clasa I profesională la prima oră de practică:
Protecția muncii” de la Grupul Școlar Industrial 

Material Rulant Simeria.
Foto: Traian MÂNU

NOTE® INFORMA ȚII® OPINII
licitația pentru întocmirea 
proiectului de execuție pentru 
introducerea gazului metan în 
comuna Sarmizegetusa. Instalația 
se va realiza din conducte metalice 
și din conducte de plastic, iar costul 
rețelelor stradale va fi suportat 
aproape în întregime de bugetul de 
stat.

Legea 18 se aplică
Dna Rodica Trifina, agent 

agricol la Primăria din Densuș, ne- 
a prezentat situația la zi a aplicării 
Legii fondului funciar. în satul 
Hățăgel au fost distribuite toate 
titlurile de proprietate. Această 
acțiune se apropie de final în 
Peșteana și se lucrează la 
definitivarea fișelor în 
reședință a comunei.

satul de

Gaz metan la
SC GEVIS SA a

Sarmî
câștigat

A fi medic la țară
Dr Lucia Costina a lucrat ca 

medic de întreprindere la o unitate 
economică din Brad, dar, după

Ne scrie o cititoare
Dna Catița llincari, din satul Păucinești, comuna Sarmizegetusa, ne- 

a scris că are necazuri cu primirea pensiei. Din luna mai a.c. - ne scrie 
dna Catița - nu a mai primit nimic. Trecând peste faptul că plicul are 
drept expeditor pe dl Pătru Popa, din Hațeg, am considerat că este bine 
să stăm de vorbă cu reclamanta. Am căutat-o în satul dumneaei și am 
găsit-o acasă. Am întrebat-o:

- Ce necazuri aveți cu primirea pensiei?
- Că nu ne-o dă. Din luna mai n-am primit-o întreagă.
Dl. Iosif llincari, soțul dnei Catița, primește pensie de la stat pentru 

anii lucrați - vreo 26 - ca îngrijitor la stațiunea de montă a comunei 
Sarmizegetusa, pensie de handicapat întrucât este orb. Dna Catița are 
pensie de agricultor, cum se zice, plus pensie pentru îngrijirea soțului. 
In casa cu nr.40 din Păucinești intră lunar deci o însemnată sumă de 
bani, mult mai mare decât în alte familii din sat.

Până a ajunge la familia llincari am discutat cu alți oameni ai satului 
care ne-au spus că poștașul Marian Drâncescu, ca și predecesorul 
său Gabi Micloșoni, este un om serios, care-și face datoria. Dintre 
opiniile culese o consemnăm pe a dnei Sîna Suciu:

- Pensia pentru copilul meu handicapat vine la timp.

Ne spune di losif
Di losif llincari la cei 74 de ani ai săi stă bine cu sănătatea și are o 

minte foarte limpede. Ne zice că este mulțumit de pensia ce o primește 
și de aici a alunecat spre o treabă foarte dragă lui, probabil.

- Avem doi copii. Băiatul stă la Hunedoara, fata la Orăștie. Amândoi 
sunt pentru noi un sprijin foarte mare. Ne aduc alimente, ne ajută la 
procurarea și tăierea lemnelor de foc și la multe alte treburi.

în discuție a intervenit și dna Catița:
- M-a pus să semnez patru taloane de pensie, dar n-am primit 

pensia numai pe două.
- De ce le-ați semnat atunci, am întrebat.
- Fiindcă numai după aceea mi-a dat banii.

Notăm alte păreri
Am stat de vorbă și cu fostul poștaș al satului Păucinești, dl Ga£>i 

Micloșoni și Marian Drâncescu. Primul ne-a spus:
- Mă bucur că am scăpat de Păucinești. Dna Catița se plânge mereu 

că este săracă, nu are bani. Nu acesta este adevărul. Cred că aici este 
o tactică a dnei Catița.

- Care anume?
- Vrea să fie considerată o femeie săracă, deși nu este.
Al doilea ne-a zis:
- în puține familii din Păucinești și chiar din Sarmizegetusa intră 

atâția bani lunar ca la familia llincari. Au cei doi soți patru pensii.
- Adică?
- Pensia de stat și cea de handicapat ale dlui losif, pensia de 

agricultor și de îngrijitor ale dnei Catița. O grămadă de bani.
- Au dreptul la ele, nu? am întrebat.
■ Sigur că da, ne-a răspuns dna Marioara Cordoș, diriginta Oficiului 

poștal din Sarmizegetusa. Vreau să vă spun că tocmai știind-o cum 
este dna Catița, în ultima vreme s-a apelat la înmânarea pensiilor familiei 
cu martori. Au asistat la acest act primarul comunei, dl Adam Corui, 
contabilul șef al primăriei ș.a. Nici așa dna Catița nu este mulțumită. 
Atunci am apelat la o altă soluție: pensiile se înmânează fiului soților 
llincari din Hunedoara.

în încheierea acestor rânduri nu știm la ce concluzie să ne oprim. 
Fabulează dna Catița llincari, ne vine să zicem. Cel puțin așa susțin 
consătenii săi.

Traian BONDOR

împrumuturi
Fondul de tezaur al județului va 

acorda unui număr de 11 consilii 
locale împrumuturi în sumă totală 
de 348 milioane de lei pentru 
acoperirea golurilor temporare de 
casă. Consiliile împrumutate sunt 
cele ale municipiilor Brad și Orăștie 
și ale comunelor Blăjeni, Brănișca, 
Bunila, Certeju de Sus, Geoagiu, 
Orăștioara de Sus, Rapoltu Mare, 
Tomești și Totești. Pe lângă golurile 
de casă pe care le au, 
împrumuturile acordate, între 11 și 
60 de milioane de lei, sunt o 
picătură într-un pahar.

N-am vrea să se înțeleagă că 
golurile de casă sunt rodul 
vreunor malversațiuni financiare. 
Ele rezultă din însumarea unor 
cheltuieli făcute de consiliile locale 
pentru investiții, cheltuieli curente 

^sau protecție socială. (I.C.) 

elaborarea Legii asigurărilor 
sociale de sănătate, s-a mutat la 
Dispensarul medical din Luncoiu de 
Jos. Susține că la un dispensar 
comunal munca medicului este mai 
diversificată, iar urmărirea evoluției 
bolilor este mai interesantă. în 
discuția cu domnia sa am aflat un 
lucru de natură să stârnească 
mirare și anume acela că stresul 
începe să se manifeste și în mediul 
rural. De ce? Fiindcă și satul este 
afectat de tranziție apărând teama 
față de ziua de mâine, șomajul, 
neîncrederea în viitor ș.a.

Prin mijloacele de informare 
sătenii sunt la curent cu tot ceea 
ce se întâmplă în țară și nu mai_au

speranțe în nimeni și în nimic 
ceea ce le provoacă îngrijorare 
mai ales când văd ce se 
întâmplă cu țara. Firesc, discuția 
noastră a atins și modul de 
aplicare a Legii asigurărilor 
sociale de sănătate. Dna doc
tor a înscris pe lista sa 1600 de 
oameni din Luncoiu de Jos, dar 
și din Brad, fiind bine cunoscută 
în zonă. Și mai spunea dna doc
tor ceea ce este bine să știe 
toată lumea: fiecare om ce 
ajunge la vârsta de 50 de ani 
trebuie să-și facă un control 
general pentru a afla în ce stare 
se află funcțiile principale ale 
organismului. (Tr. B.)__
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Guvernul României a adoptat proiectul 1 
Legii educației fizice și sportului

Guvernul a adoptat proiectul Legii edu
cației fizice și sportului, act normativ ce 
reglementează organizarea și funcționarea 
sistemului național de educație fizică și sport 
din România.

Acest proiect are în vedere un minim de 
facilități în sprijinul activităților sportive, printre 
care: scutiri de taxe și impozite pentru veniturile 
din activitatea sportivă realizate de federații, 
cluburi și ligi, scutirea de orice impozite către stat 
și administrațiile locale, în procent de 100% pe o 
perioadă de 3 ani și 50% pentru perioada ulte
rioară, a societăților comerciale sportive pe 
acțiuni. Proiectul mai prevede finanțarea activității 
sportive prin cedarea unui procent de 50% din 
taxele încasate pe spectacole sportive și a unui 
procent de 1% din taxele și accizele aplicate 
pentru țigări și băuturi alcoolice și aplicarea unei 
taxe în favoarea sportului, reprezentând 15% din 
încasarea brută rezultată din vânzarea sau 
dezafectarea instituțiilor sportive.

Proiectul de lege propune, de asemenea, 
un sistem de scutiri de la plata impozitelor pe 
veniturile realizate din activitatea sportivă de 
performanță, în procent de 100%, ca urmare 
a realizării obiectivelor de înaltă performanță 
(clasarea pe podiumul de premiere la campio

nate europene, mondiale și la Jocuri Olim
pice), pentru bursele sportive și indemnizațiile 
acordate în vederea pregătiriii și participării la 
competițiile internaționale oficiale de către 
loturile reprezentative ale României și în 
procent de 50% pentru restul primelor spor
tive, ca urmare a participării în competițiile 
oficiale interne și internaționale.

Conform acestui proiect de lege, sportul 
este compus exclusiv din structuri private, 
asociative, care se împart în: asociații spor
tive, cluburi sportive, asociații județene și ale 
Municipiului București pe ramuri de sport, 
federații sportive naționale, ligi profesioniste și 
Comitetul Olimpic Român.

Ministrul Tineretului și Sportului, Crin 
Antonescu, a declarat agenției MEDIAFAX că 
speră ca Parlamentul României să dezbată 
această lege, încă de la începutul anului viitor, 
pentru ca ea să fie adoptată și să intre în 
vigoare în cursul anului 1999.

