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într-această zi prăznuim Botezul Domnului, care s-a 
săvârșit după cum este arătat în Sfânta Evanghelie: “Și a 
venit lisus din Galileia, la Iordan, către loan, ca să se 
boteze de către el. loan, însă, îl oprea zicând: “Eu am 
trebuință să fiu botezat de Tine și Tu vii la mine?" 
Răspunzând, lisus a zis către dânsul: “Lasă acum, căci se 
cuvine să împlinim toată dreptatea." Atunci loan s-a învoit 
să-L boteze. Iar după ce s-a botezat, a ieșit îndată din apă 
și iată cerurile I s-au deschis și loan a văzut Duhul lui 
Dumnezeu pogorându-se ca un porumbel peste dânsul.

Și Iată se auzi glas din ceruri: “Acesta este Fiul Meu cel 
iubit, întru care bine am voit". (Matei III, 13-17).

lisus Hristos - de la care și loan și tot neamul omenesc 
avea trebuință, să se boteze, .pentru curățirea lor de păcate 
- a venit totuși la botezul lui loan, ca să se împlinească 
porunca lui Dumnezeu. Adam cel vechi n-a împlinit porunca 
ce-i dăduse Dumnezeu Hristos, noul Adam, se cuvenea să 
le împlinească pe toate. Pentru aceea Hristos a împlinit voia 
lui Dumnezeu, de la botezul lui loan, până la răstignirea de 

| pe Golgota, pentru mântuirea noastră.

învățătură despre Sfântul Botez
Sfânta Taină a Botezului a fost rânduită de Mântuitorul 

nostru, după învierea Sa, atunci când a poruncit ucenicilor: 
“Mergeți dară, și învățați toate popoarele botezându-le în 
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh" (MateiXXVIII, 
19). Prin botez, fiecare se curăță de păcatul strămoșesc și 
poate nădăjdui ca - prin credință și faptele lui - să 

I dobândească mântuirea. Sfântul Botez nu poate fi săvârșit 
decât de Sfinții Apostoli și urmașii lor, episcopii și preoții. 
Numai în caz de primejdie de moarte, îl poate săvârși și un 
mirean, dar și atunci - dacă pruncul scapă cu viață - preotul 
trebuie să-i citească celelalte rugăciuni și să-i 
împărtășească și Taina Ungerii cu Sfântul Mir. Unii rătăciți 
de la dreapta credință a Bisericii ortodoxe nu recunosc 

i botezul copiilor, ci socotesc că botezul trebuie făcut la o 
vârstă mai înaintată (după 16 ani). Aceștia nu țin seamă nici 

.de poruncile Sfintei Scripturi (Faptele Apostolilor XVI 14, 
15, 16, 27-34, 38; I Corinteni I, 16) nici hotărârile Sfintelor 

' Sinoade (Sinodul ținut în Cartagena a hotărât - prin canonul 
124 - ca toți cei ce nu vor să primească botezul pruncilor, 
să fie anatema) și nici mărturisirile Sfinților Părinți.
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Anul 1998 a fost greu pentru români. Și a sfârșit rău 
pentru cei mai muiți dintre noi. Anul 1999 a început și 
mai rău. Și va fi mai greu pentru tot mai muiți români. E 
pesimism? Eprevedere sumbră? Nu. E cruda realitate. 
Vine din declarații guvernamentale demne de încredere. 
Dați telefon și veți a fia. Dar cum să mai dai telefon ? Că a 
crescut costul convorbirilor cu peste 20 la sută. Iar 
abonamentul lunar s-a făcut 45.000 de lei de ia 32.700 iei 
cât era în 1998.

Și știți unde se vor mai duce in plus banii dv în acest 
an ?Ați ghicit. în taxa pentru fondul special al drumurilor, 
ca să nu-i spunem pe numele de botez - "Taxa Băsescu". 
Ea va fi mai mare cu 20.000 de iei. A dăugați-i ia cei50.000 
de iei pe care i-ați pus sub asfalt anul trecut șl o să 
scoateți din pungă în acest an 70.000 de iei. Indexare în 
baza rate! inflației din 1998, de peste 40 ia sută. Gândiți- 
vă însă că trebuie să plătiți și asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto. Dacă n-ați achitat-o cumva până 
la sfârșitul anului 1998, când aveați reducere de 10 la

Viața prețurilor și 
costurile vieții

sută. Acum, integrală este cu 60 ta sută mai mare decât 
anul trecut. Să nu mai punem ia socoteală impozitul 
pe mașină. Și ei considerabil crescut față de 1998.

Sau poate aveți bicicletă. S-a gândit dl Decebal 
Traian Remeș și ia asta. Nu scăpați de taxă. Iar dacă 
nu posedați nici bicicletă, precis aveți casă. Ei bine, 
impozitul pe clădiri și terenuri, care a suscitat discuți! 
aprinse în Guvern și care va fi definitivat de MLPATîn 
cursul acestei săptămâni, n-o să vă cadă prea ușor la 
stomac chiar acum, imediat după Revelion. Sigur, 
aceste impozite vor fi diferențiate în funcție de 
materialul de construcții din care este realizată casa 
dvs și de zona în care locuiți, dar semnalele date cu 
ceva timp în urmă spun că ne vor ustura strașnic la 
pungă. După cum ne vor da frisoane și noile prețuri la 
energie electrică și agent termic, a! căror robinet

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

Greva minerilor din Valea Jiului
fără suport solid

La stațiile PECO din Județul Hunedoara

Noile prețuri la 
combustibili

Dl ing. Victor Medrea, directorul Sucursalei 
PECO Hunedoara-Deva, a Societății Naționale 
Petrom, ne-a informat că noile prețuri la 
combustibili ce se vând prin stațiile PECO din 
județul nostru sunt următoarele:

benzină regular - 4750 lei/litru
benzină premium II - 5100 lei/litru
benzină super plus - 5300 lei/litru
benzină premium fără plumb - 5000 lei/litru 
motorină - 3700 lei/litru.
Noile prețuri au intrat în vigoare începând cu 

data de 5 ianuarie a.c. și ele au fost determinate de 
influenta accizelor asupra elementelor de cost. 
(N.T.)

• Ieri dimineață, câteva mii de mineri 
de la toate unitățile de extracție a 
cărbunelui din Valea Jiului au continuat, 
în curtea CNH Petroșani, greva începută 
luni, 4 ianuarie 1999.

• îndemnați la unitate și solidaritate 
de către Miron Cozma, minerii au decis 
să continue acțiunile de protest până la 
satisfacerea celor 30 de revendicări 
înaintate MIC și Guvernului României.

• Minerii au așteptat în zadar 
sosirea la Petroșani, până la ora 15a zilei 
de ieri, așa cum solicitaseră, a primului 
ministru Radu Vasile și a ministrului 
Industriei și Comerțului, Radu Berceanu.

• Cei doi anunțaseră încă de luni că 
nu vor veni în Valea Jiului și nu vor 
discuta cu minerii de pe poziția de forță a 
acestora, subliniind că mare parte din 
revendicările minerilor sunt nerealiste, 
urmăresc, în general, neînchiderea 
minelor nerentabile, în fond stoparea 
procesului de Reformă în domeniu.

• Radu Berceanu a acceptat să 
discute la sediul MIC din Capitală cu o 
delegație restrânsă a minerilor, din care

^să nu facă parte Miron Cozma, numit in-

fractor de drept comun, lipsit de suport 
moral de a reprezenta marea masă a 
minerilor harnici și serioși din Valea 
Jiului.

• Președinții PUNR și PRM și-au 
exprimat aprobarea față de acțiunile 
minerilor, dar, ca șl liderii celorlalte 
partide, nu cred că venirea lor la București 
este oportună.

• în schimb, reprezentanți la vârf ai 
PNȚCD, PD, PNL, PAR consideră greva 
minerilor din Valea Jiului ca neavenită, 
revendicările lor nerealiste, îndreptate 
împotriva Reformei în România și chiar a 
intereselor celor mai muiți dintre mineri, 
ca un șantaj politic și o încercare de 
evidențiere a liderilor sindicali.

• Reprezentanții Guvernului afirmă 
cu claritate că nu se urmărește lichidarea 
mineritului, că el va fi în continuare 
subvenționat, dar la niveluri reduse, 
accesibile bugetului național, și în condiții 
de diminuare drastică a cheltuielilor 
neeconomicoase.

• Se recomandă minerilor calm, 
înțelepciune, responsabilitate și speranță. 
(D.G.)

• - Am fast pensionat de 
boală.

- Cum așa? Pari foarte 
sănătos!

— Păi, a avut șeful boală 
pe mine...

