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Să nu ucidem 
speranța

Pentru că de Moș Crăciun ne-am rugat
lui Dumnezeu să ne ierte păcatele, cele
săvârșite cu voie și cele fără de voie, și i-am
promis că în.noul an vom fi mai buni unii cu
alții, și pentru că în noaptea Revelionului
am petrecut și ne-am urat pentru
prosperitate și liniște în 1999, să vedem la
ce ar putea spera românii în penultimul an
al sfârșitului de veac și de mileniu. Căci
speranța ne-a mai rămas. Ne sălășluiește
în suflete și ne dă curaj, încredere. Să n-o
lăsăm să moară.

Prognozele unor politicieni și demnitari
ne hrănesc speranța. Numai că realitatea
e crudă, îi contrazice. După câte s-au spus
și nu s-au făcut în 1998, nu prea sunt mo-
tive să credem că va fi mai bine în 1999. Și
s-o luăm tot de la economic pentru că de
acolo ne vine seva, atâta câtă mai este.
întreprinderile nu-s nici mai multe, nici mai
bune în acest an decât în precedentul. Ba
chiar sunt mai puține, că unele au dat
faliment sau au fost lichidate, iar în locul lor
nu se întrevede altceva. Procesul va con-
tinua și în 1999. O fi bine, o fi rău?! Dacă
am vrut capitalism, apoi ăsta este. Brutal,
fără alternativă, fără variante sociale. Pur
românesc. Li se dau oamenilor lefuri pe un
an sau doi ca să stea acasă. în loc să li se
creeze locuri de muncă. în alte domenii.
Câte nu sunt de făcut într-o țară săracă. Deși
are destule resurse, insuficient valorificate,
deși are pământ mult și bun, din păcate
lăsat pârloagă. Iar dacă economie nu e,
nimic nu e. Nici salarii mai bune, nici pensii
mai mari, nici protecție socială
corespunzătoare.

Dar ca să nu ucidem speranța și să-i
dăm șansă de împlinire ar trebui să privim
optimiști în 1999 la câteva lucruri esențiale.
în primul rând, să ajutăm și să suportăm
reforma. Așa dură cum este ea acum. Cu
lichidări și remanieri, cu restructurări și
reorganizări, pentru eliminarea pierderilor
și cheltuielilor neeconomicoase din toate
domeniile, dar neapărat cu asigurarea
alternativelor sociale. Să avem încredere
că marile restructurări și privatizări de regii
autonome, companii naționale, bănci vor
însemna mâine diminuarea pierderilor și
sprijin mai consistent pentru întreprinzători.
Să ne lepădăm de lehamite și nepăsare și
să-i chemăm la ordine pe cei care conduc,
dau legi sau guvernează, atunci când calcă
alături și își întorc fața de la popor.

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8) *

1998 - Retrospective
ANUL FURTUNILOR POI

Privit retrospectiv, 1998 poate fi definit 
în cazul României ca anul unei crize politice 
prelungite. “Atacul” reușit al PD asupra 
“citadelei sfărâmate” Ciorbea, de la 
începutul anului, a reprezentat erupția 
vulcanului de neînțelegeri ce colcăiseră 
subteran în coaliție încă de la instalarea la 
putere. Loviturile schimbate “la 
înghesuială” între partidele “colege” din 
arcul guvernamental au depășit cu mult 
ca interes și savoare atacurile 
regulamentare și cam fără sare și piper 
ale opoziției. Cine a urmărit atent viața 
politică românească, în anul ce tocmai s- 
a încheiat, a putut observa tactica 
struțească pe care liderii partidelor la 
putere au aplicat-o în fața efectelor 
păguboase ale luptei oarbe pentru 
supremație în coaliție. Faulturile repetate 
și reciproce au stopat de câteva ori, o dată 
luni de zile, jocul reformei românești. 
Ieșind la rampă cu declarații de genul “nu 
a fost criză”, "stabilitate politică 
maximă”, “sprijin deplin pentru reformă 
și cabinet”, dnii Roman, Diaconescu, 
Quintus, Cunescu și Marko și-au păstrat 
permanent alura de pacifiști într-o luptă 
care părea a nu fi a lor.

Munca “murdară” a fost lăsată perma
nent pe seama “locotenenților", 
garniturile doi și trei ale partidelor coaliției. 
Figuri politice marcante, în unele cazuri

mai proeminet.te 
părtid, dnii BiSes 
Tăriceanu, Cat,s- c* 
aruncați în linia 
bălăcărit al lup3/’ 
autorității în coali^t 
se întregească 
enumerarea conflb' 
interne ce macină aF ' 
ul, sub tutela împăciil^ 
a dlui Diaconescu, esvt> 
curentele Ciorbea și Radu 
să-și fi rezolvat probleme, 
eliminarea lui Severin, deși exk 
că ecourile critice ale acestuia 
liderului au rămas ca o sămânț 
aducătoare de scandal în parti

Pentru UDMR, 1998 ar 
considerat anul “dării în petic 

Tot prin glasul “locot- 
Kâtona și Tokes, udemer' 
au jurat la Cernatu de J o, 
autonomia ținutui.,^^ ,jjc> 
Spiritului național românesc i s 
deplasată și ‘eribila ene 
încăpățânare cu care UDMR a at 
pentru înființarea Universității Petofi- 
Schiller, partidul etnicilor maghiari 
neglijând complet în 1998 inițiativele 
având ca potențiali beneficiari populația 
majoritară română.

ECONOMIA il\] CĂDERE LIBERĂ
întreg circul politic al anului trecut, 

culminând cu “greva” parlamentară, cei 
drept plătită gras, a opoziției, a avut loc în 
contextul degradării accelerate a stării 
economice generale. Preconizat la finele 
lui 1997, cu creștere zero, PIB-ul a scăzut 
în 1998 cu 5,4 procente. Deficitul bugetar a 
depășit nivelul prognozat, în absența unor 
intrări importante de capital, a apărut 
pericolul imposibilității de a onora serviciul 
datoriei externe, s-au deteriorat continuu 
bilanțurile principalelor bănci, iar arieratele 
de plată ale întreprinderilor, în majoritate 
de stat, au crescut la cca. 70.000 miliarde 
de lei la finele primului semestru al lui 1998. 
România a rămas pe unul din ultimele locuri 
în Europa din punctul de vedere al 
exporturilor(350 de dolari per locuitor), în 
timp ce importurile au cunoscut în 1998 o 
creștere constantă, deficitul balanței de 
plăți la opt luni, pe anul trecut, fiind de 363 
milioane de dolari. A rămas neatinsă

structura economică de stat, 
energointensivă, monopolistă, dominată 
de producțiile cu valoare adăugată scăzută 
și de un management antieconomic.

Anul 1998 a dovedit, prin câteva 
exemple elocvente, că cei mai mari lideri 
de sindicat sunt chiar directorii firmelor de 
stat cu probleme economice. Cârdășia 
administrație-sindicate a generat în câteva 
rânduri o rezistență teribilă în fața intenției 
reale de reformă. Privatizarea sub controlul 
dlui Dimitriu nu a dat rezultatele scontate. 
Ceea ce trebuia să fie un an record în 
privatizare, s-a încheiat cu rezultate mai 
mult decât nesatisfăcătoare. întârzierea 
privatizării, proasta gestionare din partea 
FPS a patrimoniului deținut, precum și 
declarațiile nerealiste l-au costat, de altfel, 
pe dl Dimitriu postul de dirijor unic al

Adrian SĂLĂGEAN
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Afecțiunile, accidentele n 
nașterile vin și ele uneori îr 
neanunțate sunt de foarte mui 
Dar ele fac parte din viața noa^ 
Chiar de aceea programul de Iu 
din domeniul sănătății este de-a li 
stop. Fără sâmbete și duminici, fă 
sunt cei care alină suferințele, interv 
urgență, asistă venirea pe lume a fi’ 
domolesc durerile vârstnicilor și le p, 
vin în ajutorul celor bolnavi și cu: 
caută alinarea în drogul numit alco

La Ambulanța Județean.
în cea de a doua zi a Noului 

salvării al Ambulanței județen 
telefonul 961 dispecerul de servici 
Medic de serviciu era dna C

r" ................... ..
CU GÂNDUL LA NOI 

REALIZĂRI
Ca societăți privatizate ce se 

respectă, "Macon” și “Casiaî'Deva 
au lucrat cu toate motoarele în plin- 
la producție și desfacere - până 
în ultima azi a anului 1998. 
Revelionul 1999 le-a fost rezervat 
majorității angațaților ca 
sărbătoare a împlinirilor anului 
încheiat și a speranței într-un 1999 
mai bun, mai bogat. Totuși, câțiva 
muncitori au vegheat și în noaptea 
Anului Nou și în următoarele zile 
libere focul continuu al principalelor 
agregate, menținerea la parametn 
optimi pentru reluarea în cele mai 
bune condiții a activității produc
tive în anul abia început. Sănătate 
și noi succese!

SIDERURGIȘTII AU RIDI
CAT CUPE DE FONTĂ Șl OȚEL 

în combinatele siderurgice de 
la Hunedoara fi Călan, pe 
platformele fierbinți ale cocseriilor 
și furnalelor, oțelăriilor și 
laminoarelor, «e întreg fluxul primar, 
oamenii s-FJ aflat la datorie și la 
cumpăna dintre ani. în timp ce 
majoritatea siderurgiștilor își 
petrecrau revelionul în familii sau 
în renaurante, ciocnind cupe de 
șampanie pentru un an mai bun și 
împliniri în viață, colegii lor aflați în 
ture ridicau «oalele de oțel - la 
Hunedoara - în speranța redresării 
și reorganizării activității 
combinatului fără dureri, pe baze 
de calitate și eficiență, luau pulsurile 
fontei - la Călan - nădăjduind că 
proiectul liniei de turnare a tuburilor 
din fontă ductilă va deveni curând

realitate, întru salvarea atâtor 
locuri de muncă.

ÎN SĂLILE DE 
COMANDĂ A LUMINII

Ca în fiecare an, 
energeticienii de la Mintia care 
lucrează la bornele 
generatoarelor, în sălile cazanelor 
și turbinelor, în depozitele de 
combustibil ori în marile camere 
de comandă a luminii și căldurii 
s-au aflat pe rând la posturi în 
zilele de sărbătoare a sfârșitului 
și începutului de an. După cum ni 
s-a spus ieri dimineață, activitatea 
a decurs fluent, fără probleme, 
lumina și căldura ajungând la 
parametri optimi în fiecare casă 
din municipiul Deva și nu numai, 
oferind sărbătorii Revelionului 
strălucire și bucurie. La mulți ani, 
prieteni! (D.G).

(Conține(Continuare în pag. 8)
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UIYIEDOARA Șl TEHNOSPORTING SIMERIA
imei ediții a “Memorialului Dumitru Cojocaru”

sori și a aliniat 
-eprezentând 

'oara, Aurul 
Simeria, 

~ian Brad, 
■> Deva, 

ța, FC

în cadrul cărora s-a jucat în 
sistem turneu, fiecare cu fie
care. După cum se poate ob
serva și din rezultatele tețjnice, 
echipe nou înființate lipsite de 
experiență competițională pre
cum Viitorul Orăștie și Ponorul

ZIUA FINALELOR

d - L ;ia 
din Brad).

0 18-4 7 
i 0 15-4 7

I 0 2 4-17 3
3 0 0 3 3-15 0

Metalurgistul Cugir cât și 
Jeoarece neprezentându-se

J Aliman Brad nu le-a oferit 
icia posibilitatea realizării unui 
i bun.

1C
CSS Hunedoara - TehnoSporting 

-1; TehnoSporting Simeria - ASA 
id 4-1; CSS Hunedoara - ASA Aurul

CLASAMENT
’ORTING 2 2 0 0 5-2 6
EDOARA 2 1 0 1 3-3 3
'LBRAD 2 0 0 2 3-7 3
at Tehnosporting Simeria.

anzi Vața n-au prea făcut față exi- 
ej. gențelor turneului, în vreme ce 
la echipe cu tradiție în creșterea 
i juniorilor precum Corvinul, 

Dacia Orăștie ori Metalurgistul 
Cugir s-au impus fără proble
me. Apoi, în ziua finalelor toate 

-.urile au fost disputate și de 
-un nivel tehnico-tactig și

icular, partidele la grupa 
ecizăndu-se la loviturile

jartaj"*-
^c/ârstâ 1986

Miercuri, 30 decembrie 1998, 
ziua a treia a turneului, a fost ziua 
finalelor. La categoria de vârstă 
1986, unde pentru finale s-au cali
ficat doar trei echipe, s-a jucat în 
sistem turneu, fiecare cu fiecare, 
ephipa clasată pe locul I fiind de
clarată câștigătoarea competiției. 
Iar la categoria de vârstă 1985, 
unde pentru turneul final s-au cali
ficat patru echipe, s-a jucat în sis
tem eliminatoriu cu semifinale și 
finala mare. Vă prezentăm scurte 
cronici ale tuturor partidelor din 
turneele finale, în ordinea cro
nologică a desfășurării lor, la cele 
două categorii de vârstă.

Orăștie - AS Hanzi Non 
.I Vața - FC Start ’91 0-3; 

Ponorul Vața 4-0; FC Start 
Non Profit 1-1; FC Start ’91 - 

3 1-3; Ponorul Vața - AS Hanzi 
5.

CLASAMENT

â: AS Hanzi Non Profit Deva.

.d NON PROFIT 3 2 1 0 11-2 7
"JL ORĂȘTIE 3 2 0 1 7-6 6
d.’” 3 1 1 1 5-4 4

i VATA 3 0 0 3 1-12 0

.t,.. 'an Brad - Vega Deva 2-4; 
iurgistul Cugir - Dacia Orăștie 1-1; 
Jrgistul Cugir - Aliman Brad 3-2; Vega 
- Dacia Orăștie 4-6; Vega Deva - 

Iurgistul Cugir 3-2 Aliman Brad - Dacia 
Orăștie 0-3

CLASAMENT
1. DACIA ORĂȘTIE 3 2 1 - 0 10-5 7
2. VEGA DEVA 3 2 0 . 1 11-10 6
3. METALURGISTUL CUGIR 3 1 1 1 6-6 4
4. ALIMAN BRAD 3 0 0 3 4-10 0
S-a calificat Dacia Orăștie.

Grupa C
Rezultate: ASA Aurul Brad - Corvinul Hune
doara 1-6; CSS Hunedoara - TehnoSporting 
Simeria 0-4; ASA Aurul Brad - CSS Hune
doara 2-1; TehnoSporting Simeria -Corvinul 
Hunedoara 1-2; TehnoSporting Simeria - 
ASA Aurul Brad 7-1; CSS Hunedoara - 
Corvinul Hunedoara 2-3.

CLASAMENT
1. CORVINUL HUNEDOARA 3 3 0 0 11-4 9
2. TEHNOSPORTING SIMERIA 3 2 0 1 12-3 6
3. ASA AURUL BRAD 3 1 0 2 4-14 3
4. CSS HUNEDOARA 3 0 0 3 3-9 0

S-a calificat Corvinul Hunedoara.

Festivitatea de premiere
ivitatea de premiere a 
ită și doamna Aneta 
oția regretatului Du- 
aru, care a oferit câș- 
liplomele și cupele 
organizatori. La ca- 
ârstă 1986, trofeul 
icaru a revenit echi- 
funedoara, pe locul

II s-a clasat AS Hanzi Non Profit 
Deva, iar locul lila fost ocupat de 
Dacia Orăștie. S-au mai acordat, 
de asemenea, premii pentru: «cel 
mai bun portar - Petrică Archir 
(Corvinul) «cel mai tehnic jucător - 
Daniel Cheregi (Vega Deva) •gol- 
geter - Cristian Bălan (AS Hanzi 
Non - Profit Deva).