Antonescu a adăugat că adoptarea de 
către Guvern a proiectului de Lege a sportului 
poate fi privită ca o atitudine de considerație 
față de oamenii din domeniul sportului, care 
au obținut rezultate deosebite în condițiile 
financiare foarte dificile, existente în România.

Trei reviste franceze au fost condamnate 
pentru “atentat la viața privată” Din desaga uremii

Trei reviste care au publi
cat articole despre viața pri
vată a prințeselor de Monaco 
au fost condamnate în Fran
ța la plata unor despăgubiri 
în valoare totală de 24.500 
de dolari, pentru “atentat la 
intimitatea vieții private" și la 
“dreptul la imagine”, 
transmite AFP.

Stephanie de Monaco a 
obținut despăgubiri de 8.800 
de dolari de la grupul 
Hachette-Filipacchi pentru un 
articol apărut în aprilie 1997, 
în revista “Ici Paris", în care 

Ce trebuie să știm despre purificarea 
organismului

Din cele mai vechi timpuri oamenii au 
observat și adoptat importante măsuri pentru 
tîntinarea periodică a organismului de toxi- 

■trâng d>n alimente sau din apă, 
-ui aer. De fapt omul caută prin alimentație 
să-și adapteze nevoilor sale organice ele
mente ale naturii destinate inițial întreținerii 
altor viețuitoare. Din această cauză regulile 
biologice impuse au pătruns în concepțiile 
morale și au intrat în patrimoniul comportării. 
Se poate face ușor timp de o săptămână, în 
perioada de concediu mai ales, o cură de 
dezintoxicare a organismului, foarte necesară, 
în primele două zile începe acțiunea de cu
rățire. La trezire un pahar cu apă. La gustare 
un pahar cu lapte, puțină pâine prăjită, unt sau 
corn-flakes. La ora zece un pahar cu suc de 
fructe sau de roșii. La prânz salate de crudități,

ouă fierte, un sote de legume cu unt, iaurt, 
foarte puțină pâine prăjită. După o jumătate de 
oră o cană de ceai. La ora 16 un pahar de suc. 
La cină o supă de legume, un preparat din 
paste făinoase sau orez, unt, brânză de vaci. 
După o jumătate de oră un ceai. La culcare un 
pahar cu lapte.

Peste două zile se va adăuga la meniu o 
porție de pește rasol la prânz, friptură de 
pasăre, șuncă de Praga, slabă. O felie de 
pâine prăjită în plus.

în ultimele două zile de cură la gustarea 
de dimineață, în plus, un ou sau o porție de 
brânză telemea de oi. La prânz se vor adăuga 
preparate din carne sau pește dar cu salate 
adecvate. între mese lichide, ceaiuri, sucuri 
de fructe și de roșii. La culcare un pahar cu 
lapte. Multe fructe.

se spunea că în Italia a fost 
instituită o comisie rogatorie 
împotriva fostului ei soț, Daniel 
Ducruet. Revista a folosit 
acest “pretext de actualitate” 
pentru a vorbi despre viața 
privată a prințesei și despre 
scandalul divorțului ei, a esti
mări tribunalul din Nauterre. 
Prințesa ceruse despăgubiri în 
valoare de 35.200 de dolari.

în cadrul unui alt proces, 
un prieten al prințesei Stepha
nie, Boris Brun, monitor de 
schi într-o stațiune de sporturi 
de iarnă, a obținut tot 8.800 de 

dolari ca despăgubire pentru 
un articol din "Point de Vue”, 
din aprilie 1997, intitulat 
"Stephanie, son nouvel 
amour".

Sora prințesei Stephanie, 
Caroline de Monaco, a obți
nut și ea despăgubiri de 
7.000 de dolari de la revista 
"VSD”, care în luna februarie 
1998 a publicat un articol în 
care era evocată legătura ei 
cu Ernst August de Hanovra, 
descris ca “amator de femei 
frumoase” și băutor de 
bere”.
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O cafeaz

in 
pericol
Condamnarea la moarte 

a unui câine pentru faptul că 
a fugărit un poștaș și l-a lă
trat, fără să-l muște însă, a 
stârnit un adevărat scandal în 
Scoția. în cele din urmă, jus
tiția scoțiană a hotărât amâ
narea executării sentinței, 
dându-le răgaz stăpânilor 
bietului animal să facă re
curs. Extrem de atașați de 
câinele lor, o femelă de trei 
ani, corcitură de collie și bo
xer, oamenii au angajat unul 
dintre cei mai buni avocați 
din Scoția. Pentru grațierea 
cățelei, pe nume Woofie, a 
fost inițiată o adevărată cam
panie în provincia britanică.

JEZ)____________________ .

E> în Camera Comu
nelor din Anglia, N. Titu- 
lescu a ținut un discurs me
morabil. Englezii, vădit im
presionați de elocvența di
plomatului român, l-au ru
gat să repete, în una din 
ședințe, discursul rostit 
anterior. El cunoștea la per
fecție franceza, italiana, 
engleza și germana.

i Ferdinand I: "Fiul 
meu, prințul Carol, a devenit 
un adevărat român: înjură și 
face datorii”. Iar cu altă oca
zie: "Carol este ca șvaițerul: 
excelent, dar cu prea multe 
găuri”.

E> Papa a anunțat că 
s-a stabilit locul unde a fost 
Paradisul: sudul Africii, un
deva între R.S.A. și Tan
zania. De aici ar fi pornit 
Adam și Eva să cucerească 
lumea...

Regele Carol I 
semnase Tratat secret cu 
Germania în 1883 prin care 
a angajat statul român că "va 
sprijini Germania în orice 
situație", precum și un pact 
secret cu împăratul Franz 
Joseph al Austro-Ungariei, 
prin care-i garanta că "nicio
dată nu va cere Transilvania 
înapoi".

E> Familii fanariote: 
Cantacuzino, Calimachi, 
Catargi, Lahovari, Ghica, 
Stirbey, Sturdza, Bibescu, 
Mavrocordat, Moruzzi, 
Șoutzu, Krisoveloni, Brătianu.

E> Administrator al ave
rii regale în timpul lui Carol I 
era Ion Calinderu, grec cu 
rădăcini semite. El era 
sfetnic, purtător de cuvânt și 
spion.

E> Soția lui Armand Că- 
linescu (prim-ministru asa
sinat de legionari) era fiica 
bancherului evreu Oscar 
Caufman, prietenă cu Elena 
(Wolff) Lupescu.

E> în 1943,- în lagărul 
politic de la Tg. Jiu, se aflau, 
printre alții: Gh. Gheorghiu- 
Dej, Chivu Stoica, Lucrețiu 
Pătrășcanu (pentru o scurtă 
perioadă), Grigore Preotea
sa, Nicolae Ceaușescu pre
cum și industriașul Max 
Auschnit, scriitorii Tudor 
Arghezi și Zaharia Stancu, 
artistul Sergiu Malagamba, 
generalul Nicolae Rădescu 
etc.

E> Hemingway: "Nu ju
decați oamenii după cei cu 
care se adună. Nu uitați că 
luda avea amici ireproșabili.” 

Culese de loachim Lazăr

• Dacă nu întotdea
una poți să faci binele, cel 
puțin silește-te să nu faci 
răul.

• Criza oricărei prie
tenii este momentul adevă
rului. El ori va repara, ori va 
tăia punțile. Tot astfel și în 
iubire.

• Tăria unui caracter 
ține și din a judeca, din situ
ația dificilă a celuilalt, cutare 
gest aparent neloial.

Notes 
scriitoricesc

• Cel ce iartă o trăda
re, de orice fel, îi merită con
secințele, iar cel ce o face 
repetat, este decăzut moral 
precum și făptuitorul acelei 
trădări.

• Pune prețul cuvenit, 
de respect, pe critica ad
versarului, cniar a dușma
nului, când aceasta nu e o 
calomnie, el îți arată ceea 
ce falsul partener îți 
ascunde.

• Numai cei ce iubesc 
ceva cu ardoare, nesăbuiți, 
însă respectabili, acuză cu 
asprime erorile obiectului 
iubirii sale: alt om, o idee, o 
cauză, o patrie...

• Dacă s-a spus că 
omul sfințește locul, este tot 
atât de adevărat că, uneori, 
și locul mai sfințește omul. 
Un anume vandalism față de 
ceva urât, inestetic, își are și 
de aici cauza.

• în cazul unui scriitor, 
niciodată nu am admis in
compatibilitatea dintre ceea 
ce scrie și modul cum tră
iește, cum este el în viața de 
zi cu zi, între semenii săi. 
Aceasta m-a despărțit de 
mulți “amici literari”. Trist 
este că tot eu sufăr, însă 
adevărata suferință e a 
omului care se înșală pe 
sine: scriind că simte ceea 
ce nu simte, că vede ceea 
ce nu vede, că știe ceea ce 
nu știe. Că este cel ce nu 
este.

• Cei mai nesuferiți îmi 
sunt sfertodocții. Numeric, 
sunt cei mai spornici pe "cap 
de locuitor”.

Eugen EVU

IMU AH Ml V RE IVI
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Un film; la gura sobei
Film de factură exotică, 

producție “Paramount” în 
tehnicolor 1941, “Aloma of 
the South Seas”, în regia 
lui Alfred Santell, cu 
Dorothy Lamour, John Hall 
și Philip Reed, în rolurile 
principale.