CĂLCAT
DE TREN
în noaptea de 3/4 

ianuarie a.c., în jurul 
orei 2,20, pe linia dublă 
I, în apropierea stației 
CFR Mintia, un 
cetățean a fost 
accidentat mortal de 
trenul nr.1942.

Este vorba de Vaier 
Alexandru Rus, 40 de 
ani, din Deva, operator 
la “Electrocentrale” 

JVIintia. (V.N.)

O rază de speranță și un fascicul 
de întrebări fără răspuns

Am intrat și în penultimul an 
al mileniului doi. Am intrat cu 
o realitate economică 
dureroasă. închiderea a patru 
mine de cărbune din Valea 
Jiului și a altora de minereuri 
din zona Brad sunt o realitate; 
una, care copiază o alta, din 
urmă cu 60 -65 de ani, criza 
generală din anii 1929 - 1933. 
Mina Dîlja moare a doua oară 
în 65 de ani. Minele Petrila 
Sud, Bărbăteni și Valea de 
Brazi n-au apucat să trăiască 
măcar cât tinerețea unui om. 
Călanul este și el amenințat cu 
moartea prin inaniție căci 
spada lui Damocles se află 
deasupra celei mai mari unități 
economice din zonă 
“Sidermet.”

O rază de speranță se 
întrevede prin declararea ca 
zone defavorizate a Văii Jiului 
și a zonei Brad. 'Facilitățile 

economice promise de guvern 
sunt de natură să atragă în 
aceste zone capitl nou, investit 
în capacități de producție și 
servicii care să absoarbă 
excedentul de forță de muncă. 
Teoretic, așa ar trebui să se 
întâmple. Vom trăi și vom 
vedea câți investitori se vor 
înghesui aici și în ce fel de 
activități se vor lansa.

Este dreaptă însă această 
măsură protecționistă prin 
raportare la capitalul deja 
funcțional pe această piață a 
forței de muncă? Micul capital 
care s-a exersat vreme.de 9 ani 
pe aceste piețe a rămas, în 
special cel din sfera producției 
și serviciilor, tot la stadiul de 
capital mic dacă nu a sucombat 
între timp sufocat de fiscalitate. 
Și procesul de sucombare 
continuă aruncând pe piața 
muncii noi șomeri care se vor 

adăuga disponibilizaților din 
marile unități lichidate. Dăm 
la punte ce am câștigat la 
pod și poate chiar mai mult. 
Și apoi să nu uităm: 
guvernele post-revoluționare 
au mai făcut promisiuni de 
care s-au achitat ca tata, 
care-i mort de 20 de ani. Un 
exemplu de-a dreptul cinic 
este promisiunea făcută în 
toamnă presei independente
- care și ea trage să moară 
de inaniție - că va reduce la 
9 la sută taxa pe valoarea 
adăugată la publicitate. 
Vorbe în vânt.

S-a hotărât să se acorde
- și se vor acorda, n-avem 
motive să ne îndoim atâta 
vreme cât ne îndatorăm 
demențial în exterior -

_____________ ion CIOCLEI
(Continuare în pag. 8)

De ia 1 ianuarie
S-a înființat figenția Județeană pentru 

Formare și Ocupare Profesională
începând cu 1 ianuarie 

a.c. în baza Legii 145/ 98 și 
în județul Hunedoara s-a 
înființat Agenția Județeană 
pentru Formare și Ocupare 
Profesională a Forței de 
Muncă ca instituție 
descentralizată a ANFOPM. 
Potrivit datelor oferite de 
către dl Eugen Maniac, direc
tor general executiv al 
Agenției Naționale pentru 
Formare și Ocupare 
Profesională a Forței de 
Muncă, noua agenție 
înființată este o instituție 
neguvernamentală, auto
nomă și s-a creat prin 
desprinderea Oficiului de 
Forță de Muncă și Șomaj din 
cadrul DGMPS Hunedoara - 
Deva.

Obiectul activității 
agenției este axat pe 
instituționalizarea dialogului 
social între cei trei factori - 
administrație, sindicate și 
patronat -, elaborarea 
strategiilor de ocupare și 
formare profesională, pre
cum și susținerea financiară 
a șomerilor. în prezent în 
județ funcționează 14 agenții 
în orașe și municipii la care 
se mai adaugă comuna Ilia, 
sediul județean fiind în Piața 
Unirii din Deva, la numărul 2, 
parter și etajul II.

La nivelul județului, 
Agenția are un consiliu 
consultativ format din 15 
membri nominalizați de către 
sindicate (cinci), admi
nistrație (tot în număr de 

cinci, aceștia fiind numiți de 
prefectul județului), patru 
din partea patronatului și un 
reprezentant al CCI.

Instituția nou înființată 
are în cea mai mare parte 
atribuțiile fostului Oficiu 
pentru Forță de Muncă și 
Șomaj - promovarea unor 
politici active și pasive în 
domeniul forței de muncă - 
la care se adaugă sistemul 
de parteneriat, autonomia 
acesteia, obligativitatea 
acordării unor servicii inte
grate în sensul că o 
persoană poate să 
primească toate infor
mațiile referitoare la acest

Corne! POENAR
(Continuare în pag. 8)
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Emil Constantinescu este 
relativ optimist în privința 

perspectivelor lui 1999
Președintele Emil 

Constantinescu a apreciat, 
în mesajul de Anul Nou 
adresat națiunii, că “există 
șanse ca românii să 
înceapă să simtă și roadele 
sacrificiilor pe care le-au 
făcut după 1989”, dacă 
procesul de restructurare 
demarat la sfârșitul lui 
1998 de Guvern va con
tinua și în 1999.

Emil Constantinescu a 
afirmat că actuala putere 
este decisă să reformeze 
sistemul economic 
românesc pentru a trece în 
rândul țărilor care “au 
parte, acum, de mai multă 
securitate și bunăstare”. 
Pentru a trece această 
“punte”, însă, șeful statului 
român a arătat că trebuiesc 
îndeplinite trei condiții: “Să 
fim convinși că pe malul 
celălalt e mai bine. Să nu 
ne fie frică. Să ne ajutăm 
unii pe alții pentru că 
trebuie s-o trecem toți.”. 
Constantinescu a admis că 
“țara este traversată de un 
acut sentiment de 
nemulțumire”, manifestat 
atât de cei îndreptățiți, 
respectiv marea, masă a 
celor ce suportă prețul 
reformei, cât și de cei care 
“au profitat din plin de 
această tranziție”.

însemnări
...Se comemora ziua de 

naștere a Crăișorului. Lume 
multă. Viceprimarul comunei, 
pe atunci luga Nicolae, trecea 
cu poetul Adrian Păunescu pe 
aleea de la biserică înspre sat. 
Amândoi (priveau cu ușurință 
de sus în jos) mergeau alături 
și discutau despre sărbătoare.

Un sătean de pe margine îi 
face semne insistente vicelui 
să vină mai aproape... Vicele.îi 
dă de înțeles că nu poate...! 
•Cum să-și lase musafirul...! 
Omul insistă...! Vicele se 
gândește: "mă poate o fi ceva 
la primărie...? Pe acasă...?’’ Și 
se îndreaptă spre cel car'e-l 
solicită...

- Știi ce...? - îi spune în

Miercuri
6 ianuarie
TVR 1

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
11,30 Lumină din lumină. Botezul 
Domnului 13,00 Destine în 
vremuri de război (s/r) 14,00 TVR 
Info 14,10 Santa Barbara (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 23,25 Cultura în lume 
0,10 Toată lumea astă seară 
cântă cu mine!

TVR 2
6,00 TVM Telematinal 8,00 

Desene animate 9,00 
Țeleenciclopedia (r) 9,50 Un

în plan extern, Emil 
Constantinescu a 
apreciat că demersurile 
diplomatice ale ultimilor 
doi ani au făcut din 
România “un pilon de 
stabilitate” regională și 
un punct de tranzit al 
“marilor trasee trans- 
continentale care vor 
domina societatea gobală 
a mileniului III”.

Președintele Constan* 
tinescu s-a angajat ca, în 
1999, să se implice mal 
mult în sprijinirea cate
goriilor defavorizate, să 
sprijine întreprinzătorii 
onești, să continue să 
încurajeze lupta împo
triva corupției și să apere 
“cu toate puterile 
autoritatea instituțiilor 
statului”.

Referindu-se la men
talitatea cu care românii 
abordează această 
perioadă, președintele 
Constantinescu a spus 
că “de prea multe ori 
preferăm siguranța 
nefericirii decât riscul 
fericirii și uităm prea 
adesea că secretul 
fericirii nu este să faci ce 
îți place, ci să înveți să-ți 
placă ceea ce trebuie să 
faci”.