La categoria de vârstă 
1985, trofeul a revenit echipei 
TehnoSporting Simeria, pe lo
cul II s-a clasat FC Start ’91, 
iar pe locul III s-au clasat la 
egalitate Metalurgistul Cugir și 
Dacia Orăștie. S-au mai acor
dat premii pentru: «cel mai bun 
portar - Cătălin Mărginean (FC

•hnoSporting Simeria - laureata turneului la categoria de 
vârstă 1985

Start ’91), «cei mai tehnici ju
cători - Daniel Mărcuș (FC 
Start ’91) și Adrian Moț 
(TehnoSporting Simeria), egol- 
geter - Cosmin Drăgoi (FC 
Start ’91). Au mai primit premii 
pentru cel mai tânăr partici
pant următorii jucători: Bogdan 
Buta (TehnoSporting Simeria), 
Andrei Ardelean (Vega Deva), 
Alexandru Constantin (Minerul 
Certej), Eduard Nyaradi (FC 
Start’91).

Pagină realizată de
Ciprian MARiNUȚ 

Fotografii: Traian MÂNU

Categoria de vârstă 1986 
CORVINUL HUNEDOARA- 
DACIA ORĂȘTIE 1-1 (0-0)

Câștigătoare autoritare ale 
seriilor preliminare din care au 
făcut parte cele două echipe au 
dovedit și în acest joc nivelul foar
te bun de pregătire la care se află. 
Astfel, partida a fost antrenantă, 
foarte disputată și cu numeroase 
ocazii de gol la ambele porii. Echi
librul aproape absolut ce a carac
terizat prima repriză, s-a rupt după 
pauză. După câteva acțiuni bine 
închegate ale echipei sale, Po
pescu a prins un șut plasat la colț 
și a deschis scorul pentru Dacia: 
0-1. Nemulțumiți de rezultat, hune- 
dorenii s-au aruncat în atac domi
nând, la rându-le, autoritar finalul 
de meci. Superioritatea corviniștilor 
a fost concretizată, cu două mi
nute înainte de final, de Ciornei, 
care cu un voie surprinzător a 
stabilit scorul final 1-1. în ultimul 
minut de joc Corvinul ar fi putut 
câștiga, dar torpila expediată de 
Tăpălaru a lovit transversala. De 
remarcat efortul făcut pentru a-și 
mobiliza echipa de Gavril Rus, 
antrenorul hunedorenilor, care din 
cauza numeroaselor indicații "stri
gate" de pe margine a ... răgușit,

Corvinul: Archir - Tăpălaru, 
Vîrlan, Gheorghiță (Muntean), 
Simionescu, Ciornei. Antrenor: 
Gavril Rus.

Dacia: Olaru : Furdui, Tumuț, 
Popescu, Ungureanu, Stoica. 
Antrenor: Andrei Stoica.

Partida a fost arbitrată de 
Sorin Ciotlăuș.

AS HANZI NON PROFIT DEVA 
■DACIA ORĂȘTIE 3-1 (1-1)

Probabil puțin obosiți după jo
cul cu Corvinul de la care trecu
seră doar 40 de minute, micuții 
fotbaliști de la Dacia nu au rezistat 
decât o repriză iureșului la care au 
fost supuși de adversarii lor. în 
minutul 16, Muncelean a deschis 
scorul pentru deveni, dar în minutul 
19 la un rapid contraatac Stoica a 
punctat pentru Dacia, stabilind 
scorul la pauză 1-1.

Agresivi (în sensul bun), teh
nici, bine plasați și organizați, de
venii au fost, după pauză, tot timpul 
primii la minge controlând astfel cu 
autoritate jocul. Dacia a trecut ara
reori de mijlocul terenului, astfel că 
devenii au înscris de două ori prin 
Hegheduș (min. 22) și Bălan (min. 
32) și au avut șl două bare prin 
aceiași jucători Hegheduș (min. 
38) și Bălan (min. 31).

AS Hanzi: Curcă - Roibu

(Sonia), Torok, Muncelean (Goran), 
Hegheduș (Vezetu), Bălan. 
Antrenor: Stan Hanzi.

Dacia: Olaru: Furdui, Tumuț, 
Popescu, Stoica, Ungureanu. 
Antrenor: Andrei Stoica.

Partida a fost arbitrată de 
Eduard Kovacs.

CORVINUL HUNEDOARA - 
AS HANZI NON PROFIT DEVA 

_ _ _ _ _ _ _ 2-1 (1-1)
In urma rezultatelor înregistrate 

în primele două partide devenii 
aveau două variante pentru câști
garea turneului - victoria și egalul - 
în vreme ce hunedorenii aveau o 
singură alternativă: victoria. Prin 
urmare devenii au jucat mai prudent, 
apărându-se cu grijă, iar Corvinul a 
riscat totul pe cartea atacului. Ca 
orice finală partida a fost disputată, 
aprigă și tensionată.

Corvinul a început în forță și în 
minutul șase, Vîrlan a reușit des
chiderea scorului 1-0. Apoi, jocul s-a 
echilibrat și în minutul 14 la un cor
ner al devenilor arbitrul Eduard 
Kovacs a acordat penalty. Conside
rând decizia arbitrului nedreaptă, 
Gavril Rus, antrenorul hunedorenilor, 
a vrut să-și retragă echipa de pe 
teren. Dar până la urmă s-a răzgân
dit, iar Bălan a executat lovitura de la 
7 m stabilind scorul la pauză: 1-1.

La reluare, Corvinul a început 
din nou în forță și în minutul 23, Si
mionescu a înscris pentru 2-1. în 
disperare de cauză, devenii s-au 
aruncat în atac, dar n-au mai avut 
luciditatea să joace organizat și 
eficient. Și deși au avut numeroase 
ocazii, între care un gol anulat 
(Bălan, min. 28) și o transversală 
(Muncelean, min. 32), partida s-a 
încheiat cu victoria hunedorenilor.

Corvinul: Archir - Tăpălaru, 
Vîrlan (Muntean), Gheorghiță, Simio
nescu, Ciornei. Antrenor: Gavril Rus.

AS Hanzi: Curcă: Roibu 
(Sonia), Torok, Muncelean (Goran), 
Hegheduș (Vezetu), Bălan. 
Antrenor: Stan Hanzi.

Partida a fost arbitrată de 
Eduard Kovacs.

nedecis, astfel că s-a recurs la lo
vituri de departajare. După prima 
serie de câte cinci lovituri, scorul a 
fost egal: 3-3. Dar apoi Trif (Dacia) 
a ratat, iar Pribac (Tehno) a înscris 
stabilind scorul final 3-4 și prima 
finalistă: TehnoSporting Simeria.

/ Dacia: Totoi - Trif (Danciu), 
Oniga, Suciu, Neagu, Tumuț. 
Antrenor: Andrei Stoica.

Tehnosporting: lancău - 
Popescu, Dragotă, Andrei (Ov. 
Buta), Moț, Pribac. Antrenor: Ion 
Bădoi.

Partida a fost arbitrată de 
Adrian Radu.

Categoria dă vârstă 1986
Prima semifinală:

DACIA ORĂȘTIE- 
TEHNOSPORTING SIMERIA

1-1,3-4 după 7 m

A doua semifinală:

FCSTART'91 -
METALURGISTUL CUGIR 

1-1, 3-2după 7 m
Mai motivați și mai siguri pe ei, 

devenii au început în forță încer
când să se apropie cât mai des de 
poarta metaliștilor. Dar jocul modem 
cu marcaj atent și pressing agre
siv a cam încurcat intențiile ofen
sive ale gazdelor, ocaziile lor clare 
de gol putându-se număra pe de- 
getele unei mâini. în schimb, în 
minutul 15, pe contraatac, la una 
din puținele lor acțiuni în jumătatea 
deveană, metaliștii au reușit des
chiderea scorului prin Mocan care 
a reluat din voie o minge respinsă 
în față de portarul Mărginean.

Și repriza secundă s-a jucat 
cam după același scenariu, de
venii asediind careul metalist, iâr 
cugirenii zvâcnind periculos pe 
contraatac. După o ocazie a oas
peților, Dumbravă (min. 25), tri
mițând în bară, în minutul 26, s-a 
făcut dreptate, Drăgoi egalând 
după o superbă acțiune a lui Țer- 
mure. Partida încheindu-se nede
cis, s-a trecut la executarea lovitu
rilor de departajare. Aici s-au evi
dențiat cei doi portari Cristea 
(Metalul) și Mărginean (Start) care 
au parat două, respectiv trei lovi
turi, de la 7 metri. Astfel că victoria 
a revenit devenilor cu scorul de 
3-2.

FC Start '91: Mărginean - 
Poenar (Damian), Țermure 
(Berehoi), Buculescu, Mărcuș, 
Drăgoi. Antrenor: Daniel Simina.

Metalurgistul: Cristea - 
Clamba, Blana, Dumbravă, Mocan, 
Ciolan. Antrenor: Ștefan Jiboteanu.

Partida a fost arbitrată de Alin 
Cârstoiu.

Greu de descris ambiția cu care 
jucătorii ambelor echipe au abordat 
partida. Poate doar numeroasele 
intervenții ale echipei medicale ar 
putea ilustra puțin dăruirea, dusă 
până la agresivitate, cu care s-a 
jucat.

Dacia a început mai bine și în 
minutul opt, Neagu, scăpat pe mar
caj, a reușit deschiderea scorului: 1- 
0. Simerienii au reușit egalarea spre 
finalul reprizei (min. 18) în urma unui 
penalty acordat de arbitrul Adrian 
Radu și transformat cu siguranță de 
Moț. Repriza secundă a fost ușor 
dominată de TehnoSporting, dar 
ocaziile clare de gol au fost împărțite, 
întâi, în minutul 23, Pribac (Tehno) a 
trimis balonul în bară, pentru ca în 
minutul 25 Neagu (Dacia) să zguduie 
transversala. In cele din urmă, în 
ciuda numeroaselor ocazii existente 
la ambele porți, partida s-a încheiat

Corvinul Hunedoara - locul I la categoria de vârstă 1986

Finala:

FCSTART'91 - 
TEHNOSPORTING SIMERIA 

0-0,2-4 după 7 m
A fost o dispută pe viață și pe 

moarte, cu acțiuni frumoase șl 
rapide la ambele porți, evoluția 
jucătorilor caracterizându-se prin 
ambiție, dăruire și tehnicitate. în 
vreme ce la Tehnosporting vedeta 
a fost echipa - rapidă, organizată 
și agresivă - la deveni lider a fost 
portarul Mărginean care, deși acci
dentat la mâna stângă, a salvat 
numeroase goluri ca și făcute.

Prima repriză a fost oarecum 
echilibrată, dar în cea de a doua, 
simerienii au fost mai prezenți în 
joc, controlând uneori cu autoritate 
ostilitățile în teren. Totuși, Tehno
sporting n-a reușit să înscrie, da
torită intervențiilor excelente ale 
portarului Mărginean, astfel că și în 
acest meci s-a ajuns la lovituri de 
departajare. Având în vedere evo
luția excelentă a portarului devean 
Mărginean, toți spectatorii se aș
teptau la o victorie a devenilor. 
Numai că, dacă din cei cinci si 
merieni, patru au înscris, dintre 
jucătorii deveni doar doi au reuși 
să marcheze, astfel că victoria ? 
revenit celor de la TehnoSporting

FC Start ’91: Mărginean 
Poenar, Țermure (Damiar. 
Buculescu (Berehoi), Mărcu 
Drăgoi. Antrenor: Daniel Simina.

TehnoSportlng: lancău 
Dragotă, Andrei (Popescu), Moț 
Pribac, Ov. Buta. Antrenor: Io 
Bădoi.

Partida a fost arbitrată d> 
Mihai Nacu.



&4 IANUARIE 1*99 [ Cțvântul liber

La Geoagiu,

Informatizarea serviciilor în
Informații din Călan

Dl loan Costea se află în 
fruntea comunei Ilia doar din 
luna august a anului care s- 
a încheiat recent. Din aceas
tă pricină bilanțul activității 
sale nu este și nu poate fi 
prea bogat, dar are câteva 
repere ce pot fi consemna
te. Ne spunea, recent, inter
locutorul:

■ Se orbește de intro- 
ducereagazului metan în 
Ilia.

- Da. un obținut cota de 
gaz neceară. S-au întocmit 
studiile d< prefezabilitate și 
fezabilitat, documentațiile 
respective'iind trimise la Mi
nisterul d< Finanțe pentru 
deschidere finanțării.

Convorbire cu loan Costea, primarii comunei Ilia

- Dv de la "Cuvântul li
ber" știți că am mai lucrat la 
primăria lliei câțiva ani, am 
deținut funcția de vicepri- 
mar. Tocmai de aceea cu
nosc foarte bine treburile 
comunei. Munca de primar 
am început-o cu definitiva
rea lucrărilor de reparații la 
școlile din satele Săcămaș, 
Brâznic, Bacea și Sîrbi. 
Apreciez că, în momentul 
de față, elevii lliei au con
diții bune de învățătură. 
Toate școlile comunei au 
lemne suficiente pentru în
călzire. Am început, anul 
trecut, lucrările de reparații 
capitale la căminul cultural 
din Brâznic pe care, dacă 
vom avea bani, le vom ter
mina în acest an. O altă 
problemă de care ne-am 
ocupat a fost întreținerea 
drumurilor din Ilia, Sîrbi, 
Bacea ș.a. Am început lu
crările de lărgire și pietruire 
a drumului spre satul Dum- 
brăvița.

- Credeț că introduce
rea gazului netan va înce
pe în acest ai?

- Cred că ia. Oamenii au 
primit nominaltările, un fel de 
contract cu uriiatea de distri
buție a gazului-netan. în pre
zent se adună le către comi
siile alcătuite ps sate contri
buțiile bănești ae familiilor.

- Deci am trecut la 
1999. Cum credeți că va fi 
anul pentru comuna Ilia?

- îl vrem cât rrai bun, rod
nic în toate domeniile. Sigur 
rodnicia pe care o dorim nu 
cade din cer. Doar prin eforturi 
se poate obține. Și împreună 
cu colaboratorii mei, cu consi
lierii și cu cetățenii localității, 
suntem hotărâți să depunem 
toate eforturile pentru ca Ilia 
să fie o localitate bine gospo
dărită și tot mai frumoasă.

- Vă urăm succes'
- Mulțumim, as^rnenea 

și “Cuvântului liberI

Traiat BON DOR

primărie - în beneficiul 
cetățeanului>

Nu are rost să mai amintim cal
varul pe care-l trăim atunci când, 
determinați de anumite împrejurări, 
solicităm diverse aprobări de la o 
primărie, fără să mai vorbim de au
diențe. Comparativ cu sistemul de 
lucru occidental - unde totul este 
)us pe computer - la noi mișcarea 
l'ârtiilor sau eliberarea unor acte te 
dice în situația de a pierde mult 
tim>, fapt ce îi determină pe mulți 
dinth primari să se gândească la 
introducerea pe calculator a activității 
din ace-.te instituții. între cei care au 
aderat k0 asemenea idee se nu
mără și pimarul comunei Geoagiu, 
dl Traian Gherghef Acest gând i-a 
venit în urmaunej întruniri a prima
rilor din Franțc ocazie în care s-a 
prezentat în sin02a modul de lucru 
al Primăriei Pari. Surprins plăcut 
de modul elegant e> lucru al Primă
riei din Paris, dl Trai-n Gherghel ne- 
a precizat: “Sistemuhg |ucru |a pri
măria generală din P<rjs este deo
sebit de simplu, fapt ce>conduce la 
un număr de personal do^ (je apro
ximativ 300 de salariați.’compa
rativ am adăuga noi, cu cesa muni
cipiului București unde lu>reaza 
circa 1900 de persoane. “Aces^cru 
este posibil la Paris întrucât t^tă 
activitatea este pusă pe calcula^, 
fapt ce conduce la o simplificare < 
activității administrative. Plecând de 
la acest exemplu, am trecut la intro
ducerea pe computer a întregii acti
vități a primăriei noastre, de la înre
gistrarea hârtiilor, până la rezultatul 
final. Orice adresă, soluție, decizie

când va pleca din primărie va pleca 
contabilizată de computer.