într-o frumoasă zi de 
vară “veșnică”, în mijlocul 
unei vegetații luxuriante, 
pe un atol din Mările Su
dului, un tânăr student so
sit acasă în vacanță, Tanoa 
(John Hall), pleacă la pes
cuit... Așezat “confortabil”

pe malul lagunei albastre, 
așteaptă, când deodată pluta

ALOMA
se mișcă puternic, agățân- 
du-se de costumul de baie al 
tinerei Aloma (Dorothy La
mour), care înota sub apă!

Urmează o discuție 
aprinsă între cei doi tineri 
care, nu peste multe vreme, 
se transformă într-o puter

nică dragoste. între timp tâ
năra fată este pusă în temă 
cu comportamentul și ma
nierele “europenilor”... Se
rile sunt destinate cânte
celor și dansurilor locale 
tradiționale, unde vocea 
caldă și grația fetei cuce
rește auditoriul.

Curând hotărăsc să se 
căsătorească, părinții amân
durora își dau acordul și în
cep pregătirile pentru cere
monial. Dar Revo (Philip 
Reed), un tânăr care ar fi 
dorit ca el să fie fericitul lo
godnic, este hotărât să ză
dărnicească această căsă
torie. în ziua ceremonialului,

se instalează cu o mitra
lieră de calibru mare pe 
versantul muntelui ce do
mină atolul, exact în fața 
drumului pe unde urmează 
să treacă cortegiul.

în momentul când 
prinde în colimator mul
țimea și vrea să deschidă 
focul, o puternică bubui
tură vestește că vulcanul 
s-a “trezit”! Se produce 
panică, mulțimea aleargă, 
iar Revo sfârșește în mod 
tragic. Refugiați într-un 
loc sigur, Aloma și Tanoa 
se îmbrățișează. Premiera 
în România, în anul 1947.

Adrian CRUPENSCHI_•
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Reflecți a sĂptărMânii |

“Gloria este zala ruginită care atârnă ca un scut 
funebru pe mormântul întunecat și prefăcut în pulbere al 
luptătorului - este inscripția ștearsă pe care călugărul 
ignorant abia o poate citi călătorului care-l întreabă.”

Walter Scott

Despre glorie
“Unde sunt acum aceia 

cărora le aparținuseră odi
nioară Roma? în palatele lor 
crește iarba. De aici să ia 
pildă și domnitorii cât de dura
bilă este gloria după moarte.” 

G. Freidank

“Lumină și pulbere, două 
lucruri din care se compune 
gloria.”

Victor Hugo
"Farmecul gloriei este atât 

de mare, încât oricare ar fi 
obiectul de care o legăm;chiar 
și moartea, noi o iubim.” 

Pasca!

“Cine nu dă bucuros să^ 

nătatea, odihna și viața sa în 
schimbul reputației și al glo
riei, moneda cea mai inutilă, 
mai deșartă și mai falsă din 
câte întrebuințăm?”

Montaigne
“Să ajuți către glorie pe 

cineva care nu e chemat 
pentru dânsa, e să-l urci pe 
casă și să-i dai drumul în jos, 
când el n-are aripi.”

N. lorga
“Cine poate tăgădui că 

chiar și o glorie foarte mare 
este mai adesea un dar al 
norocului decât al meritului?" 

Cicero

' n 
I 
I 
I

ADEVARAT I 
b în 1904, la moartea I

CURIOJ

/

I

damitiicat

Dacă Don Quijote și-ar lepăda lancea, armura, dacă ar 
da naibii ligheanul de bărbier, iar pe Rocinante ar lăsa-o 
să se ducă pe pustii, dacă ar renunța la Dulcineea și 
Morile de Vânt, n-ar mai rămâne nimic din el.

De fapt, fiecare dintre noi suntem, mai mult sau mai 
puțin, câte un Don. Quijote. înhămați la roata vieții, 
purtăm pe umeri idealuri, în vârfurile lănciilor fâlfâie 
presimțirea unor lupte viitoare, Iar undeva, pe coamele 
dealurilor, întrezărim Mori de Vânt care ne așteaptă 
fremătând, în fața cărora va trebui să ne încordăm 
mușchii, baierele, viața.

Desigur, în viață se petrec și întâmplări bizare. 
Acestea sunt atunci când recuzita începe să ne Joace 
feste, să-și facă de cap, să-și schimbe destinația, forma 
și rolul. Când câte-o Moară de Vânt ia chipul Dulcineel, 
iar Dulcineea însăși se transformă într-o Moară de Vânt. 
Când armura îți devine dușmană, lancea ți se preface-n 
plastilină, ligheanul de bărbier în lăcașul unor gânduri 
tulburi, deprimante, când Rocinante nu se mai lasă 
încălecată decât invers, în vreme ce scutierul tău de 
nădejde, Sancho, e beat criță sau, mai rău, se simte 
pătruns de înțelesurile astei lumi.

Dar toate acestea sunt trecătoare, sunt doar momente 
de respiro. După ce trec, ne place să credem că nici nu 
au fost, că au fost doar niște halucinații pasagere, iar 
adevărul, realitatea suntem de fapt noi, Don Quijotii 
Lumii, înalți, frumoși, ideali. De fapt, iată, Moara de Vânt 
e la locul ei, undeva știm că o Dulcinee așteaptă.

- Heeeei, Sanchoooll! Hai și-om me’l

(din jurnalul lui 
Jules Renard)

r f 
LL

Scrisori americane© - Nea Tarhon, de ce ll 
ai venit pe plajă cu costum 1 
ș/ cravată? Uite, toți bărbații I 
sunt în slip! n

- Treaba lor! Ei au venit II
să înoate, iar eu am venit să 1 
mă înec... I

© La facultatea de 
medicină: II

- Domnule profesor, I
când vom învăța ceva des- î 
pre creier?, întreabă un stu- li 
dent. '[

- Peste vreo trei luni. I
Acum avem altceva în cap... fi

© Un diplomat străin îl II 
surprinde pe președintele // 
Lincoln în timp ce-și lustruia l 
pantofii. fi

- Domnule președinte, f
dumneavoastră vă lustruiți // 
propriii pantofi? I

- Da, a răspuns Lincoln, fi
dumneavoastră pe ai cui îi ii 
lustruiți?! li

© Marin și llie, oameni 1 
de afaceri craioveni, ajung fi 
într-o excursie la Roma, în // 
fața Colosseum-ului. II

- Vezi, llie, acilea poți î
vedaa cu ochii tăi ce ți-am fi 
spus eu de atâtea ori: dacă /; 
nu ai suficient capital, nu te II 
apuca de construit! î

© - Ai auzit că medicul fi 
Cepoi, psihiatrul, folosește ll 
o nouă terapie de șoc, care 
a vindecat pe foarte mulți l 
nevropați? fi

- Ce terapie? ii
- Le trimite pacienților II

care se programează la \ 
cabinetul lui nota de plată fi 
anticipat... Ij

© Inscripție pe un mo- II 
nument funerar: l

“Aici odihnește Hara- ț 
lambie Hurlup, care a trăit ll 
20 de ani în aceeași casă / 
cu soacra lui. El a murit cu "1 
credința într-o viață mai fi 
bună pe lumea cealaltă.” /

© La doctor
- Regret că nu vă pot 

pune un diagnostic. Cred 
că de vină este alcoolul, îl 
atenționează, elegant, 
medicul pe pacient.

- Nu vă faceți probleme, 
domnule doctor! Am să vin 
altă dată, când o să fiți 
treaz...

© - Acestui alcoolic, 
dă raportul medicul de sa
lon șefului clinicii, i-am apli
cat metoda reflexului condi
ționat. De câte ori duce pa
harul cu băutură la gură, 
primește un șoc electric.

- Și s-a lăsat de bău
tură?

- Nu tocmai. Acum, îna
inte de a bea un pahar, își 
bagă singur două degete în 
priză...

© - Cum se prezintă 
azi pacientul?, întreabă 
doctorul pe asistentă.

- De-abia așteaptă să 
se întoarcă acasă la soție.

- Aha... tot mai deli
rează...

© - Doctore, mă su
pără rău genunchiul, cred 
că o să plouă.

- Luați pastilele astea! 
Nu o să vă mai doară ge
nunchiul și nici nu o să mai 
plouă...

© Doamna Gogoașă 
se afla la o ședință de spi
ritism.

- Dragul meu, zise vă
duva neconsolată, acum că 
ai ajuns în Rai, spune-mi, 
ești mai fericit decât ai fost 
cu mine pe Pământ?