A

întâmplări de la Țebea
șoaptă omul - dacă aș avea doi 
ca voi, nu mi-ar mai trebui 
tractor...!

...La intrare în sat factorul 
poștal cu tolba pe umăr pedala 
de zor spre abonați...

- Bădie, îl întreabă poetul 
A.P., ce ziare ai? - Dă-mi și 
mie... Magazinul. Și-i întinde 
banii.

Poștașul ia banii și dă 
publicația... Dar când îl vede pe 
viceprimar, care venea grăbit 
să-l prindă din urmă pe poet, 
poștașul îi smulge din mână lui 
A.P. publicația spunând: “V-o 
daul - dar după ce o citește 
tovarășul vice...!”

...La primărie după festivi
tatea comemorării Crăișorului a

cântec pentru fiecare 10,00 
Opinia publică (r) 11.00
Pelerinaje (r) 11.30 Atlas (r) 
12,00 Sunset Beach (s/r) 12,50 
Doar o vorbă... (r) 13,00 
Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! (r) 13,30 Ecclesiast ’99 
14,00 Emisiune în limba 
maghiară 15,00 TVR Info 15,10 
Limbi străine: germană 15,35 
D.a. 16,00 Țiganca (s, ep. 92)
16.45 Santa Barbara (s) 17,30 
întâlnire muzicală cu ansamblul 
artistic profesionist Ciprian 
Porumbescu din Suceava 17 40 
Tribuna partidelor parlamentare 
18,00 Care pe care? (cs) 19,00 
Știri bancare și bursiere 19,10 
Contemp - Art (mag.) 20,10 Des
tine în vreme de război (s) 21,10 
Studioul șlagărelor 21,25 Fotbal 
Campionatul Italiei 23,30 
Meridianele dansului

ANTENA I
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,fp. 147) 
14,00 Știrile amiezii 14,30 
Foișorul de foc (talkshow) 15,30 
Dallas (s, ep. 148) 16,30 Știri

r -papalânsează uii apel-1 
! pentru pace în Africa și I
■ în Kosovo i

Papa loan Paul al ll-lea a adresat un apel "responsabililor . I politici și militari", pentru .a pune capăt războaielor și ' I oprimărilor care afectează populațiile din Angola, Republi- I 
| că Democratică Congo, Sierra Leone și provincia sârbă |
■ Kosovo, informează AFP. J
' “Din nefericire, și de Noul An au avut loc o serie de situații ' I penibile, iar în diverse locuri din lume continuă să apară o I 
| mulțime de crize de dezolare provocate de războaie și |
■ oprimări”, a declarat Papa în fața miilor de credincioși ■
] adunați în Piața Sfântul Petru din Roma. 1

"în acest moment, gândurile mele se îndreaptă spre I 
| Angola, unde a izbucnit din nou un conflict fratricid, în Re- |
■ publica Democratică Congo, a cărei populație, departe de ■
1 atenția mondială, suferă de multă vreme de consecințele ' I unor incidente armate foarte dure", a afirmat Suveranul I 
| Pontif. jI "Gândurile mele se îndreaptă totodată spre Sierra ■
■ Leone, teatrul Unor violențe atroce care îi obligă pe oameni ' I să-și părăsească locuințele, iar drama din Kosovo, unde în I 
| ajunul Crăciunului au avut loc noi incidente, este încă |
■ prezentă în inima mea", a spus el. |

"Făcându-mă ecoul multor apeluri care ajung la mine J I din atâtea locuri, mă adresez responsabililor politici și militari I 
| și îi rog să pună în aplicare toate inițiativele posibile care să |
■ favorizeze o pace justă și durabilă în lume", a încheiat Papa ■ 
jjoan Paul al ll-lea.

'■'iriillDLJiinsiAl^
Cui'vâi Jj'llîSÎiK 
lifc-er

întrebării dv, stimată dnă Galenia Ștef din Vărmaga (Certej), îi 
răspunde Direcția Generală de Muncă și Protecție Socială a 
județului Hunedoara. Cităm:

"1. Perioadele lucrate ca îngrijitor școală comunală constituie 
vechime valabilă la pensie numai dacă se face dovada existenței 
unui contract de muncă, încheiat în sensul Codului Muncii, a unui 
salariu la nivelul salariului minim pe economie din perioada 
respectivă și *a virării pentru'toată perioada a cotelor legale de 
contribuție la asigurările sociale de stat.

2. Pentru perioadele de munqttor forfetar nu se poate achita 
contribuția de asigurări sociale, activitatea respectivă nefiind 
desfășurată în baza unui contract de muncă și deci neexistând nici 
contract de asigurare".

avut loc o ședință de lucru.
- Cum se stă cu șeptelul? 

Care este numărul de ovine în 
gospodăriile populației?

- Concret! La dumneatp 
tovarășe vice gazdă?

Ciobanii de la 
cooperativele agricole au oile 
lor, cam câte 50-60 fiecare... Că 
asta e cartea de vizită... La 
cooperatori...!, ar fi câte... 5-6 la 
a doua..., a treia gospodărie. 
Dar sunt de "agrement!"

- Cum vine asta?! - a-sărit 
ca ars tovarășul de la județ. Mor 
pe baricadele agriculturii dar n- 
am mai auzit așa ceva...?l

- O să le vedeți pe câteva 
după ce terminăm cu ședința... 
La punctul patru...

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"

* PRO IV
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

Poșta 
rubricii

...Afară, dinspre câmp, 
venea adus de vânt un fum 
dulceag, cu aromă de 
pastramă... Așa cum îi plăcea 
și Crăișorului... Dar nu numai 
lui...! (Erau oile de 
"agrement"...)

P.S. Astăzi domnul luga 
Nicolae nu mai e vice. Are o 
societate comercială cu 
activitate de producție. 
Vremurile l-au “reciclat". E tot 
același om plin de umor și de 
voioșie. Și de la viață are 
multe împliniri. Fata a 
terminat facultatea. Și vrea să 
înceapă alta...

Activitatea la firmă a 
început să se redreseze. Cu 
dobânzile nu se prea 
împacă... Și nici cu 
fiscalitatea...

N. Panaitescu

Chestiunea zilei 23,30 Walker, 
polițist texan (s, ep. 6) 0,15 
Dosarele X (s)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

8.30 Te iubesc (s/r) 9.00 
Sărmana Maria (s/r) 9.30 
Dragostea nu moare (s/r) 10.00 
Țiganul (f/r) 11,40 Ca la mama 
Acasă (r) 11,45 De partea legii 
(s/r) 12.30 Ultima vară (s/r) 13.30 
D.a./r 13,45 Dragoste și putere 
(s/r) 14.45 Misterioasa doamnă 
(s/r) 15.30 Fotbal II Calcio: AC 
Parma - Internazionale Milan (d)
17.30 Ultima vară (s) 18.25 Ca 
la mama Acasă 18.30 Sărmana 
Maria (s) 19.00 Dragostea nu 
moare (s) 19.25 Peter Pan (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s)
20.45 Misterioasa doamnă (s)
21.30 Surorile (s) 22.30 Roiul

PRIMA TV
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

Hoția la
r

tarabă și 
cântarul de 
verificare
Probabil că sunt puțini 

devenii care nu au trecut în 
zilele de dinaintea Crăciunului 
și Anului Nou prin piața centrală 
a municipiului. A fost 
abundență de mărfuri, dar și 
mare aglomerație. Și când se 
poate fura mai... zdravăn dacă 
nu la înghesuială, la grabă? 
Atunci, iuțeala de mână a 
tarabagiului, cu calculatorul lui 
mincinos și cântarul dereglat, 
face minuni pentru punga lui și 
găuri în buzunarele 
cumpărătorilor grăbiți sau 
neatenți.

In 30 decembrie, la o 
tarabă cu mere de 6500 de lei 
kilogramul, o vânzătoare 
brunetă, cu mănuși rupte și 
murdare, își oprea pentru 
teșchereaua ei 100 de grame 
de mere la kilogramul vândut. 
Atrăgându-i-se atenția, 
recunoștea... pe jumătate: 
“Poate să fi greșit cu 50 de 
grame, dar cu 100 de grame nu 
fac (!)" Adică 50 de grame la 
kilogram are voie să fure. La o 
altă tarabă, cu banane, hoția 
venea pe două canale în 
același timp: furtul la cântar, cu 
50 de grame la kilogram, și 
furtul la socotit cu calculatorul, 
de 650 de lei la kilogramul de 
12.500 lei. O nimica toată... Cu 
minus la cântar se vindeau și 
portocalele și mandarinele, 
între 20-60 de grame. Doar 
strugurii nu se vindeau. Deloc.