De asemenea, dorim să schim
băm și modul de eliberare a bonu
rilor de audiență întrucât avem, zilnic, 
30 - 40 de persoane în audiență, fără 
să mai vorbim de zilele de sărbătoare 
când numărul acestora este mai ma
re. Spre exemplu la Paris există un 
aparat care eliberează bonuri de or
dine și indică camera unde trebuie să 
te adresezi pentru problema solicitată 
în acest sens se evită intrările peste 
rând și se creează un climat de ordine 
și în acest segment de activitate."

- Die primar, cum susțineți finan
ciar o asemenea idee?

- Numai prin forțe proprii cu toate 
că banii sunt foarte puțini, iar orice leu 
căutăm să-l drămuim pentru lucruri 
de utilitate. Deja ne aflăm în plin pro
ces de introducere a datelor pe cal
culator, în așa fel încât în partea a 
doua a lunii ianuarie '99 să finalizăm 
întreaga informatizare a serviciilor din 
domeniul administrației publice din 
primăria noastră. Odată încheiată 
această problemă putem să spunem 
fără să greșim că cetățeanul este altfel 
tratat, iar timpul de soluționare a unei 
doleanțe este foarte mic.

Să mai amintim că primăria din 
Geoagiu a fost prima conectată la 
INTERNET, fapt ce a deschis o nouă 
perspectivă în domeniul cunoașterii și 
informaticii, iar acum este din nou în 
lynte privind asigurarea unor servicii 
rr^derne în administrația publică.

Corne! POENAR

într-o discuție recentă pe care am avut-o cu 
dl Petru Bora, primarul orașului Călan, am fost 
informat că în scurt timp locuitorii satelor Strei - 
Săcel și Strei - Ohaba vor beneficia de gaz 
metan. “Investiția a avansat foarte mult, ne-a 
mai precizat dl Petru Bora, întrucât constructorul 
- Metaloterm Călan - ne-a solicitat deja recepția 
lucrărilor. Lucrările s-au desfășurat repede și 
acest fapt se datorează Metalotermului care a 
depus eforturi deosebite pentru terminarea 
lucrărilor în măsura greutăților pe care le-am 
avut.' Prin finalizarea noii investiții aproximativ 
250 du familii din cele două localități vor be
neficia te mult doritul gaz metan.

AJVTOARE sociale
La nivelu.otașuiui Călan ajutoarele so- 1 

ciale nu au rătrezentat 0 problemă deose- 
bită pentru anukggs fapț dovedit și de plata » 
acestora la zi. •

Condițiile extrem jg dure care se prefigu- * 
rează pentru 1999 exclud dificultăți și în • 
acest sens. lncertitudKga noului buget pentru 1 
anut viitor a pus deja )□ gânduri autoritățile ,* 
locale care spun că, de., ajutoarele socj.jie • 
reprezintă o prioritate, îri^cât există mu|te • 
familii care depind număk.je aceșt; J 
lipsa unor reglementări clai\nu ex, iiuo.. ’ , 
lunile următoare dificultăți și . acr »st sen ■ 
amânarea sau neplata la zi a u- >stor bani- 
pentru familii cu probleme. (C.P

Prin informatizarea serviciilor din cadrul Primăriei 
Geoagiu, cetățeanul economisește timp, iar 
problemele ridicate sunt soluționate prompt.

Dîn 4 decembrie si în Deva

Abonamente prin • Societatea de cablu:
DEVASAT Tel: 200.200 Casierii - BD. Decebal, Bl. R parter 

• Direct la domiciliul dumneavoastră, prin agenții de vânzare HBO

HB©
HB©
HB©
HB©
HB©

• • •

vizionare gratuită între 4 și 13 decembrie 
prezintă în luna decembrie 77 de filme 

este un canal de filme fără publicitate, 
subtitrat integral în limba română 

transmite de luni până vineri, între orele 14:00 ■ 02:00, 
iar sâmbăta și duminica între 10:00 - 02:00

î/i oferă o surpriză: aboneazâ-te acum și vei plăti 
abonamentul începând cu luna ianuarie 

îti aduce cele mai mari succese 
cinematografice, evenimente sportive, 
concerte ș! spectacole în exclusivitate...

12 luni înaintea

[
4 «Al

CU

oricărei alte apariții 
pe micul ecran

Space Jam' 
Risc maxim 
'hiladelphia 

-^â?â apârare 
Uife cine vorbește
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Șansa agriculturii trebuie fructificată 
cât mai grabnic

Un primar face bifcnț și se explicâ
Convorbii*? cu lom Bașa, 

primarul comune Crișcior
k

Convorbire cu dl ijig. Alexandru Indrea, vicepreședinte al 
Federației Sindicatelor Unite a Specialiștilor Agricoli din 

România (FSUSAR)
care au ajuns la aproximativ 40 la sută din per
sonalul inițial, neputând acoperi atribuțiile ce le 
revin. De asemenea s-a cerut efectuarea de
mersurilor necesare din partea conducerii MAA 
pentru ca prevederile Legii 154/1998 referitoare 
la salarii și indexări să fie respectate și pentru 
personalul din agricuitură.

- Există și elemente legate de privatizare?
- Desigur. între măsurile formulate am 

insistat să fie făcută privatizarea de urgență a 
sectoarelor prestatoare de servicii în agri- 
cultuiă, acfiune care nu este încă finalizată.

- Su-'it și alte obiective solicitate?
- Da. Un loc important revine susținerii și 

promovării în Parlament a Legii corpului 
agronomic și a Legii funcționarului public, 
care au fost mereu amânate nejustificat. De 
asemenea dorim să fie atribuită câte o supra
față de 7 ha teren agricol tuturor specialiștilor 
agricoli sau măsuri compensatorii acolo 
unde nu există teren suficient.

Un loc aparte este rezervat măsurilor de 
stopare a declinului sectorului zootehnic prin 
prevederi legislative și de ordin financiar - 
prime, subvenții, credite direcționate pentru 
fermele zootehnice în condiții comparabile cu 
starea din țările UE. Totodată susținem acor
darea de credite avantajoase pentru pro
ducători și specialiștii agricoli în scopul pro
curării de tractoare, mașini agricole, utila/ 
zootehnice ș.a. Am cerut să fie conceput^ 
sistem eficient pentru acordarea de pr4ur' 
minime garantate pe categorii de pr<^use 
agricole - cum se practică în alte țări -^e să 
asigure stabilitate în relansarea cic/rilor de 
producție agricolă, cât și măsuri efrisnte de 
protejare a producătorilor autohton, aplicând 
un mecanism corect de politici vamale. La fel 
de importantă este consultareapartenerilor 
de dialog social în luarea or^aror decizii de 
către MAA și DGAA. Aces« opțiuni au fost 
exprimate cu claritate și ateptăm ca ele să 
fie concretizate cât mai jabnic posibil.

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

- Despre acțiunile întreprinse de către 
federația specialiștilor agricoli al cărei vice
președinte sunteți, ziarul nostru i-a mai infor
mat pe cititorii săi. Vă rog să-mi spuneți ce 
noutăți au apărut în acest domeniu.

- Având în vedere situația deosebit? în care 
se găsește acum agricultura românepcă, când 
resursele financiare bugetare alocJte sur|t cu 
totul insuficiente, subvenția este carte redusă 
comparativ cu cea acordată în ță*e din Uniunea 
Europeană, greutățile cu carpne confruntăm 
fiind imense (aici cântărind reu Ș1 importurile 
masive de produse agroali’,en^are)’ ca repre
zentantă a specialiștilor cfconî|’ibuie la realiza
rea producției vegetale «-zootehnice Federația 
.Sind'cateor Unite a s30'3''?*'i°r Agricoli d*i 
România (FSUSAR)“3re reprezintă direcțiile 
generale pentru accu^ura 91 alimentație din 
toate județele și crtrele agricole, oficiile județe
ne ci Antrele arcole de consultanță (organis
me*^ ” înfiint-e)- cât 0 Parte însemnată a

.ducătoi ^gricoli privatizați, a supus atenției 
^misterului r^griculturii și Alimentației o serie de 
măsuri prioritare v'zând fructificarea mai bună a 
șanselor acestef ramuri vitale a economiei ro
mânești.

- Concretizați d&spre ce este vorba.
- în primu'-rând am cerut să fie elaborată 

de urgbrtță'o strategie națională pe termen 
lung pentru dezvoltarea agriculturii și indus
triei alimentare, oare să consfințească rolul 
cd trebuie acordat acestei ramuri vitale pentru 
redresarea economică a țării. în context s-a 
cerut cu insistență să fie făcute toate demer
surile necesare pentru ca în anul 1999 să se 
obțină pentru agricultură din resursele buge
tare ale țării cel puțin 4-5 la sută din PIB, fără 
a ignora celelalte priorități, deoarece până 
acum s-a alocat sub orice așteptare, doar 1,1 
la sută din PIB, fondurile repartizate până 
acum fiind cu totul insuficiente practicării unei 
agriculturi moderne, performante.

- Ce alte propuneri au fost vizate?
- Am cerut, în același fț>, blocarea completă 

a reducerii de personal dir. cadrul direcțiilor 
aeneraleagricole județene și oficiilor județene,

- Domnule loan Bașa, s-a consumat 
mai bine de jumătate din mandatul de pri
mar cu care alegătorii comunei Crișcior v- 
au învestit în 1996. Ce le raportați alegă
torilor dv și cetățenilor comunei după 26 de 
luni de mandat împreună cu actualul con
siliu local?

- Mai întâi cred că e bi'e de știut că 
actualul consiliu local și prinarul au preluat 
mandatul într-o comună ca® în 1995 și 1996 
a trecut prin două inundații catastrofale și 
după un consiliu și un jTimar care în patru 
ani de mandat nu făcură mai nimic pentru 
comună.

Ni s-a părut normal în această situație să 
stabilim niște prio'tăți, în fruntea progra
mului de priorităt's'tuându-se înlăturarea 
efectelor acelor inundații asupra gospo
dăriilor cetățe*ii°r Și asupra comunei în 
general. între.jriorități au intrat construirea a 
trei poduri « a unei pasarele peste Crișul 
Alb, repar<ea trotuarelor distruse de ape, 
lucrări ca1* au costat bugetul comunei peste 
1,8 miliade de lei.

Am recut apoi la lucrări de rutină ca să 
spun aa- Repararea clădirilor unor școli și a 
liceud din Gurabarza, a spațiilor pentru învă 
țăn/itul preșcolar și a celor pentru cultură.

Am hotărât de comun acord cu consilierii 
pdtarea pieței comunei mai aproape de lo
cuitorii ei. Noua piață este în proporție de 60 
la sută gata cu cele necesare unei funcțio
nări normale din toate punctele de vede’e. 
Amplasamentul vechii piețe l-am conce
sionat pentru construirea unei stații pentru 
desfacerea produselor petroliere.

în tot acest timp am încurajat inițiativa 
privată. Pe această cale am rezonat pentru 
oameni distribuirea buteliilor de aragaz prin 9 
centre de desfacere, valorificarea animalelor 
pentru carne din comună și din zonă pri, trei 
secții de prelucrare, aprovizionarea cu pârie 
prin două brutării și o moară pentru grâu.

Stația de autobuz din Gurabarza am con- 
cesionat-o pentru a se desfășura aici paralel 
cu întreținerea și unele activități comerciale. 
Ea va fi dată curând în folosință.

în sfârșit ar mai fi de consemnat punerea 
la punct a iluminatului public în satele comu
nei prin corpuri de iluminat cu consum ener
getic redus, prelungirea televiziunii prin 
(cablu pe câteva străzi, Crișciorul având 400 

de cse racordate la televiziunea prin cablu, 
creata condițiilor tehnice pentru instalarea 
în 199 a telefoniei automate în Crișcior și 
Zdrați.

-Domnule primar, la cam cât se situea
ză aual bugetul comunei?

Anul acesta, la 1,5 miliarde de lei.
■ Care este contribuția comunei cu 

venturi proprii la acest buget?
- De circa 600 de milioane de lei. Cu a- 

m?ăciune trebuie să spun că din cauză că 
Stoursala minieră Barza și U.U.M.R nu-și 
atnită obligațiile fiscale și taxele față de 
b getul local efortul propriu la buget este 
rrrc. (40 la sută din buget nu mi se pare chiar 
nic, dar în sfârșit, n.n.)

- Au fost epuizate toate posibilitățile 
bcale de a spori bugetul comunei având în 
redere trecerea la aplicarea principiilor 
autonomiei bugetare în cadrul autonomiei 
locale?

- Nu. Avem proprietatea asupra Carierei 
de andezit la Valea Arșului. Am încheiat cu 
locatorul carierei un contract de asociere în 
participațiune prin care el să vireze la bugetul 
local 7 la sută din cifra de afaceri. în felul 
acesta valorificăm resursele comunei în 
folosul ei prin aceea că lucrările edilitar 
gospodărești care necesită produse de carie
ră au asigurate aceste produse la un preț 
convenabil,, cetățenii comunei le pot cumpă
ra de asemenea convenabil pentru trebuin
țele lor, iar cariera asigură deocamdată 50 de 
locuri de muncă cu perspectiva creșterii 
acestui număr pe măsura extinderii pieței de 
desfacere a produselor de carieră. Nu tre
buie neglijată această posibilitate în condițiile 
disponibilizărilor de forță de muncă ce au loc 
la I.M. Barza și UUMR.

- Die primar, în ce măsură sprijină con
silierii comunali executivul?

- într-o măsură destul de mare. Noi nu 
avem în consiliu ^l în primărie gâlceavă poli
tică. Indiferent cărui partid aparțin, cea mai 
mare parte a consilierilor își asumă partea în 
crganizarea înfăptuirii hotărârilor adoptate. 
Aș da un singur exemplu prin inițierea și 
desfășurarea acțiunii de introducere a ga
zului rretan în comună. Am primit în această 
acțiune, dar și în altele, un sprijin substanțial 
din partea consilierilor.

Ion CIOCLEI J

Ne dorim cu toții pentru co
piii noștri o viață mai bună, mai 
prosperă, mai plină de împli
niri decât cea pe care noi o tră
im. Am descoperit că acest lu
cru nu este posibil decât dacă 

om asigura o educație co
rectă, bine fundamentată, obți
nută printr-un proces îndelun
gat de școlarizare de bună cali
tate. Cerem copiilor noștri re
zultate bune la toate materiile 
de învățământ, rezultate cu ca
re să ne mândrim și care să ne 
aducă în suflet speranța că ei 
vor avea ceea ce noi n-am 
avut, vor împlini ceea ce noi 
doar visăm. Ne supărăm când 
descoperim că rezultatele nu 
sunt pe măsura așteptărilor 
noastre, îi acuzăm că sunt le
neși, nepăsători, neserioși.

Câte dintre acuzațiile noas
tre sunt întemeiate?