- Daaa, mult mai fericit! 
Da cine spune că am ajuns 
în Rai?...
V. Sv Ss V. X;

în prima duminică după * 
Ziua Recunoștinței începe • 
Adventul, cele patru săptă- 
mâni dinaintea Crăciunului. •

în aceeași duminică în- • 
cep și pregătirile de Crăciun. • 
Decorații exterioare și inte- • 
rioare, lumini, multe lumini * 
peste tot, ghirlande de brad • 
și flori sunt în fața casei și în * 
casă. Seara dacă mergi pe • 
străzi ai senzația că ai pășit . 
pe un tăiam feeric. Ghir- * 
lande ce luminițe ce alee » 
casă ș: pe brăduleți; din fața * 
casei fac să te simți îr.tr-c • 
lume a poveștilor de iarnă * 
spuse ia gura sobei. •

în casă tctul este sebim- 
bat pentru Crăciun, totul • 
este în culorile Crăciunului: . 
alb, roșu, verde. •

Multe familii își pun chiar • 
pomul de Crăciun și începe * 
decorarea lui, decorare ce • 
continuă pe tot parcursul * 
celor patru săptămâni. Ca- • 
dourile sunt așezate sub po- * 
mul de Crăciun și se tot adu- • 
nă pe măsură ce se apropie . 
seara de Crăciun. *

Peste tot este forfotă. Și • 
totul este desigur un bussi- * 
ness. La magazine sunt mari • 
reduceri de prețuri dar care nu * 
sunt chiar așa de mari încât • 
proprietarii să nu aibă un câș- , 
tig, doar se știe că în fiecare an • 
sunt cumpărate noi decora- • 
țiuni și noi lucruri ca după Cră- * 
ciun mulți să le arunce la gunoi • 
pentru că oricum la anul ce * 
vine poate vine și o altă modă. • 
Așa că toată lumea are ace- J 
eași febră a cumpărăturilor. •

Această lungă pregătire . 
pentru Crăciun este totuși • 
minunată pentru că îți aduce • 
un aer de bucurie și mister * 
în fiecare zi. Adventul care • 
este în suflet este și demon- ’ 
strat prin pregătirile făcute și • 
Crăciunul nu este o proble- I 
mă de ultima săptămână ca • 
la noi, ci este într-adevăr • 
așteptarea timp de patru * 
săptămâni Este pregătire și • 
este așteptare a bucuriei * 
nașterii Pruncului Sfânt. Ar fi • 
așa frumos să putem și noi I 
prelua obiceiul decorațiilor și • 
al luminilor, al simplei bucurii . 
și așteptări pentru minunata • 
Seară de Crăciun. •

Simt bucuria și mă pot * 
bucura de feericele lumini și • 
decorații, dar cum va fi Cră- ' 
ciunul aici, nu știu dacă voi ® 
afla și încă nu știu dacă Seri- . 
sorile Americane vor mai • 
avea un: va urma. .. «

II
I stomatologului Giuseppe Or-1 
| senigo, de la spitalul Fatebe-1 
| nefrateli din Roma, s-au gă-1 
J sit trei lăzi care conțineau nici 1 
I mai mult nici mai puțin decât 
I două milioane de dinți și mă- 
| sele. Era rezultatul muncii 
| acestuia de 36 de ani. Este 

adevărat însă că, pe vremea
. aceea, dinții nu se tratau. Se
■ extrăgeau.
] Blenheim Palace este un 

| edificiu uriaș, construit în co-1 
| mitatul Oxford din Anglia, dăruit |
■ de regina Anna lui John ■ 
! Churchill, prim duce de !
• Marlborough, în semn de mul-1 
I țumire pentru victoria obținută I 
| împotriva francezilor la | 
| Blenheim (Bavaria). Interesant |
■ este faptul că arborii din acest
! parc au fost plantați în așa fel _ 
I încât să reproducă dispunerea î 
I oștilor în timpul celebrei bătălii. I 
| în 1911, la moartea su-1 
| veranului din Hydebarad (In-1
■ dia), într-o cutie de pantofi a ■ 
! fost găsit un diamant pe care !
I acesta îl folosise ca presse-1 
I papier. Diamantul avea 182 I 
| de carate... (Pentru compa-1 

rație, amintesc faptul că cele-1 
brul diamant "Victoria" are ■ 
457 de carate, iar la fel de ! 
celebrul "Orlov” are 199,6 I 
carate.)

în mai 1977, senatorul | 
Bill Maier a vorbit în Con
gresul SUA fără întrerupere 
timp de 43 de ore.

’b Suedeza Karolina 
I Karsson a intrat în stare de 
| comă după o intervenție chirur- 
| gicală, comă care a durat 32 de
■ ani și 99 de zile. După care, în

I

I

II 
I
I
I 
I 
!/

I

/

I

I

2a "Dacă aș avea tot 
ce-mi doresc aș avea ime
diat impresia că nu am 
nimic".

2a "Experiența: un ca
dou util care nu servește la 
nimic”.

2a "Oamenii fericiți n- 
au dreptul de a fi fericiți. Este 
o insultă adusă nenorocirii."

2a "Dacă nu gândești 
deloc, gândești mai mult 
decât media oamenilor".

2a "Ironia nu usucă: 
arde doar buruienile."

2a "Există zile 
pierdute în cinci minute din 
cauza unui pisălog. ”

"Numai erorile dau 
preț adevărului".

"Avere, fericirea 
celor săraci cu duhul. ”

2a "Când te bucuri că 
ești tânăr și remarci că te ții 
bine, a sosit bătrânețea."

2a "Citește toate 
biografiile morților celebri, și 
vei iubi viața".

2a "Am fost crescut de 
o bibliotecă."

I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I

I

j ani și 99 de zile. După care, în 
. mod cu totul nesperat, și-a 
• revenit și a mai trăit 42 de ani.

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
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ORIZONTAL: 1) Forță intrinse
că de mobilizare; 2) Cuceritor nedi
simulat al inimilor slabe; 3) Peisaj 
autumnal, luminat de tonuri juve
nile; 4) întruchiparea clasică a unui 
suflet de gheață - Sindrom meteo
ric privit cu răceală; 5) Voiajor co
mercial pentru articole de toaletă - 
Victimele unor erori de apreciere a 
curajului; 6) Pragul dilematic al 
incertitudinii - Consemnată irefu
tabil cu trufia exclusivității - Vale 
onomatopeică pentru cursul neca
zului; 7) Dați la rectificat pe toată 
suprafața - Forța narativă a fante
ziei oltenești; 8) Plasat mereu în 
spate la bătaie - Element de aco
perire întâlnit la poartă; 9) Văzdu
hul în flăcări, hrănit cu dogoare; 10) 
Corespondență afectivă avută cu 
părinții.

VERTICAL: 1) Botezate oficial în numele 
Domnului; 2) Venit incontestabil cu recunoașteri 
certe; 3) Consecința firească a unor abateri; 4) 
Compoziție organică pusă la... frigider - Motivație 
funciară în câmpul insuficienței; 5) Variantă de 
serviciu pentru acela în cauză - Plămadă frustă 
împlinită în focul artei - Etapă incipientă în tehnica 
sunetului; 6) Exponent clasic în dezvoltarea 
neadevărului - Mărunta hrană căzătoare în mașina 
timpului; 7) Fagure cu miere de cântec bătrânesc 
- Suspensie vitală de minimă rezistență; 8) Frână 
sonoră împotriva tendințelor expansioniste - Lucru 
de suprafață cu rezultate așteptate; 9) Implicați 
într-un parcurs cu sensuri giratorii; 10) încren
gătură naturală de monopode parazite.

Dezlegarea careului "CAMUFLAJE” apărut 
în ziarul nostru de sâmbăta trecută:

1) STRĂBUNICI; 2) TREMURĂTOR; 3) RA - 
ARAP - CE; 4) ADORAT - TOP; 5) MURAT - 
PALA; 6) ACAT - DATOR; 7) ȚAL - MELASĂ; 8) 
UT-RACI - IB; 9) ROTACIZĂRI; 10) IREMISIBIL

■■ MAT îri 2 MUTĂM

Controiui 
poziției.
Alb: Rc2, Db1, 
Ca5. Na8, Nd2 
Negru: Ra6, p.b6

Soluția problemei 
din nr. trecut:
1. Dc8! N:c8
2. N:c8 mat
1. ... Ng4
2. Nf 1 mat
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ANIVERSARI
_ _

• Cu ocazia aniversării celor 
72 de ani urăm dragului nostru 
Brînda Viorel multă sănătate, 
viață lungă și un călduros “La 
multi ani!" Soția Emilia, copiii 
Dorel, Camelia și nepoții. 
(4309)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând casă, Simeria, str. 
Traian, nr.54, gaz, anexe. Tel. 
260471, orele 10-16, zilnic 
(4255)

• Vând casă, arabil, pădure 
la Vorța- Popa Maria, sau 
schimb cu apartament Deva, 
plus-minus diferența. Tel. 
283270 (4282)

• Vând urgent casă, stare 
excepțională în Șibot și apar
tament Alba lulia. Informații tel. 
226, Șibot. (4918)

• Vând autoturism VW Passat 
1600 D, producție 1983, stare 
bună, preț 4500 DM. Tel. 220899 
(4261)

• Vând Opel Omega 20 i, 
înmatriculat, stare perfectă, 
ABS, computer de bord, roți 
magneziu, trapă, oglinzi elec
trice și catalizator. Tel. 092 
373176 (4292)

• Vând autoturism Talbot 
Solara, înmatriculat, plus unul 
identic, neînmatriculat, în stare 
bună de funcționare, preț ac
ceptabil. Tel. 219068.

• Vând Oltcit 1989, revizie 
capitală, rulotă Felicia. Tel. 
226779. (4286)

• Vând tractor agricol 18 CP, 
cu priza putere inst. hidraulică, 
preț convenabil. Tel. 247254 
(4288)

• Vând urgent autofurgonetă 
TV, 2500 cmc., scroafe ges- 
tante, purcei peste 15 kg. Tel. 
092/765871.