In piețe, în zilele 
aglomerate, cumpărătorii au 
nevoie de protecție. N-am văzut 
însă atunci și nici în alte 
asemenea zile, în piața centrală 
a Devei, chipiu de polițist, picior 
de gardian, umbră de controlor 
din sumedenia de organisme 
câte există. Și banii sunt puțini. 
Prețurile cresc continuu. Iar 
mușteriii de chilipiruri devin din 
ce în ce mai mulți. Cine-I mai 
apără pe năpăstuitul 
cumpărător?

Ar fi o sugestie: montarea 
de către administrația pieței, 
într-un loc protejat, a unui 
cântar performant de control, la 
care, chiar contra unei sume 
modice, cumpărătorii să-și 
poată verifica marfa cumpărată 
și anunța operativ, la un telefon 
instalat în preajmă, 
organismele abilitate să 
Intervină, având afișate acolo 
și numerele lor de telefon. Prea 
multă hoție. Nu-i destulă 
sărăcia?

Dumitru GHEONEA

Tia și Tamera (s, ep. 27) 16.35^ 
Malcolm și Eddie (s, ep. 27) 
17.00 Jerry Springer Shpw 
(talkshow) 18.00 Focus, Meteo, 
Sport 18.50 Real TV 19.00 Vi
per (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)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 - 
09.00 "Bună dimineața, PRO TV 
e al tău!" (coproducție cu stațiile 
locale) 09.10-10.00 Program 
comercial PRO TV Deva 17.00-
17.15 Știrile PRO TV 
(coproducție) 22.15-22.30 Știri 
locale

ANTENA l-DEYA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

10.30 Plai de cânt și dor 10.35- 
11.00 Muzică, promo 16.SO
IT.30 Program muzical 17.SO
IT.55 Interviul săptămânii 
17.55-18.00 TELEX 22.05-
22.15 Știri locale (r)

Marți, 6 ianuarie

O BERBEC
Este foarte important să fiți 

energici și flexibili. Pot apărea 
situații neașteptate pe care să 
le folosiți în beneficiul dv. Dacă 
aveți de gând să faceți afaperi, 
încercați să împărțiți profitjil în 
mod rațional.

5 TAUR
Vă veți descurca în orice 

împrejurare. Dacă relația de 
cuplu vi se pare puțin anostă, 
nu-l învinuiți doar pe partener. 
Nu încercați să schimbați ceea 
ce nu e de schimbat.

O GEMENI
Conjunctura astrală vă este 

deosebit de favorabilă. E 
momentul să demarați noi 
activități. Profitați de ocazie 
pentru a iniția schimbări șl în 
domeniul profesional.

O RAC
Pentru femeile născute în 

zodia Racului este o zi 
promițătoare, vor avea o stare 
fizică și sufletească excelentă. 
Ele sunt mai înțelegătoare, 
mai amabile și mai săritoare.

O LEU
Astăzi vă puteți aștepta la o 

zi excelentă în toate privințele, 
chiar dacă veți fi puțin mai 
ocupați decât de obicei. Noile 
prietenii vă vor aduce multe 
bucurii și satisfacții.

O FECIOARĂ
Vă străduiți din răsputeri să 

păstrați ceea ce ați obținut 
până acum. Din această 
cauză, mereu aveți de suferit 
pierderi, ceea ce s-ar putea 
întâmpla și astăzi. Din nou 
sunteți încordat și cicălitor. 
Apelați totuși și la părerea 
celor din jurul dv.

□ BALANȚĂ
Prietenii și viața de 

societate vă ocupă foarte mult 
timp, iar pentru familie și 
partener nu vă rămâne decât 
foarte puțin. Dacă săptămâna 
aceasta reușiți să treceți peste 
naivitate, veți obține 
performanțe frumoase.

O SCORPION
Cei născuți în prima decadă 

vor avea ceva de lămurit cu 
colegii și cu șefii, la începutul 
săptămânii. Rezolvarea rapidă a 
situației și fără nici o doză de 
nervi se datorează vieții 
echilibrate de familie pe care o 
aveți.

O SĂGETĂTOR
în a doua parte a zilei vă va 

aștepta o surpriză plăcută. 
Inopinat, va surveni o 
întorsătură neașteptat de 
favorabilă la locul de muncă, 
respectiv în afacerea dv., ceea 
ce vă va convinge să renunțați 
la schimbările propuse.

Z CAPRICORN
Se pare că această zi este 

una de calm și de liniște. Vă 
simțiți izolat și departe de 
lume. Sunteți invadat doar de 
reverii și de halucinații, care nu 
sunt decât “jocurile" 
subconștientului Un bun nțlej 
pentru o autocunoaștere r îai 
profundă.

Z VĂRSĂTOR
Nativele în Vărsător au 

capacitatea de a-l da gata pe 
partenerul de viață (și pe cel 
de afaceri) cu drăgălășenia și 
feminitatea lor. Sunt flexibile, 
cooperante și pot obține 
rezultate deosebite pe riai 
multe planuri.

Z PEȘTI
Mândria și amorul propnJ al 

celor născute în această zoo ie 
le pot împinge deseori, inclusiv
astăzi, spre stări de suspiciune
în privința partenerului de 
viață. Dacă însă acesta e te 
Berbec, Gemeni, Balanța s au 
Săgetător, relația de cuplu vh fi 
armonioasă. ) S
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una pregătire a returului în Tinerii sportivi de la CSS 

Deva bat cu succes la
fotbalul județean

♦
Deși ne aflăm în plină 

pauză competițională, la 
sediul Asociației județene 
de Fotbal există aceeași 
vie animație și activitate la
borioasă ca în plin campio
nat. Zilnic trec pe aici mem
brii Biroului Executiv, pre
ședinții comisiilor de spe
cialitate din cadrul asocia
ției, arbitri, observatori, 
conducători de asociații 
sau secții de fotbal, fie să 
se consulte în anumite pro
bleme (și câte nu sunt?), 
fie să rezolve altele aflate 
la ordinea zilei. într-una din 
zilele trecute am discutat 
pe îndelete cu dnii prof. 
Mircea Sîrbu, președintele 
A.j.F, și Vasile Nemeș, se
cretar al Asociației, despre 
modul cum a decurs în Bi
roul Executiv analiza turu
lui campionatului de fotbal 
în Divizia D, județ, seniori 
și juniori și concluziile ce s- 
au desprins, precum și 
pregătirile ce se desfă
șoară în vederea reluării 
Campionatului la toate ni
velurile.

Ambii interlocutori au 
apreciat că deși toate 
cluburile, secțiile de fot-

Dulca - spre
Coreea de

Sud
Cunoscutul rapidist, Dulca, 

se află deja în Coreea de Sud, la 
echipa Pohang Steelers, pentru 
a semna un contract considerat 
de el ca foarte avantajos: "Voi 
primi casă și mașină."

După câte se spune și bă
căuanul Narcis Răducan este 
curtat tot de o echipă din Coreea 
de Sud, FC Blue Wings Sam
sung Swon. în acest sens se 
vor duce tratativele de rigoare.

Dacă ambii jucători vor evo
lua la aceste formații, va crește 
numărul jucătorilor români ce 
vor juca în Coreea de Sud. 

bal s-au confruntat cu mari 
greutăți financiare și ma
teriale (au fost câteva echi
pe care s-au retras din 
campionatul Diviziei D: Mi
nerul Livezeni, Casino 
Ilia), cele 12 echipe din 
Divizia D și 9 din campio

Pe agenda de lucru a 
Asociației județene de Fotbal

natul județean de fotbal și 
echipele lor de juniori au 
făcut eforturi mari pentru a 
menține formațiile în com
petiție și au reușit să aibă 
o comportare bine aprecia
tă și în ceea ce privește cali
tatea fotbalului practicat și 
buna organizare a meciurilor 
de campionat de către 
echipele gazdă, nesemnali- 
zându-se abateri grave de la 
disciplină nici pe terenul de 
joc, nici în afara lui.