De câteori i-am rănit spu- 
nându-le aceste lucruri? Am 
încercat vreodată să privim 
lucrurile și din punctul lor de 

vedere, prin prisma gândirii pe 
care o au la cei 7, 8, 9 sau la 
10 ani ai lor? Ne-am gândit 
vreo clipă că mereu le cerem 
să judece, să ia hotărâri, sr 
acționeze în așa fel încât cera 
ce fac să coincidă cu ceeace 
am face noi, adulții, dac?am 
fi în locul lor?

Dar ei, copiii, nu *unt a- 
dulți, nu gândesc și mu acțio
nează ca niște pănnți. Sunt 
copii, copii de diferite vârste, 
cu preocupările firești vârstei 
lor. Și care ar putea fi aces
tea? Joaca, televizorul, ispiti
toarele desene animate, fil
mele, curtea blocului unde se 
simt grozav împreună cu prie
tenii lor (care nu îi Iau la între
bări despre note, lecții, lectură 
suplimentară etc). Faptul că 
au devenit școlari nu presu
pune, cum ne dorim să cre
dem, o creștere subită a gra
dului de responsabilitate față 
de îndatoririle ce le revin din 
această nouă calitate, nici o

PĂRINȚI DE
♦

ELEUI
maturizare bruscă a gândirii, 
nici o sporire miraculoasă a 
puterii de concentrare și de 
muncă. Rămân copii aceiași 
copii, doar noi ne schimbăm 
și devenim din părinți pur și 
simplu, părinți de elevi.

De aceea trebuie să ne 
gândim cu seriozitate la 
schimbările pe care această 
nouă calitate le aduce în mo; 
dul nostru de viață, în obice
iuri, în mentalitate. Vrând - ne- 
vrând, programul nostru zilnic 
se modifică pentru că va cu
prinde ca o componentă e- 
sențlală îndrumarea și con
trolul muncii copilului. Vom fi 
nevoiți să renunțăm la unele 
tabieturi, la unele momente de 
relaxare, pentru o activitate 
care ne va solicita multă răb
dare, înțelegere și ... nervi de 
oțel, dar copiii noștri o merită.

Deci, care ar fi modul cel 
mai potrivit de a îndruma co
pilul pe spinosul drum al șco
lii? Din experiența de învăță
tor și de părinte, vă putem 
sugera câteva repere:

- să fixăm de la bun înce
put un program de pregătire 

a lecțiilor între anumite ore și 
să îl respectăm cu strictețe. 
Se va forma astfel o obișnuin
ță care se va transforma într- 
un adevărat sentiment al da
toriei. Pregătirea trebuie fă
cută după o perioadă de o- 
dihnă și nu imediat după ma
sa de prânz.

- începeți pregătirea îm
preună cu copilul printr-o tre
cere în revistă a orarului pen
tru ziua următoare. Stabiliți 
ce este de învățat și de scris la 
fiecare maierie. Enunțurile 
exercițiilor vor fi citite împre
ună cu copilul și veți clarifica 
modul de reylvare acolo un
de vi se solicită ajutorul.

- după ce s-au lămurit toate 
aspectele legate de pregătirea 
pentru a doua zi, lăsațl copilul 
să lucreze singur. Aveți grijă să îi 
asigurați o pauză de 10-15 mi
nute la fiecare 50 minute, altfel 
copilul va obosi, randamentul 
său școlar va scădea și va în
cepe tărăgănarea și trasul de 
timp. Pe de altă parte, interziceți 
de la început desprinderea de 
la masa de lucru sub diferite 
pretexte.

- la fiecare obiect de stu
diu se începe cu învățarea 
lecțiilor noi, repetarea noțiu
nilor teoretice și apoi se va 
rezolva tema de casă. Veți 
constata că temele vor fi re
zolvate mult mai ușor.

- după ce copilul a termi
nat lecțiile aveți datoria mo
rală de a-i verifica și de a-i 
aprecia munca. Pentru ca în
totdeauna să se așeze.cu plă
cere la masa de lucru trebuie 
să îl stimulăm prin ceva și ce 
îl poate stimula mai mult de
cât faptul că munca lui este 
apreciată, lăudată, aduce bu
curie în ochii părinților. Deci, 
lăudați copiii cât mai mult, 
pentru orice lucru bun pe care 
îl fac aduceți-le laude și ară- 
tați-'e cât de mult apreciați 
efortul pe care l-au făcut. Le 
va crește încrederea în sine 
și plăcerea de a munci. în 
fond, roi suntem oameni 
mari și, atunci câhd suntem 
apreciai, ne simțim împliniți.

Avjnci înțelegeți ce efect are 
la u-q copil!

- desigur, vor fi situații în 
care terna este greșită, a fost 
făcută neglijent sau super
ficial. Nu faceți crize de nervi, 
nu țipați, nu loviți copilul. Ex- 
plicați-i că este un lucru prost 
făcut, că nu poate fi lăsat așa 
și trebuie refăcut, dar de data 
aceasta bine. Va fi suficient 
de pedepsit cu asta și dacă 
va vedea că nu este lăsat nici 
azi, nici mâine să fie super
ficial, va înțelege treptat ceea 
ce se așteaptă ae la el.

- încercați să evitați, pe cât 
posibil, metoda de a rezolva 
întâi “de probă", apoi trecerea 
"pe curat” în caiet. Cui îi place 
să lucreze de două ori? Folo- 
Nți-o doar când este absolut 
necesar, fără să abuzați de 
ea.

Institutor Emll'a GROPEAN
- Licau! Pedagogic 

“Sah/n urăgo!" Deva
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Moș Crăciun a primit anul 
trecut 750.000 de scrisori

Moș Crăciun a primit în anul 1998 
750.000 de scrisori la cartierul său general lapon 
din Korvantunturi, a anunțat Secretarul său par
ticular, citat de AFP. Scrisorile, mai multe cu 
șapte la sută față de anul trecut, sunt deschise și 
citite de cei 11 asistenți ai lui Moș Crăciun, 
spiriduși și zâne. Fiecare expeditor va primi un 
răspuns, ștampilat cu o marcă poștală specială.

“Anul trecut Moș Crăciun a primit «numai» 
700.000 de scrisori, din 157 de țări”, a precizat 
secretarul său particular. Ca în fiecare an, 
secretariatul lui “Joulupukki” (numele finlandez 
al lui Moș Crăciun ) va răspunde tuturor copiilor 
care au scris, indiferent în ce parte a lumii locuiesc 
ei. Poligloți, asistenții lui Moș Crăciun scriu 
pceste răspunsuri în opt limbi. înainte de a pomi 
în marea sa călătorie anuală, Moș Crăciun îți 
împarte timpul între Korvantunturi și atelierul 
său din Royaniemi, un mic sat cu 30.000 de 
locuitori, situat în apropiere de Cercul Polar.

Administrația Federală a Aviației Civile 
Americane (FAA) a anunțatei, în colaborare cu 
partenerii săi internaționali, i-a acordat lui Moș 
Crăciun autorizația pentru zborul său în jurul 
lumii. într-un comunicat difuzat la Washington, 
FAA a precizat că a autorizat sania roșie a lui 
Moș Crăciun, trasă de reni, să zboare în spațiul 
său aerian. “Agenția noastră , împreună cu 
partenerii săi internaționali, va face tot posibilul 
ca zborul lui Moș Crăciun să fie cât se poate de 
sigur și rapid”, a anunțat administratorul E4A. 
El a precizat că sania lui Moș Crăciun este dotată 
cu echipamente sofisticate, cum ar fi un sistem de

schimbare a direcției în zbor și unul de alertă în 
cazul apropierii de sol, pentru zboruri de joasă 
altitudine. Planul de zbor prevede ca Moș Crăciun 
să-și înceapă călătoria în seara de 24 decembrie 
și în direcția Vest, pentru a rezolva decalajele 
orare. Voiajul Moșului durează toată noaptea.

Nu toată lumea este atât de fericită în 
așteptarea Moșului. în Cuba, tl nu va fi primit, 
pentru că a fost demascat ca fiind “un agent 
infiltrat al imperialismului cultural american ”. 
Deși în acest an a fost sărbătorit Crăciunul pentru 
prima dată oficial în ultimii 30 de ani, Moșul nu 
a fost și el acceptat. Presa oficială l-a atacat 
furibund. “Lamentabilă confuzie ideologică”, 
titrează săptămânalul local Tribuna de la 
Habana. “S-ar zice că nu există un mod frumos 
și cubanez de a sărbători Crăciunul”, scrie un 
alt ziar central. Mai mult decât atât, Tribuna 
denunță “absența totală a mesajelor care să 
evidențieze triumful Revoluției” castriste care a 
sărbătorit cu mare pompă apatruzecea aniversare 
la 1 ianuarie.

Situația este explicabilă, ateismul din 
ultimele zeci de ani a dus la dispariția tradițiilor 
religioase populare, lăsând loc liber imaginilor 
absolut neobișnuite pentru o țară tropicală: Moș 
Crăciun dolofan, îmbrăcat gros, brad nordic și 
zăpadă artificială. înainte de Revoluție, cubanezii 
aveau într-adevăr o altă tradiție. Crăciunul era 
sărbătorit în tradiția spaniolă, esențial religios, 
în timp ce cadourile le erau aduse copiilor nu de 
Moș Crăciun, ci de cei trei Magi, în noaptea de 
6 ianuarie.

SENATUL A APROBAT ORDONANȚA 
PRIVIND REORGANIZAREA SNCFR

Senatul a aprobat Ordo
nanța privind reorganizarea 
Societății Naționale a Căilor 
Ferate Române (SNCFR), prin 
divizare, într-o companie 
națională și societăți naționale și 
comerciale, formulă care 
cuprinde și posibilitatea ca 
transportul pe calea ferată să 
poată fi asigurat și de către 
operatori privați.

Ministrul Transporturilor, 
Traian Băsescu, a declarat că, 
prin modul în care a funcționat, 
SNCFR a pierdut sume 
importante de bani și nu a putut 
asigura întreținerea corespun
zătoare a rețelei de căi ferate. 
Traian Băsescu a spus că 
pierderile înregistrate de SNCFR 
până fa data de 30 mai 1998 sunt 
de 4048,7 miliarde de lei, 
transporturile de persoane 
diminuându-ăe anul trecut cu 
62,2% față de 1989, iar cele de 

mărfuri cu 69,4% raportat la 
aceeași perioadă. Ministrul 
Transporturilor a mai afirmat că 
uzura mijloacelor fixe a ajuns la 
86% în cazul materialului rulant și 
la 68,8% în cazul infrastructurii și, 
din acest motiv, se impune ca 
SNCFR să fie restructurată 
pentru a preîntâmpina produ
cerea unor accidente grave.

Ordonanța de urgență 
privind transportul pe căile ferate 
române și reorganizarea SNCFR 
permite efectuarea de servicii de 
transport feroviar și de către 
operatorii privați care îndeplinesc 
o serie de condiții. Astfel, vor 
obține licențe de transport 
operatorii care dețin în proprietate 
sau chirie locomotive sau trenuri 
automotoare, respectă prescrip
țiile de Organizare și desfășurare 
a circulației și dispun de 
personal atestat pentru 
conducerea trenurilor. Licențele 

vor fi acordate de Ministerul 
Transporturilor.

Transportul feroviar public 
de călători va avea caracter de 
serviciu public social, iar 
operatorii vor primi de la 
bugetul de stat diferența dintre 
tariful stabilit cu avizul 
autorităților publice competente 
și costurile reale de transport, 
la care se va adăuga o cotă de 
profit de cel puțin 3%. Serviciul 
public social la transportul de 
călători va putea fi concesionat 
de Ministerul Transporturilor pe 
bază de licitație publică.

Ministerul Transporturilor va 
reprezenta autoritatea de stat în 
domeniul transporturilor feroviare 
și va stabili strategiile și politica 
de dezvoltare și economică a 
acestora pe teritoriul României. 
Ordonanța de urgență urmează 
să fie trimisă spre adoptare 
Camerei Deputata.

DREPTUL 0E 
LIBERA PRACTICĂ 

MEDICALĂ
Medicii vor obține dreptul de 

liberă practică la încheierea anului 
de stagiu, fără ca ei să fie obligați să 
participe la concursul de rezidențiat 
și să obțină cel puțin jumătate din 
punctajul maxim de la disciplinele 
comune tuturor specializărilor, așa 
cum era prevăzut până acum, a 
declarat, în conferința de presă, 
Alexandru Ciocîlteu, secretar de 
stat în Ministerul Sănătății.

Pentru concursul din 31 
ianuarie 1999 s-au înscris 4403 
candidați, majoritatea pentru 
medicină generală, 844 la stoma
tologie și 357 la farmacie, care vor 
concura pe aproximativ 1500 de 
locuri. Ministerul Sănătății va scoate 
la concurs, separat, posturi pentru 
doctorii care locuiesc de cel puțin 
un an în zonele deficitare în 
personal medical.

Pentru prima dată, la concursul 
din 1999 vor fi scoase la concurs 
posturi pentru specialitatea 
medicina de familie, a mai spus 
secretarul de stat, care a fost 
desemnat, de ministrul Sănătății, în 
funcția de președinte al comisiei de 
rezidențiat. Pentru a evita orice 
suspiciune legată de divulgarea 
subiectelor pentru concurs, 
întreaga comisie de rezidențiat va 
rămâne în biroul secretarului de stat 
în perioada 28-31 ianuarie.
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agent comercial
1

11
agent contractări și achiziții 1
agent de asigurare 25
agent pază și ordine 56
agent reclamă publicitară 20
analist 1
arhitect 3
arhitect urbanism, peisagis-

tică și amenajarea teritoriului 1
barman 11
brutar 10
bucătar 4
confecționer tricotaje
după comandă 8
confecționer - asamblor
articole din textile 52
constructor-montator de
structuri metalice 2
contabil 2

z------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -
Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiu! Județean de Forțe de 
Muncă și Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de ia Centrul de informare și Documentare, Clubul 
Șomerilor Deva, precum și de ia Birourile de Forță de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Căian, 
Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, Vulcan, lila, în zilele de iu ni, marți, miercuri, Joi, intre 
grele 8.30 - 12.30 >

N-au fost uitati nici'
9

vârstnicii
Cum am aflat de la'dl 

Gheorghe Circo, directorul 
Căminului de bătrâni din 
municipiul Brad, sărbătorile 
Crăciunului și Anului Nou au 
adus mângâiere și bucurie și 
în sufletele vârstnicilor de aici. 
Primăria Brad le-a pregătit și 
oferit pachete cu dulciuri, iar 
Prefectura județului aiutoare 
bănești. Au rnai oferit dulciuri, 
citrice și produse alimentare 
SC Cristi Adi SRL (patron 
Viorica Târcuș) și SC Alba Lux 
SRL du. Brad, i.r. p.-<x ,i.,r 'o

* carmangerie SC Lori Albe

î- ANUNȚ 1
Societate comercială internațională de inginerie caută I 

| colaboratori ingineri mecanici sau energetici, cu vârsta | 
I până la 35 de ani, posesori de autoturism, cunoscători de ■ 
■ limba maghiară, având cunoștințe în utilizarea ! 
I calculatorului, pentru un domeniu de muncă activ și I 
| dinamic bazat pe tehnologia mondială de vârf.