• Cumpăr telefoane ce
lulare GSM, defecte, sparte, 
codate sau blocate. Tel. 094 
859958 (4051)

• Vând și montez parbrize
Deva, Dragoș Vodă, 14 tel. 
225075. (3906)

• Cumpărăm copiatoare 
dezafectate, orice marcă, format 
A3, minimum 20 copii pe minut. 
Ofer 300 000 lei/buc. Tel. 092/ 
403863 (OP)

• Vând computere 486, im
port Germania, stare per
fectă,1.700.000 lei/buc. Tel. 
234048 (4332)

• Cumpăr motor Liaz. Tel. 
092 356285, 092 405425. 
(3366)

SCHIMBURI DE
LOCUINȚE /

• Schimb apartament 2 ca
mere, decomandate, situat în 
Hunedoara, ultracentral, cu 
similar Deva. Informații tel. 
716882. (4049)

OFERTE DE 
SERVICII* *

• Vând tablă zincată cutată
0,75 - 7094 lei/kg, tablă zincată 
dreaptă 0,45 x 1000 x 2000 - 
66.000 lei/coală. Tel. 227929, 
226168 (4099)_____________

• Vindem și montăm parbrize 
auto pentru orice tip de auto
vehicule autohtone și import. 
Sîntuhalm, Complex Euro- 
venus, boxa 8. Tel. 092 321691, 
219167 (4256)

• Vând mașină de spălat 
automată, nouă, import Italia, 
3.000.000, negociabil. Deva, str. 
Călugăreni, nr.14. Tel. 219167 
(4257)

• Vând ieftin remorcă agri
colă de 5 tone. Tel. 624195 
(3970)

• Vând garaj Hunedoara, 
centru și Dacia 1100. Tel. 
712196 (8860)

• Vând set Borgo și vibrochen 
Dacia 1300, noi. Tel. 621656 
(8859)

• Vând armă de vânătoare 
Shul,calibrul 12. Boholt, nr. 69 
(4281)

• Vând țuică din prune. Tel. 
620690 (3975)

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

• Efectuez transport persoane 
la Bekescsaba și București. Tel. 
217882. (4082)

• Angajăm șofer transporturi 
internaționale, categoriile C, D 
și E. Tel. 232551 (4266)

• SC Lucaciu Comex SRL 
angajează facturistă PC. Tel. 
234283 (4271)

• Societațe comercială exe
cută diverse tipuri de ambalaje 
din carton. Tel. 094 536875 
(3976)

• Societate comercială an
gajează facturistă PC, cu ex
periență în comerț. Tel. 217546 
(4267)

DIVERSE

• S.C. Decebal S.A. Deva, cu 
sediul în Deva, str. P-ța Unirii, nr.8, 
convoacă Adunarea Generală a 
Acționarilor pe data de 29 de
cembrie 1998, ora 10, la sediul 
Abatorului Deva, str. Griviței, nr.34, 
cu ordinea de zi: 1. Alegerea 
Consiliului de Administrație; 2. 
Diminuarea capitalului social; 3. 
Aprobarea BVC pentru anul 
1999; 4. Diverse. Acționarii per
soane fizice care se vor prezenta 
la Adunare se vor legitima cu act 
de identitate, certificat de acționar 
și, după caz, procură specială 
dată de cel pe care îl reprezintă.

• Cu autorizația 1635/98 
funcționează Asociația Famili
ală “Istrate Duțu” din Șoimuș cu 
activitate de comerț produse 
alimentare, legume-fructe, flori 
etc. (4283)

PIERDERI

• Pierdut cod fiscal. îl declar 
nul. (3772)

• Pierdut legitimație de ser
viciu pe numele Grecu losif. O 
declar nulă. (3771)

< x
TRAGEREA 

SUPER 
LOTO “5/40” 
din 10.12.1998

9-40-15*7-4-18
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din 10.12.1998

43-31 -55-47-16-33 
\________ J

COMEMORĂRI

• S-au scurs 40 de zile de 
lacrimi și durere de când a .trecut 
în eternitate, lăsând un gol imens 
în inimile noastre, scumpul și 
iubitul nostru soț și ginere

GAVRI1DUDAȘ- 
BOGDĂNESCU

Fie-i somnul lin și îngerii 
aproape. Dumnezeu să-l odih
nească în pace ! Familia în
doliată. (4293)

• S-au scurs 2 ani de lacrimi 
și durere de când ne-a părăsit 
scumpul nostru soț, tată și 
bunic, frate și cumnat

MIHUȚGHEORGHE
Nu te vom uita niciodată. în 

sufletele noastre ai rămas pe 
veci. Dumnezeu să te odih- 
nească în pace!

" DECESE

• Mulțumim conducerii SC 
Simako SRL Deva, Catedra
lei Ortodoxe Sf.Nicolae Deva, 
Bisericii Ortodoxe, Primăriei și 
Liceului Ilia, rudelor, vecinilor, 
prietenilor și tuturor celor care 
au fost alături de noi, la du
reroasa despărțire de cel care 
a fost și va rămâne veșnic 
pentru noi

TRAIANGIURA
Dumnezeu să-l odihneas- 

că ! Familia. (4289)

• Colectivul DGFPCFS Deva 
aduce un ultim omagiu co
legei

ELEONORA OGNEAN
odată cu trecerea ei în neființă, 
după o lungă și grea suferință. 
Sincere condoleanțe familiei 
din satul Roșcani. (4290)

• Familia Ognean anunță cu 
profundă durere încetarea din 
viață a dragei lor

ELEONORA OGNEAN
în vârstă de 46 ani. înhumarea 
astăzi, 12.12.1998, ora 12, în 
localitatea Mihăiești,'corn. 
Dobra. Bunul Dumnezeu să-i 
dea odihnă veșnică. (3980)

• Mulțumim celor care l-au 
condus pe ultimul drum pe cel 
care a fost

ANGHELBURZA
din Cîmpuri Șurduc. .Familia.

• Conducerea E.M. Certej 
este alături de ing. lonescu 
Nicolae la ireparabila pierdere 
pricinuită de decesul tatălui 
său și-i exprimă sincere con
doleanțe. (4328)

• întregul colectiv de muncă 
de la secția Preparare a Ex
ploatării Miniere Certej a aflat 
cu adâncă mâhnire de de
cesul tatălui ing. lonescu 
Nicolae căruia îi exprimă 
întreaga compasiune. (4329)

Banca Internaționala a Religiilor S.A. 
Sucursala DEVA

pune la dispoziția persoanelor fizice 
în ziua de 17 decembrie 1998

CERTIFICATE PENTRU CONTUL UE DEPOZIT
Cu o dobândă fixă de 

62% pe an
pe termen de 61 zile.

Conturile de depozit vor avea scadența în ziua de 16 februarie 1999.
Certificatele pentru contul de depozit se vor emite pe bază de vărsăminte 

efective, valoarea minimă fiind de 2.000.000 lei, iar depunerile 
multipli de 2.000.000 lei.

Fără o pregătire managerială performantă, 
reforma în economie nu are șanse

în 1992, cu sprijinul Know - 
Fond al Angliei, s-a înființat la Bucu
rești Centrul pentru Implementarea 
Managementului Performant. CIMP 
Know - Fond al Marii Britanii a 
asigurat finanțarea în România a 
proiectului "CIMP" care înseamnă 
mult mai mult decât ar părea la 
prima vedere. De altfel, în cunoș
tință de cauză, pot să afirm că 
Guvernul Regatului Unit al Marii 
Britanii a sprijinit cu discreție multe 
proiecte menite să ajute tranziția 
României către economia de piață, 
îmi sunt la îndemână exemple chiar 
din județul nostru, dar nu acesta e 
mobilul rândurilor de față.

Ca să-și îndeplinească misiu
nea pentru care a fost creat, CIMP 
(care funcționează și acum ca un 
organism non-profit, și a cărui 
funcționalitate este susținută în 
continuare de Guvernul Marii Bri
tanii) avea nevoie de "oameni - 
nucleu", oameni cu pregătire uni
versitară de elită carfe să devină în 
cadrul CIMP formatorii formatorilor. 
Și astfel, pentru performeri din 
diferite domenii s-a instituit de 
către Guvernul Marii Britanii un 
număr de burse pentru cei mai 
buni specialiști din diferite domenii, 
oameni care în cadrul CIMP să 
devină formatorii - formatorilor și ai 
managerilor care trebuie să fie 
pilonii de rezistență ai tranziției 
economiei românești către eco
nomia de piață. Unul dintre per
formerii români în materie de cu
noaștere a elementelor de bază ale 
științei managementului și a limbii 
engleze a fost inginerul Dumitru 
Cojocaru.

Fișa inginerului Dumitru Cojo- 
canj în materie de pregătire post - 
universitară nu cuprinde doar 
cursul absolvit în Anglia. Domnia 
sa este un om cu o pregătire pluri- 
funcțională și multidimensională. 
Deși predă în mediul universitar, 
dacă te adresezi cu apelativul 
“domnule profesor”, te corectează 
repede: “Nu sunt profesor, spu- 
neți-mi die Cojocaru.”

- Deci, die Cojocaru, cu ce 
prilej vă aflați în județul Hune
doara și în orașul Deva?

ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL LIBER"'
"CUVÂNTUL LIBER" este ziarul cel mai apropiat de dumneavoastră, /A/7 

ABONAMENTUL este calea cea mai avantajoasă de a intra în posesia lui.
COSTUL UNUI ABONAMENT PE LUNA IANUARIE 1999 ESTE 

DE 10.500 DE LEI, PLUS TAXELE POȘTALE.
FAȚĂ DE VÂNZAREA LIBERĂ A ZIARULUI, PRIN ABONAMENT 

VEȚI ECONOMISI 11.000 DE LEI PE LUNĂ!
NU UITAȚI! REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTUL LA "CUVÂNTUL 

LIBER", bar dacă nu aveți abonament, solicitați factorilor poștali să vă facă.
Agenții economici și toți cititorii au posibilitatea să opteze pentru un 

abonament lunar, trimestrial, semestrial sau anual.
FOARTE IMPORTANT! Abonamentele se fac la ghișeele oficiilor poștale 

din județ, la factorii poștali, la firma RODIPET, în numerar și prin virament.
Costul unui abonament pe un an de zile este de 126 mii lei, iar pe 6 luni de 63 

mii iei, plus taxele poștale. Creșterile ulterioare ale prețului de vânzare a ziarului 
nu vor afecta valoarea abonamentului contractat.
RĂMÂNEȚI CU NOI! 
RĂMÂNEM Al DUMNEAVOASTRĂ.