Dar, așa cum s-a stabilit 
și în ședința Biroului Execu
tiv, activitatea membrilor săi, 
a comisiilor și subcomisiilor 
lucrative, vor acționa și în 
această perioadă pentru 
eradicarea unor minusuri 
semnalate în tur și pregăti

Au mai rămas puține zile până la reluarea pregătirilor fotbaliștilor și primele meciuri amicale, 
de verificare

rea în cele mai bune condiții 
a returului campionatelor de 
fotbal din Divizia D și județ. 
Relevând că și în arbitraj au 
fost înregistrate plusuri în ca
litatea multor cavaleri ai flu
ierului, s-a căzut de acord ca 
la testarea fizică și teoretică 

a arbitrilor din lotul județean 
și instruirea observatorilor ce 
va avea loc în zilele de 13- 
14 martie să se manifeste 
exigența cuvenită, îndeosebi 
pentru eliminarea unor as
pecte negative, pentru a fi 
înlăturată orice suspiciune 
asupra unor arbitraje care 
se acuză de imparțialitate, 
generate și de lipsa de per
sonalitate a unor arbitri mai 
tineri, lipsiți de experiență. 
Un alt punct, foarte impor
tant pe agenda de lucru a 
A.j.F., este analiza activității 
comisiei de disciplină din 
cadrul asociației. Se știe că 
după anumite abateri ce se 
întâmplă fie pe teren, fie în 
incinta stadionului în pauză 
sau după joc, cei împricinați 

sunt chemați în fața 
comisiei de specialitate. 
Deseori, cei vinovați și deci 
sancționați sunt nemulțu
miți de sancțiunile primite 
considerându-le prea 
aspre. Ceea ce se dorește 
în analiza preconizată este 
păstrarea exigenței cuve
nite față de cei care comit 
acte de indisciplină, se 
abat de la prevederile regu
lamentare și prevenirea 
producerii lor, judecând în 
spiritul dreptății și al literei 
Regulamentului de desfă
șurare a meciurilor de fot
bal. Nu este neglijată nici 
activitatea Comisiei jude
țene de copii și juniori, 
"schimbul” de mâine al fot
balului fiind permanent în 
atenția A.j.F.

Am punctat doar câteva 
dintre analizele, acțiunile 
ce le va întreprinde Asocia
ția județeană de Fotbal în 
vederea pregătirii cum se 
cuvine a Campionatelor ju
dețene seniori și juniori ce 
se desfășoară în județul 
nostru, care și noi dorim să 
se desfășoare în cele mai 
bune condiții, să atragă un 
număr sporit de spectatori.

“ușa "sportului de 
performanță

- Die director, de cu
rând s-a încheiat un an 
sportiv. Sunteți satisfăcut 
de rezultatele obținute?

- în bună măsură, da. 
Obiectivele propuse au fost în 
întregime realizate și ne bu
cură foarte mult că ceea ce 
vizează conducerea școlii, 
profesorii-antrenori în mod de
osebit s-a împlinit: crește nu

Convorbire cu prof. Partenie Matei, 
director, Clubul Sportiv Școlar Deva

mărul sportivilor care ating co
tele înalte ale performanței. în 
acest scop am reușit să re
punem “pe picioare” întregul 
număr de secții, să se asigure 
condițiile necesare de pregă
tire pentru a atinge țelul nostru 
de a propulsa tinerii spre ma
rea performanță.

- Referiți-vă, vă rugăm, 
la câteva rezultate con
crete...

- Pentru prima oară CSS 
Deva a reușit să “iasă" din 
grupe și să se califice la tur
nee pe țară, în semifinale, la 
volei, junioare II (antrenor Vla- 
uimir Ghicuță și prof. Mihaela 
Andronic) și la minivolei, 
echipa lui V.Ghicuță a ajuns 
vicecampioană națională, la 
baschet, echipa de juniori I 
(antrenor Șafar Csaba) s-a 
calificat în semifinale, iar la ju
niori II, echipa pregătită de 
prof. Victor Roșea a ajuns în 
semifinale. Doresc să mai sub
liniez că ne mândrim cu câțiva 
sportivi care au crescut și s- 
au pregătit la școala noastră și 
acum au plecat la cluburi re
numite în sportul de perfor
manță. Este vorba despre lup
tătorii Moravan Suraș la Rapid 
București și Iulian Blaga la Di
namo, amândoi fiind și com
ponent ai lotului național. Și 
cum vă spuneam adineauri, 
față de 5 sportivi ce intențio
nau să promoveze în loturile 

naționale, au izbutit 7: la canotaj 
(Gabriel lancu, Marius Vințan 
și Ovidiu Bernarschi), la judo, 
Oana Dohotaru, la baschet, 
Marius Bustea și Bogdan Dră- 
goi, la lupte Moravan Suraș.

- Pentru a ajunge la 
aceste succese frumoase a 
fost nevoie de multă muncă 
dar șl de condiții optime de 
pregătire, de antrenamente.

- Categoric da. Ne-am bu
curat însă și de sprijin din 
partea Inspectoratului Școlar 
Județean, a unor inimoși 
sponsori (cărora le mulțumim 
din tot sufletul și prin inter
mediul ziarului “Cuvântul li
ber"), izbutind să amenajăm și 
să modernizăm o bază mate
rială corespunzătoare, dotată 
cu ce este necesar și nu în 
ultimul rând îmbogățirea com
ponenței corpului de antrenori 
competenți, pasionați mode
latori de talente la toate cele 
șapte discipline sportive la 
care elevii vin cu plăcere, cu 
tragere de inimă.

- Cu ce gânduri ați pășit 
în noul an?

- Avem create condițiile 
pentru mărirea numărului de 
sportivi, care să ajungă pe po
diumul întrecerilor sportive pe 
țară, să ajungă la cel puțin 20 
de medaliați și 8-10 sportivi să 
ajungă să fie selecționați în 
loturile naționale. Este un 
obiectiv stimulativ, dar pe deplin 
realizabil dacă socotim că vom 
îmbunătăți și mai mult situația 
materială, vizând organizarea 
semicantonamentelor și can
tonamentelor la complexul 
nostru. în plus, mă bazez foar
te mult pe dorința de afirmare a 
tinerilor elevi și pe profesio
nalismul antrenorilor și profe
sorilor ce îi pregătesc pe viitorii 
performeri.

Pagină realizată de Sabin CERBU

t-Ediția ‘99
De curând, s-a reunit la Mo

naco consiliul mondial al Fede
rației Internaționale de Auto
mobilism, stabilind calendarul 
Formulei 1 pe anul 1999. S-a luat 
în discuție și includerea în ca
lendar a Grand Prix-ului Chinei, 
însă circuitul de la Zuha a fost, în 
final, păstrat doar ca rezervă. 
De-abia din anul 2000 șansele 
pentru organizarea unui con
curs pe circuitul chinez ar putea 
crește.

O problemă a reprezentat- 
o și circuitul de la Imola unde

Calendarul
7 martie: Australia 

(Melbourne)
28 martie: Argentina 

(Buenos Aires)
11 aprilie: Brazilia (Sao Paolo) 
2 mai: San Marino (Imola) 
16 mai: Monaco
30 mai: Spania (Barcelona) 
13 iunie: Canada 

(Montreal)
27 iunie: Franța (Magny- 

Cours)
11 iulie: Marea Britanie 

^(Silverstone)

se organizează, așa după cum 
se cunoaște, Marele Premiu al 
statului San Marino. Guvernul 
italian a oferit garanțiile nece
sare în privința chestiunilor 
juridice legate de “afacerea 
Senna". Și Marele Premiu al Un
gariei era, până nu de mult, 
pus sub semnul întrebării, însă 
organizatorii au oferit toate 
garanțiile de securitate. Ca 
urmare, cursa de la 
Hungaroring va avea loc așa 
după cum era prevăzut pe 
data de 15 august.

competițional
25 iulie: Austria (Spielberg) 
1 august: Germania 

(Hockenheim)
15 august: Ungaria 

(Budapesta)
29 august: Belgia (Spa- 

Francorchamps)
12 septembrie: Europa 

(Nurbungring)
17 octombrie: Malaezia 

(Kuala Lumpur)
31 octombrie: Japonia 

(Suzuka)
Andrei NiSTOR

Divizionarele A își 
încheie vacanta

începutul l-a făcut FC Argeș

Prima echipă din Divi
zia A care și-a încheiat va
canța de iarnă și a luat 
startul pregătirilor pentru 
returul Campionatului ’98 - 
'99 este FC Argeș care a 
sunat adunarea chiar luni, 
la ora 11. La apel au fost 
prezente și noile achiziții 
printre care la loc de frunte 
este Vrăjitoarea, apoi M. 
Radu (Chimica Tâmăveni), 
Neaga, Feraru (Dacia Pi
tești) și se pare vor mai sosi

încă două “întăriri”, Drăguș 
și Mihart. Piteștenii au pier
dut însă două dintre cele 
mai importante piese din 
angrenajul formației, pe 
Barbu și Mutu, urmați de 
Negru.

între 11-23 ianuarie arge
șenii se vor afla la pregătire la 
Herculane și vor efectua un 
turneu în Antalya de la 25 ia
nuarie până la 5 februarie. 
Vor urma apoi meciurile 
amicale de verificare din țară.