Cei interesați să-și trimită curriculum vitae, scris de i 
. mâră, la sediul societății: A.A. STADIUM Kft., 6701 SZEGED, . 
1 Pf. 1181 UNGARIA, până la data de 28 ianuarie 1999.I___________ _____— — —----------- 1

croiiur
cusător piese din piele și 
înlocuitori

cusător piese la încălțăminte 

distribuitor presă 

dulgher pentru construcții 

electronist

gestionar depozit

inginer autovehicule rutiere 

inginer construcții civile 

industriale și agricole

9

1
10

2
3

3

5

1

2 

inginer electronist, transporturi, 

telecomunicații 

inginer tehnică de calcul 

inginer textile, pielărie 

lăcătuș mecanic 

maistru în industria textilă-

1

2

1
4 

/

SRL Brad și SC Decebal SA 
Deva. Societatea F.uro-Otto 
Prest Com SRI Deva (pa
tron Vasile Poteică) a oferit o 
sumă de bani pentru 
cumpărarea unor produse 
specifice sezonului de iarnă.

Tuturor celcr taie și-au 
amintit de aceste ființe de i 
multe ori uitate de semeni, : 
acoidând «••ontir-. pmt'u a I? t 
face sărbătorile mai I 
fiirmcase, conduceioa ; 
câmiruiui le mulțumește I 
din suflet, îp numele fiecărui i 
vâ>scr<ic. i'E.S .1 y

pielărie

muncitor necalificat

12

12
1
1

1

5 
operator linie telefonică SVA 10 
ospătar (chelner) 

paznic 
recepționer 
secietar administrativ 
șef restaurant 
șofer de autoturisme și 
camionete 
sudor electric 
tâmplar universal 
tinichigiu carosier 
vânzător 
vânzător de ziare 
vopsitor auto 

9
1
9
2

21
2
1

tot. locuri de muncă vacante 332

Drogurile sunt substanțe 
care conțin compuși ce 
acționează asupra organis
mului și in special asupra 
creierului; determină o 
accelerare sau o încetinire a 
activității acestuia, însoțită de 
modificarea gândirii și 
comportamentului normai.

Din timpuri preistorice 
oamenii au mâncat, au băut, 
au fumat sau Inhalat diferite 
substanțe din plante șl alte 
preparate nu în scopuri 
terapeutice ci pentru ritualul de 
grup, pentru inspirație și 
înțelegere, pentru stimulare 
sau sedare șl pentru plăcere.

Prevenirea abuzului de 
droguri este Importantă mat 
ales la copil șl adolescenți. 
Expunerea prelungită la 
droguri poate avea consecințe 
dezastruoase. Adolescența 
este o perioadă care ridică 
multiple probleme. Iluziile 

I Induse de droguri, oscilațiile 
de dispoziție șl comporta
mentul bizar fac relațiile 
normale de familie, Integrarea 
socială șl maturizarea aproape 
Imposibile. La acestea se 

| adaugă efectul toxic al 
J drogurilor asupra creierului, 
j plămânilor, ficatului șl 

I hormonilor. Cel mal Importanți 
factori în prevenție sunt 

j|i dragostea șl îndrumarea 
Părinților, posibilitățile plăcute 

de petrecere a timpului liber și 
înțelegerea consecințelor 
fiziologice, psihologice și 
sociale ale abuzului de droguri. 
Prezentăm în continuare 
principalele droguri, efectele lor 
șl riscurile pentru sănătate.

Marijuana șl Hașișul. Se 
obțin dintr-o plantă numită 
cannabis sau cânepă Indiană. 
Aspectul marijuanel este sub 
formă de frunze p/sate ce pot 

V------------- — - ---------- ------------------------------

| Drogările - jocul cu moartea
f! fumate. Hașișul este rășina 
de cânepă, se prezintă sub 
formă de turt/țe sau batoane de 
culoare olive. Efecte: Afectează 
starea de gândire, provoacă 
halucinații; asociate cu 
fumatul, dau risc crescut de 
bronșită, emf/zem, cancer 
pulmonar, slăbirea capacității 
de concentrare; capacitatea 
scăzută de a conduce mașina; 
scăderea Imunității corporale șl 
afecțiuni ale glandelor sexuale. 
Se înmagazinează in ficat, 
plămâni, creier, organe 
sexuale.

Heroina. Din fructul verde 
al macului se extrage opium, 
care este transformat în 
morfină șl apoi în heroină.

Heroina este o pudră albă sau 
brună cu miros specific, 
asemănător oțetului. Efecte: 
Deprimă creierul; scăderea 
ritmului Inimii șt a capacități! 
respiratorii, pierderea Instinc
tului sexual; scăderea în 
greutate; voma; greața; ciroza; 
utilizarea seringilor șl acelor în 
comun favorizează transmi
terea unor boli grave: SIDA, 
HEPATITA B, ENDOCARDITA 
BACTERIANĂ, ABCESUL CE

REBRAL; femeile care 
consumă droguri în perioada 
de sarcină pot naște copil morț! 
sau cu numeroase malformații.

Doza letală este mal mică 
de 0,1g.

ECSTASY. Face parte din 
grupa amfetamlnelor, se 
prezintă sub formă de 
comprimate, capsule, pudră șl 
fiole. Efecte: Momente de 
angoasă; tristețe; scăderea 
apetitului; stări de Insomnie; 
tulburări psihice și acte 
criminale. După administrarea 
drogului apar pierderi de 
memorie, halucinații, probleme 
pulmonare și, cel mai grav, 
perturbări ale Inimii care sunt 
fatale chiar de la prima doză.

Se consumă in discoteci, în 
așa-numltele „beții ale 
dansului". Dacă după 
administrarea lor se consumă 
o cantitate mare de lichid 
(sucuri, apă) există riscul 
decesului Instantaneu.

LSD. Este un halucinogen 
puternic, produs în labo
ratoare. Derivat al acidului Ly
sergic extras din cornul de 
secară, se prezintă sub formă 
lichidă, pudră sau comprimate.

Efecte: Stări de transă; agitație; 
confuzie; frisoane; euforie; 
depresie; pupile dilatate; puls 
șl tensiune mărite; crize 
haluclnatoril; deformări ale 
zgomotelor șl Imaginilor. 
Aceste halucinații pot duce !a 
sinucideri, acte criminale, 
grave tulburări neuropsihice.

COCAINA. Este extrasă din 
frunzele de cnca, se prezintă 
sub forma unei pudre albe, 
cristaline, care poate f! prizată, 
fumată sau administrată 
Injectabil. Efecte: Depresie pe 
măsură ce stimulentul iși 
pierde efectul; aceasta poate fi 
atât de gravă încât poate duce 
ia sinucidere; insomnie și dacă 
nu se reglează duce la stări 

psihotice (schizofrenii); 
afectează mușchii Inimii, 
mucoasa nazală, determină o 
pierdere în greutate, accelerează 
îmbătrânirea șl distrugerea 
sistemului nervos.

Supradoza poate duce ia 
moarte prin oprire respiratorie 
și apoi cardiacă.

S.QLVENȚIi. Surd substanțe 
chimice care se găsesc în 
componența unor produse 
casnice sau Industriale; cieiuri, 

soivenți, carburanți, gaze cat a 
degajă vapori toxici. Efecte: 
Dureri da cap, groață, vărsături, 
afectarea gravă a sistemului 
nervos, provocând deteriorări 
Ireversibile ale nerv!Ier, 
creierului, aie sistemelor circu
lator șl cardiac, ale aparatului 
respirator, leziuni hepatice șl 
renale. Inhalarea solvenților 
duce la asfixie sau chiar la 
moartea prin comă.

BARE 7URLGELE, Sunt 
medicamente tranchilizante șl 
somnifere. Se prezintă sub 
formă de siropuri, comprimate 
sau capsule. Efecte. Dau o stare 
de beție, de somnolență și chiar 
agresivltste. Asociate cu 
alcoolul, duc !a Intoxicații 

accidentale grave, cu 
deteriorarea Ireversibilă a 
creierului, a Inimii șl a 
sistemului respirator, 
paclențll pot rămâne zile sau 
ani în stare de comă sau pot 
duce la moarte. Oprirea 
consumului determină 
teribila crize da sevraj care 
constau în anxietate, 
tremurături, delir șl riscul 
apariției crizelor de epilepsie.

Este o artă să poți aprecia 
corect situațiile care apar in 
viață șl să știi să le fac! față. 
De multe or! încercăm să 
evităm greutățile sau să !e 
suportăm mai ușor șl apelăm 
ta ... droguri.

Dorința de a evada din 
realitate prin consum de 
droguri se poate transforma 
in obișnuințe, care ne va 
duce rapid ta dependență 
Din ace! moment vom deveni 
sclavii drogului.

Tratamentul abuzului de 
droguri depinde de vârstă, 
grad de dependentă sau 
abuz drogui Implicat, starea 
de sănătate fizică și mentală 
ș! de a!țl factori. Tratamentul 
eficient necesită prelungire 
pe oerioade lungi, cu terapie 
de grup- șl sprijinul 
anturajului.

Dr. Edith VARGA
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12.00 TVR Info 12,05 TVR Craiova 
13.00 Natacha (s/r) 14,00 TVR Info 
14,10 Santa Barbara (s/r) 15,00 
Dosarele istoriei 16.00 Em. în limba 
maghiară 17.30 Scena (mag.) 18,00 
TVR Info 18.10 Nick Freno - 
profesorul perfect (s, ep. 5) 18,35 
Stăpânul lumii (s) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 375) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială, sport 21.00 Primul val (s, ep. 
6) 21.50 Teatru TV: ,,D-ale
carnavalului” 23.45 Jurnalul de noapte 
0,00 întâlnirea de la miezul nopții

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! (r) 12,55 TVR Info 
13.00 D-na King, agent secret (s/r) 
13.50 Un cântec pentru fiecare 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15,00 TVR Info 15.10 
Limbi străine: engleza 15,35 Desene 
animate 16.00 Țiganca (s, ep. 90) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 k/lari ansam
bluri folclorice 17.55 Filmele săptămânii 
18.00 Care pe care? (cs) 19,00 Știri 
bancare și bursiere 19,10 Portrete în 
acvaforte 19.40 Sănătate, că-i mai bună 
decât toate! 20.10 Natacha (s) 22.00 
Colonelul Kwiatkowski (f.a.) 0,05 S.O.S. 
Patrimoniul! 0,35 TVM Mesager

.. 
M fa 
H> O

IO

6,00 România: ora 6 vă oferă "Cafeaua 
de dimineață” 9.00 TVR Cluj 10,00 TVR 
Info 10.05 TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12,00 TVR Info 12.05 Credo (r) 13,00 
Natasha (s/r) 14,00 TVR Info 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 An Nou, An 
Vechi 15.30 Arhive românești (r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară 17.00 Micuța 
Memol (d.a) 17.30 în flagrant (arichetă) 
18,00 TVR Info 18.10 Nick Freno - profe
sorul... (s) 18.35 Stăpânul lumii (s) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 376) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială, sport 21.00 O pereche 
potrivită (f. a.) 22,50 Jurnalul de noapte 
23,05 Opinia publică 0,05 Nocturna Pop
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6,00 România: ora 6 vă oferă "Cafeaua 
de dimineață” 9.00 TVR Cluj 10,00 TVR 

7 Info 10.05 TVR lași 11.00 TVR Timișoara
11.30 Lumină din lumină. Botezul Dom
nului 13,00 Destine în vremuri de război 
(s/r) 14,00 TVR Info 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Tradiții. Bobotează
15.30 Pro Patria 16.30 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.00 Desene animate
17.30 Medicina pentru toți 18.10 Nick 
Freno - profesorul... (s) 18.35 Stăpânul 
lumii (s) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
377) 19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, ediție specială, 
sport 21.00 George Enescu "Ne rămâne 
o bucurie - Muzica" 22,10 De la stânga 
la dreapta 23,10 Jurnalul de noapte

ANTENA 1
6,40 Agenția de presă (r) 6.45 Dimi

neața ... 7,00 Știri 7,15 ...devreme 
10.00 Știri 10.15 Agenția de presă (r) 
10.20 Iluzii (s, ep. 117) 11.20 Copiii 
mesei rotunde (f.a.) 13.30 Planeta vie 
(do, ep. 145) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc (talkshow)
15.30 Dallas (s, ep. 146) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 61) 17.50 
Zodiac 18.00 Colivia de aur (s, ep. 
38) 19.00 Observator 19.30 Marius 
Tucă Show 21.00 Pericol, iminent (s, 
ep. 17) 22.00 Viitorul începe azi (ș, 
ep. 39) 23.00 Observator 23,30 
Agenția de presă 23,35 Cuiul de 
pantof (talkshow)

PRIMA TV
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6,00 România: ora 6 vă oferă "Cafeaua 
de dimineață” 9.00 TVR Cluj 10,00 TVR 
Info 10.05 tVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12,00 TVR Info 12,05 Pentru dv., Doam
nă! (r) 13,00 Destine în vremuri de răz
boi (s/r) 14,00 TVR Info 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Nașterea unui suc
ces 15.40 Ecdsiast '99 16,00 Conviețuiri 
17.00 Desene animate 17.30 Timpul 
Europei 18,00 TVR Info 18.10 Infidelități 
(s) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 378) 
19,50 Rezultatele tragerilor Super Loto 
5/40 și Expres 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială, sport 21.00 Tom Jones (s, ep. 
4) 22,00 La volan 22,10 Cu ochii’n patru 
22,40 Jurnalul de noapte

6,30 TV Telematinal 8.00 Cenușăreasa 
(d.a/r) 8,50 Știri bancare și bursiere 9.00 
Documente culturale (r) 9,50 Un cântec 
pentru fiecare *10.00 Ultimul tren (r) 11.00 
S.O.S. Patrimoniul (r) 11.30 Studioul 
șlagărelor 12.00 Sunset Beach (s/r) 
12.45 Doar o vorbă... (r) 12,55 ȚVR Info 
13.00 Primul val (s/r) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15,00 TVR Info 15.10 Limbi 
străine: franceza 15,35 Desene animate 
16.00 Țiganca (s, ep. 91) 16.45 Santa. 
Barbara (s) 17.30 Melodii populare 17,50 
TVR Info 18.00 Care pe care! (cs) 19,00 
Știri bancare și bursiere 19,10 Dosarele 
istoriei (do) 20,10 Destine în vreme de 
război (s) 21,10 Sensul tranziției 22,00 
Țeațru ȚV A^țe£ț£rovinci£^

6,00 TVM Telematinal 8,00 Desene 
animate 9,00 Teleenciclopedia (r) 9,50 
Un cântec pentru fiecare 10,00 Opinia 
publică (r) 11.00 Pelerinaje (r) 11.30 
Atlas (r) 12,00 Sunset Beacn (s/r) 12,50 
Doar o vorbă... (r) 13,00 Sănătate, că-i 
mai bună decât toate! (r) 13,30 Ecde- 
siast '99 14,00 Emisiune în limba maghia
ră 15,00 TVR Info 15,10 Limbi străine: 
germană 15,35 D.a. 16,00 Țiganca (ș, ep. 
92) 16,45 Santa Barbara (s) 17,30 întâl
nire muzicală cu ansamblul artistic 
profesionist Ciprian Porumbescu din 
Suceava 17,40 Tribuna partidelor parla
mentare 18,00 Care pe care? (cs) 19,00 
Știri bancare și bursiere 19,10 Contemp 
- Art (mag.) 20,10 Destine în vreme de 
război (s) 21,10 Studioul șlagărelor 
21,25 Fotbal Campionatul Italiei