- în județ nu sunt pentru prima 
dată. Acum mă aflu ia Deva întru
cât CIMP, care este o fundație 
non-profit și în cadrul căreia înde
plinesc funcția de "senior con
sulting”, adică specialist în pro
bleme de pregătire a managerilor 
performanți, a fost solicitată, de 
către SC “Casial" Chișcădaga, să 
facă pregătirea managerială a ca
drelor sale de la nivelul de director 
general până la cel de maistru.

- SC "Casial” este o firmă 
la care pachetul majoritar de 
acțiuni a fost cumpărat de un 
investitor strategic străin. Cu 
privatizarea prin cupoane și 
certificate de proprietate sau 
prin cumpărare de acțiuni la 
bursa “Casial”. Este un agent 
economic în întregime cu ca
pital privat. De ce credeți că a 
făcut el o asemenea investiție 
în pregătirea managerială pe 
verticala ierarhiei?

- Domnule Cioclei, agentul 
economic respectiv are cel puțin 
două motive pentru a apela la ser
viciile CIMP. Acesta este mândria 
Guvernului Marii Britanii în Europa, 
de altfel fiind singurul centru de 
pregătire a managerilor perfor
manți în această zonă. în punerea 
la punct a acestui centru și-au dat 
mâna Know - Fond al Marii Britanii 
care asigură finanțarea proiectului 
și pregătirea consultanților de ma
nagement și University of 
Herdfordshire din Anglia care a 
asigurat selecția și pregătirea în 
Anglia a formatorilor de manageri 
performanți. Toți cei 18 selecționați 
pentru cursul în Anglia au absolvit 
cursurile de masterat în dezvol
tarea organizațiilor (agenților eco
nomici n.n.) și trebuie să spun că o 
contribuție mare în această etapă 
au avut Ministerul Industriilor, Agen
ția Română de Dezvoltare și Insti
tutul Politehnic București.

Un al doilea argument al patro
natului de la SC "Casial” pentru 
organizarea pregătirii la acest mod 
și nivel a managerilor săi este că 
știe ce vrea de la ei. îi vrea ma
nageri performanți, știind bine că 
fără o pregătire managerială aptă 

să ducă la performanță econo
mică, tranziția economiei către 
economia de piață nu are șanse.

- Die inginer, ce concepții 
și idei urmăriți dv să le impri
mați managerilor de la 
“Casial” spre a-l pregăti pen
tru performanță?

- Ideile sunt multe dar eu por
nesc de la nevoia de schimbare a 
concepției. Managerul care se 
vrea performant trebuie să adopte 
o atitudine nouă în legăturile, ra
porturile sale cu agentul economic 
care-l plătește pentru servicii de 
manageriat. Schimbarea aceasta 
de atitudine are niște parametri. 
Managerul - de la maistru la di
rector general - trebuie determinat, 
prin pregătirea pe care i-o facem, 
să-și redefinească rolul și impactul 
său în firmă, în sensul implicării și 
asumării responsabilității perso
nale. Șă înțeleagă apoi bine nece
sitatea delegării sarcinilor până la 
nivelul de maxim profesionalism și 
competență profesională. Asta 
înseamnă că inclusiv maistrul tre
buie să folosească delegarea de 
sarcini către muncitorul cu înaltă 
pregătire profesională. Delegarea 
de sarcini nu înseamnă delegare 
de competență și de răspunderi. 
Competența de decizie și răspun
derile directorului general nu vor fi 
preluate în nici un caz de cei aflați 
în subordinea sa.

Ce le mai recomand eu cur- 
sanților la pregătirea pentru un 
management performant? Culti
varea încrederii în competența și 
forțele proprii, formarea și con
solidarea spiritului de echipă în 
sensul că fiecare membru al echi
pei trebuie să se achite de prima 
dată și de fiecare dată de sarcinile 
care-i revin în echipă. Aș vrea să 
subliniez în final că fiecare pro
gram de instruire managerială și de 
dezvoltare organizațională (a 
agentului economic, n.n.) este un 
unicat. Și este unicat pentru că 
pornește de la datele concrete ale 
fiecărui agent economic sau 
instituție.
Discuție consemnată de 

ion CIOCLEI
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Societatea de asigurare româno-germană

"UNITA” SA
SUCURSALA DEVA

[ cu sediul în Deva, str. Horea, nr. 17, scoate la concurs un 
i post de SECRETARĂ.
1 - studii superioare
■ Condiții de - cunoștințe calculator
: angajare: -cunoștințe limba engleza

- carnet conducere categoria B
- vechime minimă S ani

i Relații la telefoanele: 233719; 225945

îffEROPH producător de tricotaje tip lână

Liceul de Informatică 
Petroșani

cu sediul în str. Slătinioara, nr. 10, solicită oferte pentru 
PROIECT DE TRANSFORMARE A PUNCTULUI TERMIC de la 
încălzirea cu agent termic la încălzirea cu combustibil lichid, 
qazos. energie electrică, ori înființarea unei centrale termice 
proprii cu combustibil lichid, gazos sau energie electrică.

Relații suplimentare se pot obține la sediul liceului, tel. 
054/ 542683.

Termenul de depunere a ofertelor este 15 decembrie 
1998, discutarea acestcra făcându-se în ziua de 16

SC MEROPA SA HUNEDOARA
Caută persoane pentru colaborare în 

vederea vânzării de produse în piețe. Tel: 
716592 sau 716197, interior 10.

Managerul SC SIDERURGICA SA Hunedoara, 
în conformitate cu Legea nr. 31/ 1990. republicată, 
convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor 
în data de 28 decembrie 1998, ora 16.00. la sediul 
societății din municipiul Hunedoara, str. Piața lancu de 
Hunedoara, nr. I. cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Programului de Restructurare Organi
zatorică cuprins în programul de restructurare al Societății 
Comerciale SIDERURGICA SA Hunedoara. (Proiect!

2. Informare privind stadiul realizării măsurilor 
cuprinse în Programul de Restructurare al SC 
SIDERURGICA SA Hunedoara.

3. Diverse
în cazul în care în data de 28 decembrie 1998 

adunarea nu va fi statutară, ea este convocată pentru data 
de 29 decembrie 1998, în același loc și la aceeași oră.

Agenția Județeană de Ocupare si Formare 
Profesionala (OFICIUL DE FORJĂ DE MUNCĂ Șl 
ȘOMAJ DEVA) anunță organizarea concursului 
pentru ocuparea următoarelor posturi la:

I. Centrul de Calificare, Recalificare si Perfecționare 
Profesionala a Șomerilor Petroșani

1. Expert: inginer constructor-studii superioare 
de specialitate - vechime minimă 3 ani specialitate

2. Expert: management turism - studii superioare 
de specialitate

3. Expert: inginer prelucrarea lemnului - studii 
superioare de specialitate - vechime minimă 3 ani 
specialitate

4. Casier - studii medii - liceu economic - vechime 
în muncă IO ani

II. Agenția Județeană de Forța de Muncă și Șomaj Deva
1. Psihosociolog: ■ studii superioare de 

specialitate
Concursul va avea loc în ziua de,23 decembrie 1998, ora 

9,00, la sediul din Deva, Pța Unirii, nr. 2, etajul II, cam. 5.
Relații în legătură cu documentele necesare înscrierii la 

concurs și bibliografie se pot obține de la dșoara Crișan 
Daniela, et. II. cam. 3 sau tel: 054-216151, 217048, int. 210, 225.

SC A Consuelo Impex SRL Deva
TelJ fax: 054- 226644, tel. 092 - 356277 sau 092- 724435

Vă oferă
✓ ambalaje din polietilenă, polistiren, polipro- 

pilenă simple sau cu sigla dumneavoastră
Cazane și boilere Valliant

/ Radiatoare din oțel Radson.

Asigurări “Ion Tiriac” SA 
ASIT Deva

Vinde la licitație autoturism CIELO GLE avariat 
AF 1996. Licitația va avea loc marți, 15.12.1998, ora 
10,00, la sediul Suc. ASIT Deva, P-ța Victoriei, nr. 7, 
bl. 11, parter. Autoturismul este vizibil, în parcarea 
din spatele Sălii Sporturilor (Hărăguș).

Preț de pornire: 12.000.000 lei.
Informații la tel.: 054/ 221549, 230009.

PARIURI FOTBALISTICE

AZI 
IV1AINE

I

rHEKOPH
r

producător de tricotaje tip lână

SC MEROPA SA HUNEDOARA
Vinde avantajos marfă din stoc cu plata la 

vânzare. Tel. 716592 sau 716197, interior 10.

Agenția de TLirism Mareea 
□eva

OFERĂ 99

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I
I

Consiliul de Administrație al
I

SC ICSH SA Hunedoara

n

convoacă Adunarea Generală a Acționarilor pentru 
data de 28.12.1998, ora 14,00 - prima convocare - și 
pentru data de 29.12.1998, ora 14,00 - a doua convocare 

care va avea loc la Sala de sport “Constructorul”, str. 
Gh. Barițiu, Hunedoara, cu următoarea ordine de zi:

1. Analiza situației economico-financiare a 
societății și măsurile ce se impun.

2. Diverse.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

J

HAFA - CLUJ
produce și comercializează:
□ chingi de ridicare și sufe din oțel și fibre de poliester 
□chingi de fixare a încărcăturilor la transport 
□accesorii pentru legat sarcina (cârlige, chei de tachclaj etc)

Portante 0,25 to - 40 to
Toate elementele sunt modulare

Sistemele pot fi realizate conform comenzii dv. 
Produsele sunt omologate 1SC1R, in confonnitate cu ISO 9001.

Pentru informații suplimentare sunați la
tel. / fax 064- 415478,415662.