Dinamoviștii vor efectua două 
turnee

Ca și multe alte echipe 
de pe prima scenă fotba
listică a țării, dinamoviștii 
se vor reîntâlni, pe data de 
11 ianuarie, la stadionul

de pe Ștefan de Mare. 
Cea mai mare noutate în 
lot este Mutu ce a și jucat 
în meciul susținut de Di
namo în SUA, de la

sfârșitul lunii decembrie 
1998.

După vizita medicală și o 
scurtă acomodare la efort, 
lotul de jucători se va îndrepta 
spre Câmpina unde vor intra 
într-un program centralizat de 
pregătire. Este prevăzut și un 
turneu în Italia, la cunoscutul

Telese Terme, unde antre
norul Cornel Dinu are prie
teni de nădejde.

Dinamoviștii vor reveni 
la București la 7 februarie 
și după numai 4 zile vor 
pleca într-un alt turneu, 
pentru 12 zile, în locuri mai 
călduroase, în Maroc.

Universitatea Craiova pe drumul 
revenirii

După ce Luțu a plecat 
la Steaua, se pare că Uni
versitatea Craiova îl va pier
de și pe talentatul fundaș 
lordache ce este curtat de 
o echipă spaniolă. Lotul 
craiovenilor are și câteva 
noutăți, dar nu nume de 
marcă: Negru de la FC Ar
geș, Botiș de la UTA, Bor- 
dean de la Poli lași, Pădu
reț (Sportul) și G. Dumitru 
(Chindia). Cu noul lor 
antrenor, Marian Bondrea, 
craiovenii vor pleca la 18 
ianuarie la Bușteni unde

își vor încărca bateriile 
până la 31 ianuarie, ur
mând ca între 5 - 19 fe
bruarie să întreprindă un 
turneu la Telese Terme 
unde se pot întâlni cu 
dinamoviștii.

M. Bondrea are o mi
siune grea: să reclă
dească din temelii o 
nouă echipă în Bănie, să 
evite zona periculoasă a 
retrogradării, dar în mod 
deosebit să refacă 
blazonul Universității de 
altădată a marii iubiri.
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Zonele miniere defavorizate au 
devenit realitate

Programul de reformă în 
România prevede, ca un 
capitol de maximă 
importanță, reorganizarea, 
privatizarea, închiderea 
unităților economice cu 
pierderi. între acestea se 
numără și întreprinderile 
miniere, care au cheltuit 
antieconomic între anii 
1991-1998 peste 4 miliarde 
de dolari. Ca urmare, 
Ministerul Industriei și 
Comerțului a întocmit un 
program de oprire a unor 
activități extractive care au 
contribuit cu o treime la 
pierderile înregistrate în 
anul 1998.

Pentru a contrabalansa 
impactul social determinat 
de acest proces dureros dar 
necesar, Guvernul Româ
niei a adoptat o serie de 
măsuri alternative. în urmă 
cu puțin timp a fost aprobat 
planul de definire a 
bazinelor Valea Jiului, Brad 
și Bălan ca zone 
defavorizate, pe o durată de 
10 ani, cu facilități multiple 
acordate celor care vor 
investi și vor crea locuri de 
muncă pentru disponi- 
bilizații de aici, precum și 
pentru ceilalți cetățeni din 
zonele respective.

- Ce urmează după 
această măsură? - l-am 
întrebat pe dl ing. Gheorghe 
Barbu, președintele Consi
liului județean Hunedoara.

- Mai întâi aș dori să 
apreciez măsura declarării 
zonelor defavorizate ca una

'TAW PE SCAUNE, VÂ RQGJ] 
. Conform Ordonanței de comercianții de băuturi . I Urgență nr. 50'1993 privind alcoolice. Astfel, un butic va I
I modificarea regimului accizelor 
! și a altor impozite indirecte,.de la I 1 ianuarie a.c. a intrat în vigoare
■ “ taxa pe scaune" în unitățile de
■ alimentație publică și alte spații 
| care comercializează băuturi
■ alcoolice. Potrivit ideilor I năstrușnice ale dlui contabil I Decebal Traian Remeș, devenit 
. ministru al Finanțelor, respectiva I taxă este de: 5 milioane de lei pe 
| an pentru unitățile cu până la 40 
‘ de locuri la masă ori la bar; 7,5 I milioane de lei pentru localurile l care au între 41 și 100 de locuri;
* 10 milioane de lei pentru cele cu
| peste 100 de locuri.
i în baza aceleiași OU s-a I instituit taxa de autorizare pentru 
| producătorii și importatorii de I alcool, care este între 50 și 350 

de milioane de lei, în funcție de 
| cantitatea produsă, respectiv 
^importată, ca și pentru

de protecție socială dintre organizarea de către Con- 
cele mai interesante, siliul județean, Prefectură,

•Pierderile din economie trebuie reduse;
•Multe unități miniere intră în conservare;

• Valea Jiului și Bradul așteaptă investitori; 

•Eforturi conjugate pentru aplicarea OU nr. 151; 

•Minerii - între proteste și înțelepciune.

complete și mai serioase a 
guvernelor pcst-decembriste 
ale României. De ase
menea, îmi face plăcere să 
spun că propunerea noastră 
de declarare a Văii Jiului - cu 
cele 6 orașe ale sale - și a 
Bradului - cu cele 14 
comune înconjurătoare - ca 
zone miniere defavorizate a 
fost aprobată în totalitatea 
coordonatelor și criteriilor 
definite de noi. Ce urmează? 
Urmează punerea în 
practică a prevederilor 
Ordonanței de Urgență 
privind Regimul Zonelor 
Defavorizate, care
stipulează cu claritate 
facilitățile ce se acordă 
societăților comerciale, 
persoanelor fizice sau 
juridice care inițiază activități 
și dezvoltă locuri de muncă 
în aceste perimetre 
geografice.

întrebarea este ce facem 
noi, ceilalți, pentru corecta 
aplicare a Ordonanței și 
pentru eficiența măsurilor 
stabilite.

- Chiar așa, ce faceți?
- Un prim pas este 

I 
I

trebui să plătească un milion 
de lei pe sortimentul de băuturi 
alcoolice vândute (cinci grupe 
de produse: băuturi spirtoase, 
vinuri, țuică, bere, băuturi din 
import).

Pentru comercianții de 
țigări, taxa de autorizare este 
de 150 de milioane de lei dacă 
vând marfă indigenă și tot de 
150 de milioane de lei dacă 
desfac produse din import, iar 
pentru vânzătorii de cafea taxa 
este de 50 de milioane de lei 
pentru producători și 
importatori și de 10 milioane de 
lei pentru angrosiști.

Oamenii din comerț au 
protestat vehement împotriva 
acestor taxe, însă chestiunea 
dlui Remeș este biblică: “Vrei, 
nu vrei, bea Grigore 
agheasmă!" Vine vremea taxei | 
și pe agheasmă...

I
■
i
I 
I
I 
I
I 
I 
î
I
I

Primăria municipiului Brad, 
împreună cu Direcția Gene
rală a Muncii și Protecției 
Sociale Hunedoara, a unui 
centru de consultanță în 
afaceri în municipiul Brad, 
unde cei interesați să 
organizeze anumite activități 
să fie puși la curent cu toate 
informațiile necesare. 
DGMPS Hunedoara dispune 
și de o finanțare în această 
privință. O altă acțiune 
comună importantă va fi 
editarea unor pliante, 
broșuri, foi volante în care să 
prezentăm concret facilitățile 
oferite de zonele Brad și 
Valea Jiului investitorilor, 
principalele domenii în care 
pot dezvolta diferite activități, 
afaceri, servicii, pe care să le 
facem cunoscute în întreaga 
țară. Vom coopera mai larg 
cu Agenția Națională pentru 
Dezvoltarea și Implemen
tarea Programelor de 
Reconstrucție a Zonelor 
Miniere, care gestionează 
acum activitățile aflate în 
discuție, vom conjuga toate 
forțele locale și județene 
pentru materializarea 

FPS - corigent la 
privatizare pe 1998 
în anul 1998, Fondul Proprietății de Stat nu și-a îndeplinit 

planul la privatizare. Din cele 1600 de societăți comerciale 
prevăzute a fi privatizate, FPS a privatizat doar 1010. Fostul 
ministru al Privatizării șl președinte al FPS, deputatul de 
Hunedoara, Sorin Dimitriu, a temporizat privatizarea până 
când a fost schimbat din cele două funcții. Nici ideea lui, 
“privatizarea pe un dolar”, nu a avut succes, el însuși 
nestimulând-o în mod concret.