6,00 TVM Telematinal 8.00 Desene ani
mate 8,5p Știri bancare și bursiere (r) 
9.05 De la stânga la dreapta (r) 10,05 
George Enescu (r) 11.15 Cultura în lume 
(r) 12.00 Sunset Beach (s/r) 12.50 Doar 
o vorbă... (r) 12,55 TVR Info 13.00 Medi
cina pentru toți (r) 13,30 Pelerinaje(r) 
14.00 Emisiune în limba maghiară 15,00 
TVR Info 15,10 Limbi străine: Spaniolă 
15,35 D.a. 16.00 Țiganca (s, ep. 93) 16,50 
Tribuna partidelor parlamentare 17.00 
Ceaiul de la ora 5 19,00 Știri bancare și 
bursiere 19,10 Față în față cu autorul 
20,00 Destine în vreme de război (s) 
21,10 Ultimul tren (e.ec.) 22,00 Aceasta e 
marea (f.a.) 23,45 Lumea sportului

6,40 Agenția de presă (r) 6.45 
Dimineața devreme (rnagj 10.00 
Știri 10.15 Agenția de presă (r) 
10.25 Iluzii (s, ep. 118) 11.25 Pericol 
iminent (s/r) 12.30 Cronici paranor
male (s) 13.30 Planeta vie (do, ep.
146) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Foișorul de foc 15.30 Dallas (s, ep.
147) 16.30 Știri 17.00 Trei destine 
(s, ep. 66) 17,50 Zodiac 18.00 Coli
via de aur (s, ep. 39) 19.00 Obser
vator 19.30 Marius Tu.că Show 
20.45 Femeia dispărută (f.a.) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de presă 
23,35 Schimbul de noapte

6,40 Agenția de presă (r) 6,45 
Dimineața devreme (mag.) 10,00 Știri 
10.15 Agenția de presă (r) 10,20 
Iluzii (s, ep. 119) 11,20 Dacă aș fi 
știut (dramă) 13,30 Planeta vie (do, 
ep. 147) 14,00 Știrile amiezii 14,30 
Foișorul de foc (talkshow) 15,30 
Dallas (s, ep. 148) 16,30 Știri 17,00 
Trei destine (s, ep. 67) 17,50 Zodiac 
18,00 Colivia de aur (s, ep. 40) 
19,00 Observator 19,30 Marius 
Tucă Show 21,00 în război cu 
Mafia (f.a ) 23,00 Observator 23,30 
Agenția de presă 23,35 Prezentul 
simplu 0,35 "Vedete în papuci”

6,40 Agenția de presă (r) 6.45 Dimi
neața devreme (mag.) 10.00 Știri 
10.15 Agenția de presă (r) 10.20 
Iluzii (s, ep.’l20) 11.20 Prezentul 
simplu (r) 12,20 Sâmbete și zâmbete 
12.50 Vedete în papuci (r) 13.30 
Planeta vie (do, ep. 148) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc (talk
show) 15.30 Dallas (s, ep. 149)
16.30 Știri 17.00 Trei destine (s, ep. 
68) 17,50 Zodiac 18.00 Colivia'de 
aur (s, ep. 41) 19.00 Observator
19.30 Marius Tucă Show 21,00 
Nightman (s, ep. 17) 22,00'Procu- 
rorul (s, ep. 16) 23,00 Observator
23.30 Agenția de presă 23,35 Printre 
rânduri
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6,00 România: ora 6 vă oferă “Cafeaua 
de dimineață" 9.00 TVR Cluj 10,00 TVR 
Info 10.05 TVR lași 11.00 TVR Timișoara 
12,00 TVR Info 12,05 De la lume adu
nate... 12,30 Conviețuiri 13,00 Destine în 
vremuri de război (s/r) 14,00 TVR Info 
14.10 Santa Barbara (s/r) 15.00 Eco- 
turism 15.30 Emisiune în limba germană 
17.00 Repere vitale 17.30 Mapamond 
18,00 Ora Wamer 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 379) 19-55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, ediție spe
cială, sport 21.00 Riscând din dragoste 
(f.a.) 22,30 Jurnalul de noapte 22,45 
Gala CAT MUSIC 23,45 Atac asupra 
Secției 13

6,00 TVM Telematinal 8.00 Desene ani
mate 8,50 Știri bancare și bursiere (r) 
9.00 Varietăți internaționale 9,25 Tom- 
Jones (s/r) 1(3,15 Tezaur folcloric 11,00 
Documentar (r) 11,30 Timpul Europei (r) 
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar o 
vorbă... (r) 12,50 Un cântec pentru fie
care 13.00 TVR Info 13,05 Cu ochii'n 4 (r) 
13,45 TVR Craiova 14,30 TVR Cluj 15,00 
TVR Info 15,10 Limbi străine: Italiană 
15,35 D.a. 16.00 Țiganca (s, ep. 94) 16,45 
Santa Barbara (s) 17,30 Vechi melodii 
populare 17,40 Tribuna partidelor parla
mentare 18,00 Universul cunoașterii 
19,00 Știri bancare și bursiere 19,10 
Arhive românești 19,35 Dreptul la adevăr 
20,00 Destine în vreme de război (s) 
21,10 Vânare de vânt (div.)

6,40 Agenția de presă (r) 6.45 Dimi
neața devreme (mag.) 10.00 Știri 
10.15 Agenția de presă (r) 10.20 
Iluzii (s, ep. 121) 11,30 Hombres - 
războiul sexelor (s) 12,30 Cronici 
paranormale (s, ep.2) 13.30 Planeta 
vie (do, ep. 149) 14.00 Știrile amiezii 
14.30 Legea lui Burke (s, ep.1 ) 15.20 
Navarro (s, ep. 23) 16.50 Caracatița 
(s, ep.4) 18.00 Colivia de aur (s, ep. 
42) 19.00 Observator 20,00 Detectivi 
la Malibu (s, ep. 16) 20,30 Inspirația 
Carolinei (s, ep. 17) 23,00 Obser
vator 23,30 Tropical Heat (s, ep. 14) 
£i3O Adevănj£deș£re șexJI^.2j
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7,00 Bună dimineața de la ... lași! 
8,00 Alfa și Omega 9,00 TVR Info 
9,05 Aladdin (d.a.) 9,30 Gala laurea- 
ților Tip-Top, Mini-Top 11,00 Lumea 
dragonului (f.a.) 12,30 Ordinea pu
blică 13,00 A doua alfabetizare 13,30 
Ecranul. Premierele marelui ecran 
14,00 Info Magazin 14,30 Turnul Babei 
a împlinit 5 ani! 16,40.30 de ani de 
dictatură stalinistă (do, p. VII) 17,40 
Echipa de intervenție (s) 18,25 Sa
brina, vrăjitoare la 16 ani (s, ep. 14) 
18,50 Teleenciclopedia 20,00 Jurnal. 
Meteo 20,30 D-nul și D-na Smith (s, 
ep. 12) 21,20 Cum vă place! (div.) 
22,25 Camille (f.a.) 0,15 Arena AS

7,00 Căderea vulturilor (s/r) 7,55 De 
dor, de dragoste cu Elena Lefescu 
Breazu 8,05 Delfi și prietenii săi (d.a./r) 
8,30 Sporturi extreme (do) 9,00 Comorile 
lumii (do) 9,30 Pas cu pas. Munca nu e 
rușinoasă 10,30 Documente culturale 
11,15 TVR Cluj Napoca 13,30 Actua
litatea culturală. Retrospectiva anului 
1998 13,55 Foley Square (s, ep.2) 14,55 
Bijuterii muzicale 15,10 Bank-note (r) 
15,35 D.a. 16,00 Țiganca (s) 16,45 Santa 
Barbara (s) 17,30 Tradiții 18,00 Serata 
muzicală Tv (r) 19,00 Istorie, memorie, 
recuperare 19,30 Retro TV 20,00 Retro 
TV: O seară cu Monica Anghel și invitații 
săi 20,30 Teatru național de televiziune 
23,25 Ateneu 23,30 Panoramic, jazz 
0,00 Pagini celebre 0,30 TVM Mesager

7,40 Hombres - războiul... (s/r) 7,55 
Caracatița (s/r) 9,00 Animal Show 
(s) 10,00 între prieteni (ep. pt. tineret 
) 11,00 Poveștile prietenilor mei 11,30 
Mileniul III (mag.) 12,00 100 grade 
Celsius 13,00 Magazin sportiv 14,00 
Roata de rezervă 15,00 Aventurile 
lui Smoke Vellew (s) 16,30 Burlacul 
(s) 17,00 Pe cont propriu (s, ep. 18) 
18,00 Colivia de aur (s, ep. 43) 19,00 
Observator 19,30 Sâmbete și zâm- 

.bete (div.) 20,00 Nash Bridges (s, ep. 
49) 21,00 Instincte materne (f.a.) 
23,00 Observator 23,30 Tropical 
Heat (s, ep. 15) 0,30 Fantomele tre
cutului 2 (f.a.)

7,00 Bună dimineața ... de la Cluj Na
poca! 8,00 Lumină din lumină 9,05 
Donald Rățoiul (d.a.) 9,30 Kiki Riki Miki 
în Noul An 11,00 Viața satului 13,00 
Biserica satului 13,10 Tezaur folclo
ric 14,00 Info magazin 17,45 Super 
Gol Show 18,35 Povestea leopar
dului: Frumoasa și bestia (do) 19,30 
Duminica sportivă 19,40 Rezultatele 
tragerilor Loto 19,55 Doar o.vorbă 
săț-i... 20,00 Jurnal. Meteo 20,30 7 
zile în România 21,30 Seniorii scenei 
(f.a.) 22,25 TVR Info 22,30 Telesport 
22,35 Pariul trio 22,40 D-na King, 
agent secret (s) 23,30 Pop Show 
Nocturn

7,00 Dl și d-na Smith (s/r) 7,50 La 
izvorul dorului cu Emilia Drâgătoiu - Nanu 
8,00 Delfi și prietenii săi (d.a./r) 8,30 
Sporturi extreme (do) 8,55 Comorile lumii 
(do) 9,30 A doua alfabetizare 10,00 
Repere vitale 10,30 Cinematograful 
vremii noastre (do) 11,30 TVR lași 13,30 
Creanga de aur (do) 13,55 Foley Square 
(s) 14,50 “Traviata" de Verdi 15,00 TVR 
Info 15,10 Melodii populare 15,35 Delfi și 
prietenii săi (d.a.) 16,00 Țiganca (s, ep. 
96) 16,45 Santa Barbara (s, 741) 17,30 
Bijuterii muzicale 17,45 Un secol de 
cinema: Darryl F. Zanuck 18,30 Alo, tu 
alegi! 19,30 Melodii populare19,45 
Clepsidra cu imagini 20,00 Cu cărțile pe 
față 21,00 Sportmania. Fotbal 0,00 Cu 
Eugenia Moldoveanu

7,00 Pe cont propriu (s) 8,00 
Spirit și credință 8,40 Câiriii de 
mare (d.a.) 9,10 Teo și Mircea 
Șou 12,20 Tot înainte - în va
canță (f.a.) 14,00 Duminica în 
familie (mag.) 18,00 Colivia de 
aur (s, ep. 44) 19,00 Observa
tor 19,30 Reporter TV Vouă 
19,40 Damon (s, ep. 5.) 20,00 
Insula urșilor (f.a.) 21,45
TeleEurobingo Show (cs) 22,45 
Agenția de presă 22,50 O afa
cere murdară (f.a.) 0,30 Ultima 
lovitură (f.a)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 9,00 
Profit (r) 9,35 Roata norocului (r) 10,10 
Tânăr și neliniștit (s/r) 10.45 Lorenzo (f/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Sânge otrăvit 
(f.a., p.l) 14,30 Suflet de femeie (s) 15.15 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 Nano (s, ep. 
193) 17.00 Știrile PRO TV / O propoziție pe 
zi 17.30 Dreptul la iubire (s, ep. 22) 18.15 
Știrile PRO TV 18,20 Riști și câștigi (cs) 
18,50 Roata norocului (cs) 19.20 Chesti
unea zilei 19.30 Știrile PRO TV 20.30 Even 
Cowgirls Get the Blues (f.a. ) 22*.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Chestiunea zilei 22.30 Sein
feld (s, ep. 166) 23.00 Știrile PRO TV / Profit 
23.20 Chestiunea zilei 23,30 Walker, polițist 
texan (s, ep.5) 0,15 Dosarele X (s, ep.7)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 9,00 
Profit 9,10 Riști și'câștigi (r) 9,35 Roata 
norocului (r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.00 Even Cowgirls Get the Blues (f/r) 
12.30 Seinfeld (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Sânge otrăvit (dramă SUA 1992, p. II) 
14.35 Suflet de femeie (s) 16.00 Nano (s, ep. 
194) 17:00 Știrile PRO TV 17.30 Dreptul la 
iubire (s, ep. 23) 18.15 Știrile PRO TV 18,20 
Riști și câștigi (cs) 18,50 Roata norocului 
(cs) 19.20 Chestiunea zile 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Spitalul de urgență (s, ep. 17) 21.30 
Lois și Clark (s, ep. 6) 22.15 Știrile PRO TV 
22.20 Chestiunea zilei cu F. Călinescu 22.30 
Veronica (s, ep. 17) 23.00 Știrile PRO TV/ 
Profit 23.20 Chestiunea zilei 23.30 Walker, 
polițist texan (s, ep. 5) 0,15 Dosarele X (s)

7,00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 9,00 
Profit 9,10 Riști și câștigi (r) 9,40 Roata 
norocului (r) 10,00 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11,00 Frații Hardy (s) 11,30 Aventurile lui 
Nancy Drew (s) 12,00 Norocosul (s) 12,30 
Vânătorii de fantome (f.a., partea I) 12,55 
Știrile PRO TV 13,00 Vânătorii de fantome 
(f.a., partea a ll-a) 14,30 Suflet de femeie 
(s) 15,15 Tânăr și neliniștit (s)16,00 Nano 
(s, ep. 194) 17,00 Știrile PRO TV 17,30 
Dreptul la iubire (s, ep. 23) 18,15 Știrile PRO 
TV 18,20 Riști și câștigi (cs) 18,50 Roata 
norocului (cs) 19,20 Chestiunea zile 19,30 
Știrile PRO TV 20,30 She Fought Alone (f.a.) 
22,15 Știrile PRO TV 22,20 Chestiunea zilei 
cu F. Călinescu 22,30 Nebun după tine (s, 
ep. 18) 23,00 Știrile PRO TV/Profit 23,20 
Chestiunea zilei

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 9,00 
Profit 9,10 Riști și câștigi (r) 9,40 Roata 
norocului (r) 10.10 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.00 She Fought Alone (f/r) 12,30 Nebun 
după tine (s/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Johnny, băiat frumos (f.a.) 14.30 Suflet de 
femeie (s) 15,15 Tânăr și neliniștit (s)16.00 
Cărările iubirii (s, ep. 1) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Dreptul la iubire (s) 18.15 Știrile PRO 
TV 18,20 Riști și câștigi (cs) 18,50 Roata 
norocului (cs) 19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Melrose Place (s, ep. 
109) 21,30 Nikita (s, ep. 43) 22.15 Știrile PRO 
TV 22.20 Chestiunea zilei cu F. Călinescu
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 16) 23.00 Știrile 
PRO TV 23.20 Chestiunea zilei 23.30 Walker, 
polițist texan (s, ep. 7) 0,15 Dosarele X (s)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 9,00 
Profit 9,10 Riști și câștigi (r) 9,40 Roata 
norocului (r) 10.10 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.00 Beverly Hills (s/r) 11,45 Melrose Place 
(s/r) 12,30 Karate Kid (f, p.1)12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Karate Kid (f.p II) 14.30 
Suflet de femeie (s) 15,15 Tânăr și neliniștit 
(s)16.00 Cărările iubirii (s, ep. 2) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Urmărire generală 17,50 
Reforma la români 18.15 Știrile PRO TV 
18,20 Riști și câștigi (cs) 18,50 Roata noro
cului (cs) 19.20 Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Efecte speciale (s, ep 7) 
21,30 Single White Female (f.a.) 23,00 Știrile 
PRO TV 23.20 Chestiundh zilei 0,00 Profit 
0,05 Poltergeist (s, ep. 40) 0,50 Chestiunea 
zilei 1,00 American Gothic (s, ep. 16) 1,45 
iLaJimițajmgoșibiluluiJșLe£32^^^^^^