Căutăm distribuitori locali și/ sau agenți comerciali!
V ----------- /

la cele mai mici prețuri 
în stațiunile

Irrf. Io lei. 234423, 092/358407.

*' Sinaia
Poiana Brașov 

r Tușnad 
' Geoagiu Bâi

----- --------------------------------------------------------
Sunând la 891101 (fără prefix) puteți 

câștiga 10.000.000 lei. Sunând la 
891102 (fără prefix) puteți afla adresa 
și numărul de telefon ale unor fete și 
băieți interesați în oferte matrimoniale.

Sunând la 891103 (fără prefix) pu
teți discuta, despre sex și alte pro
bleme, cu operatoarea noastră. Tariful 
este de 4950 lei/15 sec.

HTERDPR producător de tricotaje tip lână

SC MEROPA SA HUNEDOARA
Scoate la licitație în luna ianuarie 1999

I

spațiu pentru mic bufet de incintă.

SC DEVACOMB SA MINTIA
convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în 

data de 28.12.1998, iar în cazul neîntrunirii cvoru
mului se amână pentru data de 29.12.1998.

Ordinea de zi cuprinde:
1. Analiza situației economico-financiare a 

societății și adoptarea măsurilor care se impun;
2. Diverse.

GRUPUL ȘCOLAR INDUSTRIAL MR SIMERIA
ANUNȚĂ

CONCURS, in data de 21 decembrie 1998, ora 10,00, 
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- contabil șef (studii superioare)
- paznic (să aibă calificare de tâmplar).

Relații la secretariat, telefon 260453, Șoseaua Națională 
k nr. 136, Simeria._______________________________________ y
------------------------------------------------------------ X

Agenția de Turism

organizează
E> Curse ocazionale Deva - Bekescsaba

la 106.000 lei/ persoană.
E> Transporturi internaționale în colabo

rare cu firma Touring, oriunde în Europa.

Informații la telefoanele 212160, int. 123, 
216312.

■ ■ ■ - ................. - ———

CEA MAI BUNĂ OFERTĂ!

MINOLTA

imnrimajtș 299 $
CdpiaorĂ4: &. _z747$ 
Copia or A3: 1150$’
Fax 280 $

• Ă
’rețurile nu

■ ♦

Dealer autorizat: MEMORY S.R.L. Hunedoara

TmkMu S<vlMw£m de 9awi
organizată de

S C. ȘERB S.R.L. Deva, distribuitor en-gros și en-detail 
de țesături fine importate din Coreea. Japonia, 
Thailanda.
• 2 Premii I - candelabru în valoare de 1.200.000 lei
• 2 Premii II - covor în valoare de 1.000.000 lei
• 2 Premii III - pătură 'de lână în valoare de 700.000 lei
• 2 Premii IV - țesături textile în valoare de 500.000 lei 
Tragerea la sorți va avea loc în data de 21 decembrie, 
ora 17 și va fi transmisă în direct la Radio Deva. 
Condiții de participare: pentru a participa la tragerea 
la sorți, trerbuie ca în perioada 4-19 decembrie să 
cumpărați produse de minim 100.000 lei din 
magazinele noastre, situate în Deva. B-dul Decebal (la 
parterul magazinului Romarta) și pe strada 22 
Decembrie (lângă librăria Ovid Densușianu).

mjaLUKOiL
LmJ oil company
REPREZENTANT TERITORIAL
COMSER SRL, Hunedoara, Bd. Traian, 49 

tel: 716.915, 716.551,713.800,
Fax: 716.773

Benzină, motorină, uleiuiri, unsori, 
păcură, cocs, petrol, LPG, CLU, 

combustibil M, vaseline.
B-dul Libertății Nr.7 Tel.: 718050. 711600: Fax: 711400



Cuvântul liber

Privatizare de 
teama... privatizării

(Urmare din pag. 1)

același eșantion temporal, 
s-a rulat marfă de doar 100 
de milioane de lei. Această 
ultimă cifră, în termeni 
reali, reprezintă practic un 
"crah” al desfacerii fiind 
de două ori îngrijorătoare 
dacă avem în vedere 
devalorizarea produsă de 
inflație în ultimul an. 
Aprovizionarea lanțului de 
magazine se face la nivelul 
câtorva lăzi cu produse 
specifice sau a doar două- 
trei sute de sticle cu 
băuturi alcoolice. Canti
tățile de marfă de ordinul 
tonelor, care ar asigura 
viabilitatea firmei, nu mai 
există. în condițiile unui 
rulaj atât de mic, costurile 
de aprovizionare-transport 
devin disproporționat mai 
mari față de venituri, firma, 
conform celor declarate cu 
sinceritate de dl Crăciun, 
terminând acest an cu 
pierderi de peste 100 de 
milioane de lei.

Singurul lucru tentant la 
firma “Ardeleana” este în 
prezent patrimoniul ei. 
Firma are în proprietate 12 
spații comerciale, unele cu 
vad deosebit de bun, în 
orașele Deva, Hunedoara, 
Petroșani, Călan, Hațeg și 
Orăștie. Ele au făcut 
obiectul interesului 
investitorilor la privatizare. 
Revenind la acest proces și 
ținând cont de situația 
financiară a firmei, l-am 
întrebat pe directorul 
Crăciun de unde va scoate 
PAS banii necesari plății, în 
două luni de zile, a 520 de 
milioane de lei, repre

zentând avansul pentru 
pachetul de acțiuni 
cumpărat de la FPS. O 
soluție ar fi, ne spune 
interlocutorul, vânzarea 
de active. La un calcul 
sumar, numai spațiile 
deținute de “Ardeleana” 
la Petroșani și Hațeg au o 
valoare de piață undeva la 
2 miliarde de lei. Dat fiind 
faptul că până la plata 
avansului, conducerea 
firmei nu este abilitată a 
înstrăina nimic din 
patrimoniu, PAS-ul va 
trebui să găsească 
cumpărători care să 
accepte plata în avans 
până când salariații vor 
deveni proprietari. E un 
veritabil tur de forță, date 
fiind sumele mari care 
sunt în joc. Dl Crăciun 
motivează lansarea PAS- 
ului în hazardata licitare 
pe considerente ținând de 
protecția socială a 
salariaților. “Salariații 
noștri sunt în majoritate 
oameni în etate. Cumpă
rarea firmei de către un 
alt întreprinzător ar putea 
periclita serviciile acestor 
oameni, care, dată fiind 
vârsta lor, nu vor mai 
putea fi încadrați în altă 
parte”, motivează interlo
cutorul. Ce se va întâmpla 
dacă firma, în 60 de zile, 
nu va putea consolida 
banii necesari plății 
avansului ? Peste câteva 
luni se va organiza o nouă 
licitație, iar PAS-ul nu va 
mai avea drept de parti
cipare. Cât despre timpul 
pierdut, cine să mai stea 
să-l socotească...

Bun venit în 
“Arhipelagul" 
culturii!

Cu un asemenea 
salut au fost întâmpi
nați, joi după amiază 
(10 decembrie), oaspeții 
Galeriilor de artă 
“Forma” din Deva, la 
evenimentul lansării pri
mului număr al revistei 
de cultură “Arhipela
gul”, de către directorul 
acesteia scriitorul
Radu Ciobanu. Un bun 
venit în “arhipelagul” 
unde “veți întâlni 
corăbii cu aur fi 
mirodenii, dar poate și 
cu pirați”.

Revista, a cărei apa
riție a fost consemnată 
cu două zile în urmă în 
cotidianul nostru, se 
vrea a deveni una de

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

Poluanții gazoși analizați 
(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) au avut și 
pentru perioada 30 nov. - 6 dec. 
1998 valori medii și maxime 
care se încadrează în limitele 
prevăzute de STAS-ul de 
calitate a aerului 12574/ 1987. 
Valorile maxime au fost 
înregistrate pe zona 
Hunedoara la data de 4 
noiembrie 1998 pentru 
dioxidul de sulf și la data de 5 
decembrie 1998 pentru 
dioxidul de azot. Pentru fenoli 
și amoniac, indicatori care se 
determină numai pe zona 
Hunedoara, valorile maxime 
au fost înregistrate la data de 4 
și, respectiv, la data de 6 
decembrie a.c.

Valorile medii la pulberile în 

talie europeană, pe 
măsura ambiției co
legiului de redacție. 
Deziderat nu prea 
greu de împlinit atâta 
vreme cât criteriul 
primordial, menționat 
cu acest prilej, este o 
severă selecție a 
valorilor scrisului și 
artei nu doar din județ, 
ci din țară și chiar de 
dincolo de hotarele ei.

Salutăm încă o 
dată apariția unei 
semenea reviste și fie 

ca ea să reprezinte 
întotdeauna, așa cum 
doresc realizatorii ei, 
“un prilej de satis
facție estetică și spiri
tuală”. (G.B.)

suspensie s-au încadrat în 
limita admisă de 0,15 mg/ mc 
aer/ 24 h la toate punctele de 
control din județ. Valori care 
depășesc această limită s-au 
înregistrat pe zona Mintia - 
Deva la data de 3 decembrie 
și pe zona Hunedoara la data 
de 6 decembrie 1998.

Pulberile sedimentabile au 
depășit limita admisă de 17,0 
gr/ mp/ lună pe zona 
Chișcădaga de 4,54 ori. Față 
de perioada anterioară, se 
constată de asemenea o 
reducerere cu 4,39 gr/ mp/ I 
pentru valoarea medie.