Primuț contract al anului încheiat de FPS a fost cel de 
vânzare a întreprinderii de rulmenți din Alexandria unei firme 
japoneze. Aceasta a preluat 51 la sută din acțiunile unității 
românești contra sumei de 57 de milioane de dolari. Afacerea 
s-a dovedit un succes.

După schimbările de la FPS, către sfârșitul anului trecut s- 
au produs și cele două privatizări de substanță: a 
ROMTELECOM și a BRD. Firma grecească OTE și-a adjudecat 
35 la sută din acțiunile ROMTELECOM, plătind deja, în ultima 
zi a anului, suma cuvenită de 675 de milioane de dolari, iar 
banca franceză Societe Generale a intrat în posesia a 51 la 
sută din capitalul social al Băncii Române de Dezvoltare 
pentru suma de 200 de milioane de dolari.

O reușită în domeniu este declarată și preluarea Rafinăriei 
Petrotel de concernul rus LUKOIL, mai exact a 51 la sută din 
acțiuni la prețul de 300 de milioane de dolari, preț care include 
șl valoarea programului de investiții.

programelor din aceste 
bazine miniere.

- Există, până la 
această dată, semnale 
de la societăți sau 
persoane particulare 
interesate să inves
tească în cele două 
zone?

- Din câte știu, în Valea 
Jiului sunt multe persoane 
care așteaptă să dea 
drumul unor proiecte. Sper 
să vină mai mulți investitori 
și în Valea Jiului și la Brad. 
Facilitățile ce li se acordă 
sunt considerabile.

- în pofida soluțiilor 
pentru minerii disponi- 
bilizațl și a avantajelor 
derivate din Ordonanța 
de Urgență privind 
Regimul Zonelor Defa
vorizate, liderii sindica
telor din Valea Jiului nu 
acceptă măsurile 
Guvernului de închidere 
a minelor, Inițiază acțiuni 
de protest, mitinguri, 
care nu dau o imagine 
prea bună Reformei și 
țării.

- Este dreptul lor să 
protesteze. Chiar să 
meargă la București. în 
condiții civilizate, legale. 
Altminteri ar afecta din nou 
imaginea țării și propriile 
interese, îndepărtarea 
investitorilor de Valea 
Jiului. Oricum însă 
Reforma trebuie să 
meargă înainte. în toate 
domeniile.

Stocurile de produse 
finite = pierderi 
irecuperabile

Mulți dintre conducătorii 
întreprinderilor industriale cu 
pierderi încearcă să justifice 
viabilitatea și necesitatea 
continuării activității acestora 
prin aceea că și-au realizat 
producțiile programate. 
Poate e așa. Dar acești 
directori, devenlți... mana
geri, nu spun și faptul că 
volume considerabile de 
produse finite pe care le-au 
realizat fabricile lor nu au 

COMENTARIUL PAGINII
desfacere, zac în stocuri 
supranormative în depozitele 
unităților respective. Sunt 
bani cheltuiți în zadar, 
împrumutați de la bănci și 
imposibil de înapoiat din 
moment ce marfa nu se 
cumpără și unitatea nu 
încasează bani.

Multă lume se întreabă, 
mirată, de ce nu mai au 
trecere produsele românești 
pe piața externă. Aceleași 
produse care înainte de 1989 
aveau căutare. Motivul este 
simplu și lesne de înțeles: 
pentru că a dispărut 
CAERUL, sistem în cadrul 
căruia mărfurile produse în 
țările socialiste aveau 
desfacerea asigurată, în 
pofida costurilor și calității lor. 
Or acum, într-o economie de 
piață autentică, nu pot 
pătrunde în competiție decât 
produse de cea mai bună 
calitate, provenite de la firme 
cunoscute. Este adevărat că 
și România realizează unele 
mărfuri bune, însă ne trebuie 
timp pentru a ne face 
cunoscuți, pentru a ne 
impune. Tocmai de aceea, o 
serie de produse cu 
performanțe calitative nu au 
cumpărători pe plan 
internațional. Ca să nu mai 
spunem că realizăm și multe 
mărfuri slabe și scumpe. Din 
păcate, sărăcia din țară, 
puținătatea banilor și prețurile 
piperate nu le fac atractive 
nici pentru români.

Dar să revenim la 
problema stocurilor de 
produse finite. Valoarea 
acestora era, în luna 
octombrie 1998, pe întreaga 
industrie românească, de 
15.000 de miliarde de lei și 
echivala cu valoarea 
produselor vândute în 

Paaina realizată de
Dumitru GHEONEA, Adrian SĂLĂGEAN

aceeași lună. Reiese clar 
că jumătate din producția 
realizată a rămas pe stoc.

Privind din a<t unghi 
producția și stocurile, 
statistica ne arată că din 
volumul produselor 
realizate în primele 10 luni 
din 1998 doar un sfert a 
mers la export, restul de 75 
la sută urmând a fi 
absorbită de piața internă. 
Nu s-a întâmplat așa.

Sărăcia din țară, puțină
tatea banilor, prețurile 
piperate etc., etc. Din 
nefericire, s-au acumulat 
stocuri apreciabile nu doar 
la produse de folosință 
îndelungată sau interme
diare, ci și la mărfuri de 
strictă necesitate pentru 
traiul zilnic: carne și 
preparate din carne, lapte 
praf și brânzeturi, produse 
zaharoase și de cofetărie și 
altele, fn timp ce s-au 
importat masiv, cu tot 
cortegiul de ilegalități, 
cantități considerabile de 
asemenea produse.

Este de înțeles că banii 
imobilizați în aceste imense 
stocuri provin din truda 
fiecăruia dintre noi, prin 
plata atâtor impozite și 
taxe, care, iată, în acest an 
sporesc și mai mult, provin 
din neputința guvernanților 
de a frâna mersul haotic al 
economiei, menținând în 
viață unități producătoare 
de pierderi, imposibil de 
recuperat cândva, de 
undeva. Tocmai de aceea 
apar ca salutare măsurile 
Guvernului de rentabilizare 
a sectoarelor și între
prinderilor de stat perdante, 
de restructurare și 
privatizare, chiar de 
lichidare a celor imposibil 
de redresat, însă toate 
acestea făcute în baza 
unor programe clare, 
coerente, cu adoptarea 
concomitentă a unor 
alternative sociale, de 
recalificare și reamplasare 
a forței de muncă rămase 
fără lucru.

Altminteri, stocurile de 
produse, pierderile, birurile, 
sărăcia noastră vor crește 
continuu.

I.C.S.H. - în reorganizare judiciara
După cum se știe, I.C.S. 

Hunedoara a fost nomina
lizată, la finele anului trecut, 
pe lista firmelor a căror 
situație financiară impune 
declararea falimentului. 
Datoriile societății atin
seseră, la acea dată, o 
valoare de cca. 70 de 
miliarde de lei, o sumă de 
patru ori mai mare decât 
capitalul său social. 
Principalul creditor este 
bugetul statului, căruia 
I.C.S.H. îi datora, la 30.12. 
1998, 63.545 miliarde de lei, 
urmând, pe lista creditorilor, 
furnizorii, cu 6.550 miliarde 
de lei și ROMGAZ , cu 733 
miliarde de lei.

în ședința AGA din 

28.12.98, acționarii societății 
au hotărât aplicarea la 
I.C.S.H. a prevederilor 
Ordonanței nr. 64, privind 
reorganizarea judiciară și 
falimentul, modificată de 
Ordonanța nr. 58/1997. 
Referitor la această hotărâre 
adootată în cadrul ședinței 
AGA am avut un dialog cu dl 
ing. Victor Bucaleț, 
președintele Consiliului de 
administrație și directorul 
general al I.C.S.H.

REP :D-le director 
general, ce va însemna 
pentru I.C.S.H. aplicarea 
Ordonanței 64?

V.B.:Fac precizarea că la 
această oră, în cazul nostru, 
nu se pune problema 

declarării falimentului. 
Spiritul acestui act normativ 
urmărește, acolo unde 
conjunctura o permite 
recuperarea datoriilor. 
Pentru aceasta firmele aflate 
în dificultate financiară 
urmează să treacă printr-un 
proces de reorganizare 
judiciară menit a le revitaliza 
activitatea. Dacă această 
primă etapă nu dă 
rezultatele scontate, se va 
trece la a doua fază în care, 
pentru stingerea datoriilor, 
se va trece la vânzarea unor 
părți din patrimoniul 
societății. Dacă nici acest 
pas nu rezolvă problema 
datoriilor atunci firma va fi 
trecută în lichidare judiciară.

REP.: Deci la I.C.S.H. 
vom*fi martorii unui proces 
de reorganizare. Ce va 
însemna practic acest 
proces?