7,00 Cartea virtuților (d.a) 7,30 D.a. 8,00 
Aventurile lui Huckleberry Finn (d.a.) 8,20 
Noile aventuri ale lui Superman (d.a.) 
8,40 Călătoriile lui Gulliver (d.a.) 9,00 
Incredibila aventură a Robinsonilor (s, 
ep.9) 10,15 Galactica (s, ep. 1) 11,00 
ProMotor 11,30 Doctor în Alaska (s) 
14,00 Alo, Generația PRO 15,45 Șut și 
câștigi 16,00 Lumea filmului 16,30 Pro- 
fashion 17,30 Knight Rider, Superco- 
mando (s, ep. 5) 18,30 Te uiți și câștigi! 
19,30 Știrile PRO TV 20,00 Specialiștii (s, 
ep.17) 21,00 Academia de politie (s, ep. 
20 ) 21,55 Știrile PRO TV 22,00 Bird 
(f.a.) 1,00 Amor cu bucluc (s) 2,15 
Crimă cu premeditare (s)

7,00 Cartea virtuților (d.a) 7,30 D.a. 8,00 
Aventurile lui Huckleberry Finn (d.a.) 8,20 
Noile aventuri ale lui Superman (d.a.) 8,40 
Călătoriile lui Gulliver (d.a.) 9,00 Super 
Abracadabra/ Fiica oceanului (s) 11,00 
People's Century (do) 12,00 Acapulco Heat 
(s) 12,55 Știrile PRO Tv 13,00 O propoziție 
pe zi 13,05 Soțul și soția (s) 13,35 Bun de 
gură (s, ep. 4) 14,00 Chestiunea zilei 15,00 
Benny Hill (s) 15,30 Echipa mobilă 16,00 Al 
șapteîea cer (s, ep. 6) 17,00 Buffy, spaima 
vampirilor (s, ep. 155) 19,00 Prețul corect 
(cs) 19,30 Știrile PRO TV 20,00 Ally McBeal 
(s, ep.19) 21,00 Total Recall (f.a.) 23,00 
Știrile PRO TV 23,15 Extralarge: Moving 
Target (f.a.) 0,50 Woman of Color (s, ep.1) 
1,15 La limita imposibilului (s, ep. 5) 2,00 
NYPD Blue (s, ep.1)

7.00 Prima oră 10.00 Sport Magazin 
(r) 11,30 Motor: mag. auto 12.00 
Misterele din New Orleans (s) 13.00 
Focus 13,15 Atingerea îngerilor (s) 
14.00 Celebri și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 27) 16,00 Focus 16 
16.10 Tia și Tamera (s, ep. 25) 16.30 
Malcolm și Eddie (s, ep. 25) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Focus, Meteo, 
Sport 18.50 Real TV 19.00 Viper (s, 
ep. 39) 20.00 Camera ascunsă (div., 
ep. 39) 20.30 între viață și moarte (f. 
a.) 22.00 Poză la minut (s, ep. 6) 22,30 
Focus + 23,00 Fotbal Cupa Angliei

7.00 Prima oră 10.00 Zona M (r) 11.00 
Cinemagia (r) 12.00 Misterele din New 
Orleans (s) 13,00 Focus 13 13.15 Atin
gerea îngerilor (s) 14.00 Celebri și 
bogați (s) 1-5.00 Maria Mercedes (s, 
ep. 28) 16,00 Focus 16 16.10 Tia și 
Tamera (s, ep. 26) 16.35 Malcolm și 
Eddie (s, ep. 26) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Focus, Meteo, Sport 18.50 
Real TV 19.00 Viper (s,e p. 40) 20.00 
Camera ascunsă (div., ep. 40) 20.30 
Brooklyn South (s, ep. 6) 21.30 Dosa
rele Y (do) 22.30 Focus + emisiune de 
știri 23.00 Ultima ediție (talkshow)

7.00 Prima oră 10.00 Ultima ediție 
(talkshow/r) 12.00 Misterele din New 
Orleans (s) 13,00 Focus 13.15 
Atingerea îngerilor (s) 14.00 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria Mercedes (s, 
ep. 29) 16,00 Focus 16 16.10 Tia și 
Tamera (s, ep. 27) 16.35 Malcolm și 
Eddie (s, ep. 27) 17.00 Jerry Springer 
Show (talkshow) 18.00 Focus, Meteo, 
Sport 18.50 Real TV 19.00 Viper (s, 
ep. 41) 20.00 Camera ascunsă (div., 
ep. 41) 20.30 Comisarul Rex (s, ep. 6)
21.30 Cl 5: Profesioniștii (s, ep. 60)
22.30 Focus + emisiune de știri 23.00 
Ultima ediție (talkshow)

7.00 Prima oră 10.00 Ultima ediție (r) 
12.00 Misterele din New Orleans (s) 
13,00 Focus 13.10 Atingerea îngerilor 
(s, ep. 25) 14.00 Celebri și bogați (s, 
ep. 25) 15.00 Maria Mercedes (s, ep. 
25) 16,00 Focus 16 16.10 Tia și Ta
mera (s, ep. 28) 16.30 Malcolm și Eddie 
(s, ep. 28) 17.00 Jerry Springer Show 
18.00 Focus, Meteo, Sport 19.00 Viper 
(s,ep. 42) 20.00 Camera ascunsă (div., 
ep. 42) 20,30 Kickboxer (f.a.) 22,00 
Frasier (s, ep. 6) 22,30 Focus + 23,00 
Ultima ediție (talkshow) 1,00 Colpo 
Grosso 1,30 Focus +

7.00 Prima oră 10.00 Ultima ediție 
(talkshow/r) 12.00 Misterele din New 
Orleans (s) 13,00 Focus 13 13.10 Atin
gerea îngerilor (s) 14.00 Celebri și 
bogați (s) 15.00 Maria Mercedes (s, 
ep. 31) 16.00 Focus 16 16.10 Tia și 
Tamera (s,ep. 29) 16.35 Malcolm și 
Eddie (s, ep. 29) 17.00 Jerry Springer 
Show 18.00 Focus, meteo, sport 18.50 
Real TV 19.00 Viper (s, ep. 43) 20.00 
Camera ascunsă (div., ep. 43) 20.30 
Alege-ți filmul 22.00 Focus + emisiune 
de știri 22,30 Școala de stewardese 
(f.a.) 0,00 Confesiuni erotice 1,00 Pier- 
^dereajnocențeiJdramăJ^ȘO^Focuș^

7,00 Mecanica distractivă (s, ep. 11) 
7,30 Campionul (d.a.) 8,00 Dragonii 
zburători (d.a.) 8,30 Prințul Valliant 
(d.a.) 9,00 Justițiarii (d.a.) 9,30 
Nemuritorul (d.a.) 10,00 Malcolm și 
Eddie (s) 10,30 Tia și Tamera (s) 11,00 
Gregory Hines Show (s) 11,30 Lumea 
lui Dave (s) 12,00 Zona M 13,00 Sport 
Magazin 14,30 Motor (mag. auto) 15,00 
Detectivi de elită (s) 16,00 Pământul: 
Bătălia finală (s, ep.6) 17,00 The Best 
of Jerry Springer 18,00 Focus 18,30 
Viper (s, ep. 44) 19,00 Camera as
cunsă (ep. 44) 20,00 Crocodile
Dundee (f.a.) 22,00 Real TV 22,30 
Focul + 23,00 Fotbal camp. Angliei

7,00 Mecanica distractivă (s) 7,30 
Campionul (d.a.) 8,00 Dragonii 
zburători (d.a.) 8,30 Prințul Valliant 
(d.a.) 9,00 Justițiarii (d.a.) 9,33 
Nemuritorul (d.a.) 10,00 Malcolm și 
Eddie (ș) 10,30 Tia și Tamera (s) 11,00 
Gregory Hines Show-(s) 11,30 Lumea 
lui Dave (s) 12,00 Pierderea inocenței 
(f/r) 13,30 Cinemagia 15,00 Vedetele 
dragostei (s) 15,30 Legături de familie 
(s) 16,00 Rock Hudson - portret în alb 
și negru 18,00 Focus 18,30 Vipe" (s, 
ep. 45) 19,00 Camera ascunsa (ep. 
45) 20,00 Ofițer în Vietnam (f a ) 
22,00 Frasier (s, ep. 7) 22,33 Focus + 
23,00 Fotbal camp. Angliei
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acest an va fi unul al speranței, și 
totodată decisiv pentru România".

Eugen Maniac, director general 
al Agenției Naționale pentru 
Ocupare a Pbrței de Muncă și 
Șomaj: “Anul 1999 va fi unul foarte 
greu pentru România, de aceea 
instituția noastră de altfel, de 
curând înființată, va avea un rol 
important în viața economico- 
socială, ei revenindu-i rolul deter
minant în asigurarea prestațiilor 
sociale. Pe lângă vechile atribuții ale 
Oficiului de Muncă și Șomaj, noua 
instituție înființată are și atribuții în 
plus, atribuții pe linia parteneriatului 

^social, fapt ce ne obligă ca multe 
dintre probleme să le rezolvăm din 
mers. Pentru că suntem într-un 
moment aparte, la cumpăna dintre 
ani, doresc tuturor hunedorenilor 
un an mai bun, cu sănătate și 
împliniri".

Petru Radu Păun Jura, consilier 
al Președintelui României:”Anul 
1999 va fi cu siguranță unul mai 
bun întrucât trebuie să apară 
rezultatele unor măsuri luate. în 
funcția pe care o am acum.- cea de 
consilier prezindențial pentru 
probleme sociale - sper să pot 
valorifica experiența celor doi ani 
de secretar de stat la Ministerul 
Muncii și Protecției Sociale. Doresc 
să le transmit hunedorenilor să 
aibă încredere că rezultatele bune 
vor apărea cât de curând, iar fără 
speranțe suntem pierduți. Niciodată 
nu am mințit oamenii, or acum este 
nevoie de încredere, întrucât este 
obligatoriu să fie un nou an mai 
bun".

Dorin Florea. prefectul județului 
Mureș:” Vin cu mare plăcere în 
Hunedoara. Am o mare slăbiciune 
pentru hunedoreni întrucât aici am

Gânduri la cumpăna 
dintre ani

foarte mulți prieteni. Pentru 1999 
dacă actualul cabinet va acționa 
mai ferm și va oferi o alternativă 
care trebuia promovată încă din 
1996/1997 în acest an va fi mai 
bine. Dacă toți ne vom apuca de 
treabă serios va fi bine, iar dacă 
vom face numai politică și nu 
abordăm cu curaj realitatea, este 
evident că actuala stare a lucrurilor 
va persista. Eu personal cred că 
1999 va fi un an mai bun, inclusiv 
pentru hunedoreni, județul fiind 
foarte bine reprezentat la nivelul 
Ministerului Muncii și Protecției 
Sociale, fapt ce va permite găsirea 
unor alternative pentru personalul 

disponibilizat din minerit și 
siderurgie”.

Gheorghe Barbu, președinte 
al Consiliului județean Hune
doara: “Pentru județul Hunedoara 
sper ca în 1999 să realizăm 
măcar parțial ceea ce ar trebui 
să facem, cu toate greutățile pe 
care le avem. Spun acest lucru 
pentru că bugetul este 
insuficient, iar județul nostru se 
confruntă poate cu cele mai mari 
probleme create în urma 
disponibilizărilor. Locuitorilor 
județului le doresc ca anul 1999 
să le aducă împliniri, sănătate și 
bucurii."

(Urmare din pag. 1)

Dumneaei, precum și liderul 
sindical, dl losif Crăciun, ne-au 
furnizat cu amabilitate datele 
solicitate. Am notat că în noaptea 
de Revelion medic de serviciu a 
fost dr. C-tin Trușcă și asistentele 
Rozalia Anastasie, Violeta Magda, 
Dana Matieș, Floare Polverea, 
Eugenia Săvulescu, iar apelurile 
telefonice au fost interceptate tot 
de dna Ana Pișta. S-au aflat la 
volanul autosalvărilor, rulând cu 
viteză maximă spre adresa la care 
au fost chemați, conducătorii auto 
Marius Cosminschi, losif Crăciun, 
Gh. Brândușescu, Aurel Rusu, 
Virgil Margău, losif Balint. în prima 
zi a anului 1999 medic de gardă a 
fost dr. Maria Zăgrean, asistente

ACOLO UNDE LUCRUL N-A 
ÎNCETAT NICI O CLIPĂ...

de serviciu Cornelia Pașolea, 
Elena Bădău, Ana Moisiuc, Mati 
Bîrsan, șoferi Dumitru Mandoc, Emil 
Munteanu, Adrian Filip, Sorin 
Lupșe și Sorin Muștea, iar 
telefonistă dna Florica Bordeanu.

în 2 ianuarie a lucrat aceeași tură 
din ziua de 31 decembrie '98, 
serviciul pe autosanitare fiind 
asigurat și de către dnii Silviu Costea, 
Marinei Jurcă, Sorin Moga și Cornel 
Munteanu.

Reținem că majoritatea 
chemărilor au fost din Deva, dar și 
din satele Boz, Șăcărâmb, Rapolțel, 
Sîntandrei, Săliște, că diagnosticele 
depistate au fost hemoragie 
digestivă superioară, diabet zaharat 
decompensat, gastroduodenită 
acută, discopatie lombară bilaterală, 
cardiopatie ischemică cu angină 
pectorală, reacție nevrotică.

S-a intervenit cu promptitudine 
și cu competență, au fost alinate 
dureri, s-au făcut recomandări. în 
numele tuturor celor aflați în situații 
de urgență, mulțumim colectivului 
Ambulanței județene. Căci, așa cum 
afirma dl I. Crăciun: “Dacă sănătate 
nu e, nimic nu e - nu poți lucra, nu 
poți învăța, nu poți trăi".

Primii nou-născuți
începând din după-amiaza zilei 

de 31 decembrie, până la data 
documentării noastre (2 ianuarie, 
ora 13,20), la maternitatea din Deva 
se născuseră șase copii: patru 
băieți și două fetițe. Prima naștere 
din acest an a avut loc în ziua de 1 
ianuarie, la ora 8,30: o fetiță de 
3.050 grame, Cosmina Adela. Mama 
se numește Silvia Bîrzog, în vârstă 
de 22 de ani, din Rapolțel.

De gardă în noaptea dintre ani 
ca și în 2 ianuarie '99 a fost dna 
dr. Aișe Iliescu, medic primar 
obstetrică-ginecologie, iar în 
zilele de 1 și 3 ianuarie dr. 
Roxana Dumitru. Asistente de 
serviciu au fost dnele Natalia 
Popeanu, Margareta Donici și 
Elisabeta Horvath. La subsecția 
de nou-născuți, au fost de 
serviciu în intervalul 1-3 ianuarie 
dnele dr. Mariana Dobre și dr. 
Paraschiva Luca, asistentele 
Virginia Munteanu și Cornelia Isai. 
S-a lucrat în 1,2 și 3 ianuarie în 
ture de câte 24 de ore.

intervenții și ia 
serviciile de urgență 
chirurgie si reanimare

Garda a fost asigurată la 
chirurgie în 31 dec. și 2 ianuarie 
de către dnii dr. Ion Iliescu și dr. 
Viorel Nistor, iar la reanimare de 
dna dr. Elena Nadă și dr. Oliviu 
Dumitru. în zilele de 1 și 3 ianuarie 
au asigurat serviciile de urgență 
dr. Iordan Dragomirși dr. Grigore 
Timar. S-a intervenit în 
aproximativ 50 de cazuri, cele mai 
multe fiind hemoragii digestive, 
fracturi și luxații datorate 
condițiilor meteorologice. Au fost 
și două operații de peritonită 
apendiculară. “Spre
surprinderea noastră - afirma dl 
dr. Iliescu - n-au fost în acest an 
decât două cazuri de agresiuni: 
un înjunghiat și o femeie bătută 
de către concubin. Nu s-au 
semnalat nici cazuri de 
pancreatite, care altă dată ne 
dădeau bătăi de cap”.