Nivelurile radioactivității 
beta globale și dozei gama 
absorbite se mențin în limitele 
de variație ale fondului natu
ral de radioactivitate pentru

S 8 dec. 1876 - s-a născut, 
lângă Tecuci, Hortensia Papadat 
- Bengescu. scriitoare română, 
creatoare de valoare a unor 
romane precum “Concert din 
muzică de Bach”, “Drumul 
ascuns", “Fecioarele despletite", 
“Logodnicul" ș.a. S-a stins din 
viată la 5 martie 1955.

S 8 dec. 1921 - a fost 
înființată Opera Română din 
București. Primul spectacol a fost 
“Lohengrin”, după o traducere a 
lui Șt. O. Iosif.

2 9 dec. 1608 - s-a născut, 
la Londra, marele poet englez 
John Milton. A fost autor a 
numeroase sonete și poezii lirice, 
celebritatea dobândind-o prin 
poemul epic "Paradisul pierdut” 
(1667), tradus și în românește de 
către G. Sion în 1851. Acestuia i- 
au urmat "Paradisul regăsit” și 
poemul dramatic "Samson 
luptătorul" (m. 1674).

2 10 dec. 1910 - au fost
efectuate, la Paris, primele zboruri 
din lume ale avionului cu reacție 
construit de inginerul Henri 
Coandă.

toți factorii de mediu analizați. 
Pentru perioada menționată, 
valorile medii obținute au fost 
de 0,63 Bq/ mp/ zi și de 2,11 
Bq/ mc/ zi în comparație cu 
valorile de atenție de 200 Bq/ 
mp/ zi la depunerile 
atmosferice și de 20,0 Bq/- mc/ 
zi la aerosolii filtrați.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu, provenite în principal 
de la unitățile de extracție și 
preparare a cărbunelui, au avut 
o valoare medie de 1089,0 mg/ 
I și o valoare maximă 
înregistrată la data de 3 dec. 
1998 de 4212,0 mg/1. Raportat 
la perioada anterioară, se 
constată o reducere a cantității 
de materii în suspensie pe râul 
Jiu cu 1368,0 mg/1.

Din datele primite de la 
unitățile teritoriale ale R.A. 
Apele Române a rezultat că în 
cursul lunii octombrie 1998 din

S 11 dec. 1803 - s-a 
născut Hector Berlioz, 
compozitor francez, re
prezentant al romantismului în 
muzică. A compus o serie de 
simfonii (“Simfonia fantastică", 
“Harold în Italia”,'“Romeo și 
Julieta"), legenda dramatică 
“Damnațiunea lui Faust”, 
precum și numeroase uverturi 
și opere, (m. 1869).

2 13 dec. 1693-a murit
Dosoftei (numele monahal al 
lui Dimitrie Barilaș, n. 1624), 
cărturar moldovean, mitropolit 
al Moldovei. A fost unul dintre 
ierarhii care au promovat 
introducerea limbii române în 
biserică.

S 13 dec. 1983-a murit 
Nichita Stănescu fn. 1933, la 
Ploiești), poet și eseist român. 
A debutat în anul 1960 cu 
volumul "Sensul iubirii", căruia 
îi urmează "O viziune a 
sentimentelor" (1964), "Oul și 
sferă" (1967), “Necuvintele" 
(1969), “Noduri și semne" 
(1982). în anul 1975 i se 
atribuie premiul Herder.

594 km râuri din județul! 
Hunedoara ce sunt urmăriți j 

calitativ, 400 km se încadrează 
în categoria I de calitate 
(67,3%), 162 km se
încadrează în categ. II de 
calitate (27,2 %), 14 km se 
încadrează în categ. III de 
calitate (2,3 %) și doar 18 km 
(râul Certej) se situează în 
afara categoriilor.

De menționat este și faptul 
că râul Cerna, râu cu 
probleme deosebite de 
poluare în anii precedenți, în 
ultima perioadă - inclusiv în 
luna analizată - se încadrează 
în categoria I de calitate pe 52 
km și 21 km în categoria a I l-a 
de cantate.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva 

_____________________/
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(Urmare din pag. 1) SE FAC EFORTURI PENTRU CA BOLNAVII SĂ RESIMTĂ 
MAI PUTIN CRIZA ECONOMICĂ

>
peste alta, ne străduim să 
asigurăm condiții cât mai bune 
atât la cazare și masă cât și la 
tratament.”

CAT
să nu simtă prea mult că e o 
perioadă de criză.”

Pe aceeași lungime de 
undă a fost și răspunsul pe 
care ni l-a oferit dl Gheorghe 
Plopșoreanu, director eco
nomic al Spitalului municipal 
Orăștie. “Avem mari pro
bleme cu banii, avem datorii 
uriașe astfel că ne descurcăm 
tot mai greu. Aparatura 
medicală din dotarea 
spitalului este, cu mici excepții, 
veche și neperformantă. 
Aprovizionarea cu medica
mente se face sporadic, 
cumpărându-se doar strictul 
necesar pentru a rămâne 
bani și pentru alimente. Banii 
sunt puțini, iar produsele au 
fost de proastă calitate astfel 
că am considerat înțelept ca 
aprovizionarea pentru iarnă să 
se facă în stocuri mici. Avem 
căldură, se face foarte serios 
curățenie, iar mâncarea este 
destul de bună conținând 
aproape zilnic carne. Una

Bolile cardiovasculare și 
digestive sunt foarte 
răspândite

în ultima perioadă, 
numărul bolnavilor este foarte 
mare, iar patologia este foarte 
diversă. Dar cele mai 
răspândite par a fi bolile 
cardiovasculare și cele diges
tive. “Secția de cardiologie a 
Spitalului județean e mai tot 
timpul aglomerată, anual 
internându-se aici peste 800 
de bolnavi” - spunea dr. loan 
Mara, șeful secției. Ca urmare 
a schimbării brutale a modului 
de viață, a stresului, 
sedentarismului și alimentației 
iraționale, cazurile de 
hipertensiune arterială și 
cardiopatie ischemică s-au 
înmulțit mult, existând anual și 

80 de cazuri de infarct 
miocardic acut. Deși avem o 
dotare modestă, în majoritatea 
cazurilor reușim să ne 
descurcăm, spunea dl dr. Mara. 
Pentru îmbunătățirea activității 
am avea nevoie de un Holter, 
care să înregistreze electro
cardiograma continuu, 24 de 
ore din 24, la bolnavii din afara 
spitalului, un aparat pentru 
monitorizarea ambulatorie a 
tensiunii arteriale și un calcu
lator (minim 386) pentru 
evindeța activității secției.

Secția de interne a 
Spitalului municipal Orăștie 
este de asemenea supra
solicitată. Dr. Silviu Nistorescu 
aprecia că, din cauza 
alimentației precare, în zona 
Orăștie, numărul cazurilor de 
boli digestive este peste me
dia pe județ (15-17 la sută față 
de 12-13 la sută), iar în par
ticular cazurile de litiază biliară 
sunt peste media pe țară. Din 
fericire secția e foarte bine 

dotată cu aparatură medicală. 
Aici există un modern Echo 
Doppler Aloka 630 și unicul și 
cel mai modern gastro- 
fibroscop din județ, astfel că 
diagnosticarea și tratamentul 
sunt rapide și eficace.

Oamenii înțeleg situația și 
apreciază eforturile perso
nalului medica!

Cea mai obiectivă 
apreciere asupra asistenței 
medicale din spitale o au cu 
siguranță bolnavii. De aceea, 
atât în spitalul din Deva cât și 
în cel din Orăștie am intrat prin 
saloane și am stat de vorbă 
cu oamenii. Liviu Felea 
(pacient secția cardiologie din 
Deva) ne-a spus: “Comparativ 
cu ce am auzit înainte de a mă 
interna, sunt surprins cât de 
bine e aici. Este căldură, este 
apă caldă, mâncarea e 
acceptabilă, iar tratamentul e

----------------  =—=--------- —— 
cumsecade." Puțin mai 
supărat dl Teodor Breje 
(pacient secția interne 
Deva) ne-a spus: 
"Personalul medical este 
competent și ne-ar îngriji 
bine. Numai că nu prea are 
cu ce pentru că nu sunt 
medicamente.” Doamnele 
Sandina Bogdănescu și 
Livia Ștefănel, paciente 
secția interne Orăștie, 
apreciau că: “Doctorii își dau 
interesul venind și noaptea 
să vadă de pacienți. Chiar 
dacă nu prea au 
medicamente ei vorbesc 
frumos și numai cu vorba 
bună fac mult bine." Așadar, 
dacă de politicieni s-au 
săturat și nu mai vor să-i 
păsuiască, oamenii înțeleg 
situația grea din spitale și, 
în majoritatea cazurilor, 
apreciază eforturile perso
nalului medical, eforturile ce 
le fac conducerile spitalelor 
pentru asigurarea unor 
condiții cât mai bune de 
spitalizare și masă.
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Ardealului (mai e doar la Cluj) 
util în patologia intestinului 
gros. Ar mai fi nevoie de : 
Echo Doppler, scaner 
tomograf computerizat, 
aparat de endoscopie 
chirurgicală etc. Dar 
materialele consumabile, 
instrumentarul, materialele 
sanitare, aparatura de 
laborator, mediile de cultură
- moderne - costă enorm, iar 
spitalul nu-și permite să le 
cumpere.

în spital este căldură, este 
apă caldă, dar din cauza 
lipsei banilor nu se poate 
realiza o aprovizionare 
ritmică cu hrană. După ce un 
timp oamenii au fost 
înțelegători, acum nimeni nu 
mai vrea să dea pe credit. 
Astfel că aprovizionarea 
pentru iarnă s-a făcut în 
cantități insuficiente. Și totuși, 
în condițiile grele în care ne 
desfășurăm activitatea, toate 
categoriile de personal - 
medici, asistente, infirmiere
- fac eforturi pentru ca bolnavii
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