1 - La familia lacob Marian, Revelionul a început ceva 
mai repede deoarece capul familiei urma să-și petreacă 
noaptea de cumpănă între ani la serviciu.

2 - Restaurantul hotelului Sarmis, o cupă de 
șampanie în cinstea Noului An 1999.

3 - în noaptea de Anul Nou de serviciu la dispeceratul 
Poliției județene a fost pit. adj. Florin Haida.

4 - Chiar în primele minute ale Noului An a sosit în 
Deva o trupă de colindători.

5,6 - în sala de așteptare a gării din Deva, cei mai 
năpăstuiți de soartă au întâmpinat Noul An cu un somn la 
căldură sau o sticlă de bere.

7 - La secția de urgență a Spitalului din Deva la ora 
vizitei fotoreporterului nostru nu se afla decât un singur 
pacient în staționar, primind îngrijiri medicale de la 
asistenta generalistă luliana Georgescu.

Foto: Traian MÂNU
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întâlnire ca
în penultima zi a anului 

1998, la Primăria municipiului 
Deva a avut loc o întâlnire - 
prima de acest gen - a preșe
dintelui Consiliului județean, dl 
Gheorghe Barbu, și 'a 
primarului municipiului Deva, 
dl Mircia Muntean, cu 
reprezentanți ai mass-media 
din județul nostru. Cu acest 
prilej organizatorii întâlnirii și- 
au exprimat opiniile în legătură 
cu modul cum ziarele, posturile 
de radio și de televiziune au 
reflectat realitățile din județ,

CONSILII!!. JUDE LEAN 
HUNEDOARA

DIPLOMA

Se acordă o MENȚIUNE SPECIALA

publicației CȚJVANTUL LIBER

pentru echidistanta cu care a reflectat in paginile 
sale evenimentele anului 1998 .

Purtâtor de Cuvânt, 
Ciprtan Alic

Deva, la 30 decembrie 199S

SC Avicola Deva-Mintia 
supraviețuiește
(Urmare din pag. 1) 

aprobe demararea proce
durilor de privatizare și nu de 
lichidare judecătorească sau 
administrativă.

Beneficiind de un ma
nagement competent, fără a 
beneficia de subvenții 
substanțiale cum se proce
dează în cazul complexelor 
similare de profil din alte țări, 
de unde se importă masiv 
carne de pasăre și ouă la 
prețuri incredibil de mici, dar 
și de calitate îndoielnică, în 
anul 1998 - cum ne spunea 
directorul SC Avicola Deva, dl 
ing. loan Simion - această 
unitate a înregistrat pe 11 luni 
un profit de peste 800 
milioane lei, evident din 
activitatea de bază, respectiv 
din producția avicolă. 
Discutând despre pregătirea 
bazei producției anului 1999, 
interlocutorul aprecia că 
există realmente șansa, 
potrivit efectivelor de păsări 
existente acum și calității 
acestora, ca profitul să ajungă 
la circa 7 miliarde de lei. Astfel 
se va crea și posibilitatea ca 
acționarii să primească 
dividende de la această 
firmă. N-ar fi fost oare o crimă 
națională ca în astfel de 
condiții, chiar dacă sunt 
acumulate niște datorii 
anterioare, unele făcute în 
numele protecției sociale, să 
fi lichidat o firmă viabilă, 
printre puținele de profil care 
mai există în toată 
Transilvania? Evident că aici 
te duce, vrând-nevrând, 
gândul .la politica de 
distrugere a aviculturii 

mass-media 
precum și gânduri privind 
colaborarea în anul 1999, 
care se dorește a fi mai 
fructuoasă și transparentă în 
toate planurile.

Ca un gest de apreciere 
a contribuției aduse la 
reflectarea echidistantă în 
paginile sale a evenimen
telor anului 1998, Consiliul 
județean Hunedoara și Con
siliul local Deva au acordat 
o diplomă - mențiune 
specială - cotidianului 
“Cuvântul liber". (N.T.)
CONSILIUL LOCAL 

DEVA

Purtător <le Cuvânt, 
Petru Muntean

autohtone pentru a apela, cu 
consecințele de rigoare, la 
importurile din Ungaria sau 
din alte părți, pentru a ne lăsa 
la mâna unor speculanți și 
neaveniți în materie de 
avicultură.

Referitor la pregătirea 
producției pentru acest an, dl 
Simion spunea că sunt cre
ate condiții depline pentru ca 
începând din luna martie să 
se obțină zilnic circa 130000 
ouă, față de 80-85 mii, care 
este producția acum, 
precum și 10-14 tone carne 
de pasăre, în funcție de 
cererea pieței, prin 
redeschiderea activității 
fermei nr.4 asigurând și 
crearea unor noi locuri de 
muncă.

Datorită deciziei luate de 
către AGA consumatorii de 
produse avicole din județul 
nostru se pot considera 
mulțumiți pentru faptul că 
vor avea posibilitatea să con
sume ouă și carne de pasăre 
proaspete, de calitate, 
obținute din producția 
autohtonă, accesibile fiind și 
prețurile de valorificare. 
Apelând la aprovizionarea de 
la magazinele proprii ale 
societății comerciale, 
cumpărătorii beneficiază de 
o servire în condiții 
ireproșabile și de prețuri 
promoționale.

Cu acest prilej con
ducerea SC Avicola Deva 
dorește ca anul 1999 să fie 
mai bun și prosper pentru toți 
clienții și colaboratorii 
acestei firme.

Reforma 
'nvătământuli'i

9

După a doua "tranșă" 
de vacanță, anul școlar în 
curs se reia începând de 
astăzi, perioada urmă
toarelor trei săptămâni 
având un specific inedit.

Elaborarea 
curricuiumuiui național 
pentru, școli și licee 
(început ia clasele i-V), ca 

[Ceșicâțau 
învățat elevii
prim pas important al 
reformei învățământului, a 
adus modificări concrete 
ia nivelul planurilor de 
învățământ, al progra
melor școlare, manualelor 
etc.. Ce, cât și cum au 
învățat elevii in prima 
parte a acestui an școlar 
de reformă se va constata 

! în săptămânile ce vor 
, încheia semestrul / (4-22 

ianuarie).
în așa-zisa etapă a 

evaluărilor nu vor mai fi 
predate cursuri și se vor 
realiza recapitulări, 
sintetizări ale materiei 
predate până acum, 
dezbateri, studii de caz ș.a.

, Elevii, la rândul lor, pe 
lângă lucrările cu diverse 
teme pe care ie au de 
întocmit, vor susține 
tezele semestriale. Spre 
deosebire de anii trecuți, 
nota (calificativul) 
obțlnut(ă) ta acestea nu va 
mai avea aceeași pondere 
în calcularea mediei, ci 
doar 25 ia sută.

De altfel, reforma în 
ansamblul ei reprezintă, 
deopotrivă pentru elevi și 
pentru dascăli, un examen 
ce se dorește a fi trecut 
cât mai bine. în ce măsură 
se va reuși aceasta, 
rămâne de văzut și 
de...evaluat. (G.B.)

Ministerul Finanțelorf
Direcția Generala a Finanțelor Publice și Controlului 

Financiar de Stat Hunedoara ■ Deva 

în atentia afientilor economici
9 9

începând cu 1 ianuarie 1999 sumele datorate de 
agenții economici conform Ordonanței de Urgență nr. 31 / 
1998 pentru pensia suplimentară și pensia asigurări 
sociale ale agricultorilor (3003 și 3010) se vor vărsa în 
conturile:

-22090404■ Contribuția pentru pensia suplimentară
■ 22090406 ■ Contribuții agenți economici pentru 

asigurări sociale ale agricultorilor
urmat de codul fiscal al DPMOS Hunedoara deschis la 

Trezoreria Deva.

“Magazin • Cuvântul liber”
Puteți găsi în chioșcurile ziarului "Cuvântul liber" 

primul număr al suplimentului de divertisment 
“Magazin - Cuvântul liber". Din cuprinsul său, cu 
siguranță vă vor reține atenția informații de larg 
interes, umorul de cea mai bună calitate, integrameie, 
lecturile captivante.

Nu ezitați să solicitați și să vă procurați această 
publicație pentru sufletul și mintea dv!

Să nu ucidem speranța
(Urmare din pag. 1)

Să nu ne mai facem iluzii 
că vine FMI să ne dea bani, 
ori că ni se deschid ușile 
structurilor europene doar 
pentru că suntem români. 
Nimeni nu mai face astăzi 
acte de caritate. Toată lumea 
vrea să câștige. Dar să nu 
ignorăm ultimatumul pe care 
ni l-a dat de curând 
Occidentul. Pentru că, dacă 
nu ajută, Occidentul te poate 
apăsa, te poate da la o parte. 
Adică să încercăm a izbândi 
prin noi înșine,' dar cu ochii 
roată în jur.

Să nu așteptăm minuni de 
la bugetul pe 1999. Este foarte 
subțire. De maximă auste
ritate. Domenii de covârși
toare importanță națională, 
precum sănătatea și 
învățământul, vor suferi în 
continuare. Și odată cu ele, 
noi toți. Iar dacă va continua 
practica neplății taxelor și a 
impozitelor către stat, a eva
ziunii fiscale și a economiei 
subterane, bugetul va deveni 
tot mai sărac. Nici noi nu vom 
fi altfel.

Să nu punem nici cel mai 
mic preț pe alegerile antici
pate pe care le clamează in
sistent partidele din opoziție. 
N-ar aduce nimic nou și nimic 
bun. Doar cheltuieli în plus,

LISEI" 

doar bulversarea drumului 
spre economia de piață, 
doar încrâncenarea și mai 
acerbă a politicienilor și a 
electoratului. Să lăsăm 
acest Guvern să termine 
ceea ce a început; cu destulă 
întârziere, e drept. Iar la 
timpul potrivit, altul la rând. 
Poate mai bun.

începem un nou an într- 
un climat de oarecare liniște 
și pace socială. Dar asta nu 
va dura mult. Reforma, în 
coordonatele 6i atât de 
dureroase, va scoate multă 
lume în stradă. E foarte greu 
să faci în câteva luni ceea ce 
nu ai făcut în ani de zile. Im
portant este să ne păstrăm 
luciditatea, calmul. Să 
eliminăm schismele dintre 
noi. Sunt suficiente cele 
dintre politicieni și demnitari, 
cele din partide și din 
structurile puterii.

Am intrat în 1999. Anul 
trecerii hopului reformei. 
Anul începutului de mai 
bine. Anul întrezăririi 
luminiței... Să fim mai drepți, 
mai buni. Și mai 
înțelegători, mai răbdători. 
Să nu ucidem speranța.

Fie ca epocala eclipsă 
de soare din 11 august a.c. 
să ne deschidă calea spre 
lumină...

Pierdut legitimație de 
ne văzător pe numele Cioran 
Eugenia. O declar nulă.

VPM'Z.RW 
CUMPĂRĂRI DECESE

• Vând diapozitive color și 
aparat de proiecție, 700 000, 
negociabil. Tel. 627512.

PIERDERI

• Pierdut cod fiscal, 
Asociația de proprietari nr.6 
Brad, str. Libertății, nr. 8 A. îl 
declar nul. (6001)

Agresorul
Un fapt mai puțin obișnuit. Un 

șofer a spart cu pumnul geamul 
de la portiera stângă a altui 
autoturism, după care a lovit pe 
cel care-l conducea. Ne referim 
la loan Lotis, 47 de ani, 
conducător auto la EM Vețel. 
Șoferul bătut se numește Iulian 
Vug și este din Deva. Agresorul 
este acum cercetat pentru 
comiterea infracțiunilor de 
distrugere și lovire.

Răzvan și veri
gheta

Răzvan Panta are 15 ani, 
șase clase și este din Deva. Cu 
puțină vreme în urmă, el a 
pătruns în locuința lui Dorin 
Andrășescu, de unde a sustras 
o verighetă din aur. Așa a ajuns 
el pe mâna poliției.

Sărmanele găini
Chiar așa. Vai de găinile care au 

încăput pe mâna lui Ion Muntean, de 
46 de ani, din Sîntandrei. Spunem 
acest lucru întrucât acest individ 
fără nici o ocupație a dat iama prin 
gospodăriile oamenilor la furat de 
zburătoare. După o asemenea 
ispravă făcută pe la cotețele lui 
Dionisie Gyorfi din Deva, a fost 
depistat de poliție.

------------------- --------- \
(Urmare din pag. 1)

privatizării românești. S-au 
creat premisele nefaste ale 
declanșării unei crize 
financiare fără precedent 
care numai printr-o minune 
nu s-a produs în 1998. Sub 
presiunea unor perspec
tive extrem de sumbre, 
Guvernul Vasile a lansat la 
finele anului câteva șarje 
reformatoare reușindu-se

' 1998 - ’
Retrospectiva (I)
privatizarea unei părți din 
Romtelecom, a Băncii 
Române de Dezvoltare, 
precum și începerea 
acțiunilor de lichidare 
judiciară la un număr de 49 
de societăți comerciale cu 
mari pierderi. Dată fiind 
necesitatea încheierii unui 
nou acord stand-by cu FMI, 
a scadenței plății unei 
fracțiuni din datoria 
externă a României și, ca 
factor agravant, a situației 
de precriză în care ne 
aflăm, parafrazându-l pe 
Malraux, am putea atrage 
atenția guvernanților că în 
1999 puterea va fi 
reformatoare sau nu va fi 

kdeloc.

• Doina soție, Radu fiu, 
Mihaeia noră, Cătălin nepot 
mulțumim tuturor celor care 
au fost alături de noi ia 
suferința pricinuită de 
decesul dragului nostru soț, 
tată și bunic,

COCIOBEA EMILIAN 
INULUI

din Hunedoara. Bunul 
Dumnezeu sâ-i dea odihnă 
veșnică! (3785)

Minorii și
violența

De puțină vreme, lucrătorii 
Biroului Ordine Publică din
cadrul Poliției Municipiului 
Deva au organizat o acțiune 
pentru prevenirea
infracțiunilor cu violență 
săvârșite de minori. Cu 
această ocazie, polițiștii au 
depistat și sancționat 
contravențional și pe Răzvan 
Panta, 15 ani, din Deva. 
Amenda a fost de 140.000 de 
lei.

Comerț ilicit
Se pare că practicarea

unui comerț ilicit de către un' 
cetățeni este o "afacere 
rentabilă. Acest lucru însă dcr
până la intervenția polițiștjr 
Printre cele mai recnte 
sancțiuni pentru astf1 de 
practici se numără 1 ce'e 
primite de Liliana M*teuî 
Mirela Neagu, ambele^n Deva. 
Prima a fost am'ndata cu 
150.000 de lei, ce* de’a doua
cu 100.000 de lei

Rubrici realizată cu 
sprijinul Poliției 

municipiului De va