V.B.: în termen de două 
luni de zile vom înainta un 
program de reorganizare. Ne 
gândim la un program de 
divizare a actualei societăți. 
Aceasta s-ar putea face pe 
structura celor cinci 
subunități ale noastre sau 
într-o altă formulă. Datoriile 
actualei firme urmează să fie 
distribuite uniform noilor 
entități economice formate. 
Urmează ca o firmă 
specializată să facă o 
evaluare. Oricum prin 
divizare vor fi eliminate din 
cheltuielile firmei cele cu 
caracter social. Am în 
vedere asigurarea cazării și 

hranei salariaților. Aceste 
activități n-au fost niciodată 
cu profit și, în actuala 
conjunctură, firma nu le va 
mai putea suporta costul. O 
altă formulă de acțiune în 
acest greu moment ne este 
dată de modificările aduse 
Ordonanței 9. Există 
posibilitatea ca banii celor 
disponibilizați cu această 
ordonanță să fie investiți în 
active sau acțiuni ale 
I.C.S.H., cei disponibilizați 
putând deveni proprietarii 
unor secții profitabile din 
I.C.S.H. sau, într-un caz mai 
fericit, chiar deținătorii 
pachetului de acțiuni 
majoritar.

REP.: Care este peri
oada de grație a acestei 
reorganizări?

V.B.: Este foarte scurtă.

Un an de zile. Vom trăi, 
după cum intuiți, 
permanent sub spectrul 
falimentului. E un efort 
financiar deosebit pe care 
noile entităț. economice 
vor trebui să-l facă într-o 
economie în care 
investițiile specifice sunt 
din ce în ce mai puține, iar 
principalul nostru bene
ficiar, “Siderurgica”, se 
confruntă, la rândul ei, cu 
mari prpbleme.

REP.: Ce se va 
întâmpla dacă după un an 
de zile datoriile nu vor fi 
stinse ?

V.B.:Nu-mi place să o 
spun, dar urmând litera 
legii vom trece la a doua 
fază, după care, dacă tot 
nu merge, urmează li
chidarea judiciară.
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Ninge cu fulgi mari și albul 
stăpânește pretutindeni. Stelele 
înghețate par pregătite pentru 
întâlnirea cu muritorii. Și la masa 
clipelor au loc tratative cu eter
nitatea. Cuvintele au fost sfă
râmate de către neputință. Și 
pulberea a format un ocean de 
silabe. Haosul general a înce
put - nimic concret prin nimicul 
acestei lumi. în zadar oamenii 
Imploră Cerul, în zadar lacrimile 
ard sufletul. Timpul nu mai are 
legi. Viața nu mai are sens...

Ninsoarea s-a oprit. Și totul 
stă în loc. Liniștea mă înnebu
nește. în jurul meu, totul pare 
că aparține unei alte dimen
siuni. Poate că sfârșitul m-a 
ocolit. Sau poate destinul îmi 
joacă o nouă farsă.

Aud voci prin întuneric. Și 
zăresc chipurile oamenilor ui
tați de soartă. Au pierdut pariul. 
Dar chipurile lor schițează un 
zâmbet vag. Nu vor să se recu
noască înfrânți.

Din nou tăcere... Caut în 
mine însămi, căci altă soluție nu 
am. Totul e gol și sufletul nu 
mai este în mine. Sunt umbra 
unei umbre.

Alte voci... De data aceasta 
simt că mă trezesc la o nouă 
viață. E cântec și e bucurie. 
Fulgii de zăpadă se prind într- 
un dans nebun. Stelele se 
aprind și Cerul se deschide. 
Plouă cu flori de gheață. Există 
oare un stăpân al acestui 
miracol?

Sunt flori? Sunt vise? Sunt 
oare amintiri? Sau poate iluzii și 
speranțe? Să fie viața cânte
cul care a dat nimicului un

De la carnete de note la caiete de evaluare
Carnetele de note pentru 

elevii din clasele aparținând 
ciclului primar vor fi înlocuitg 
cu caiete de evaluare, în ur
ma unei inițiative a Serviciu
lui Național de Evaluare și 
Examinare. Noile caiete, re
alizate în variante diferite 
pentru fiecare dintre cele 
patru clase, conțin rubrici cu 
calificative pentru fiecare

MMM

sens? Să fie din nou oameni 
pentru oameni?...

Sunt ei, colindătorii sufle
telor noastre! Sunt ei, copii ai 
unui ieri, mai buni, mai adevărați. 
Și au nobila misiune de a adu
ce fericire! l-am primit în inima 
mea, i-am ascultat și am vrut 
să-i păstrez. Dar n-au putut ră
mâne. Nu încăpeau și mai erau 
și alte suflete care trebuiau să 
se vindece de iluzii. ,

Și omenirii i se mai acor
dase o șansă. Veselia se porni 
într-un acord general. Oamenii 
erau fericiți, atât de fericiți încât 
nu mai aveau timp pentru a 
privi în jurul lor...

M-am apropiat de geamul 
fumuriu și am zărit o umbră. Era 
un copil, vinovat pentru că se 
născuse și pentru că rămăsese 
singur. Vinovat pentru că nu pu
tea să fie fericit. Oamenii îl oco
leau. El era "altfel”. Se plimba și 
nu înțelegea de ce nu găsește 
răspunsuri. Era desculț și ză
pada se topea pe urmele pașilor 
săi. Frigul secătuise râul dătător 
de viață și oasele păreau sfărâ
mate sub greutatea gândurilor 
sale. A zărit un brad și s-a apro
piat de el, pentru ca să-i admire 
podoabele. Dar până și acestea 
se fereau de el. A mai rămas 
doar o steluță, undeva, în vârf. A 
vrut să o atingă, dar înălțându- 
se s-a apropiat, fără să știe, de 
steaua sa căzătoare. Prin glasul 
stins, cuvintele s-au unit într-o 
rugăciune.

Oare o va auzi cineva?...

Manuela RUSU
elevă, Brad

obiectiv de la toate discipli
nele din programa școlară. 
Odată cu parcurgerea mate
riei, învățătorul va bifa căsuța 
din dreptul unui calificativ de 
la fiecare obiectiv.

Tot în cuprinsul acestor 
caiete va fi consemnată eva
luarea componentelor psiho
logice ale comportamentelor 
școlar, de învățare și în colec

z

/
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Bucurii și speranțe
Așa a fost atmosfera din momentul sosirii lui Moș Crăciun V 

la centrul de plasament Brad. Cei 69 de copii s-au pregătit să- > 
I întâmpine pe moșul cu poezii și colinde, iar acesta nu s-a x 
lăsat prea mult așteptat. Dacă părinții acestor copii i-au uitat, x 
atunci ar trebui să felicităm întregul personal condus de d-na / 
directoare Achim Veronica alături de care au participat 
sponsorii: Sera București, Prefectura Deva, Primăria Brad, SC 
Prod Impex Florica SRL, SC Albalux SRL Brad, Fundația 
Mărgărit Christian - Center Bihor, Child Rescue Internațional - ' 
Sibiu, care au avut grijă de sacul moșului. x

Vasiie DOSE, \
Liceul pedagogic Deva, clasa a Xlll-a x

^ând șr o poantă. 6a J

tivul clasei ale elevului, pre
cum și alte observații cu
rente. Părinții au și ei prilejul 
să își exprime (semestrial) 
opiniile în cadrul unei rubrici 
speciale, căreia i se alătură 
tabelele pentru caracteriza
rea semestrială a elevului și 
un centralizator destinat ca
lificativelor semestriale și 
anuale. (G.B.)

Despre stil ■
• Incendiul distrusese ț 

complet clădirea și cauzele lui. |
• Aprinzând lumina |

electrică, văzu că în cameră . 
nu există nici un bec. I

Viață
Cheia vieții fericite este în | 

mâinile celui căruia îi sunt ■ 
date cinci lucruri: sănătate, ’ 
apărare, îndestulare, prieten I 
credincios, pace. "

Giami ■

Cei peste 800 de elevi și- 
au reluat locurile în clasele 
Școlii Generale Nr.4 din Petro
șani după vacanța de sărbători 
care a debutat cu multe bucurii, 
încă de la începu’ul lunii de
cembrie, elevii și-au decorat 
clasele cu crenguțe de brad și 
cu ghirlande împletite de ei, în
cât atmosfera sărbătorilor de 
iarnă i-a însuflețit și !a carte și 
la joacă. Și tot ei, elevii, 3^. fost 
autorii unui spectacol de mare 
succes pe scena Teatiulu: 
dramatic ‘I.D.SÎrbu" dm ^ebc- 
șani, în prezența părinților, bu
nicilor, rudelor, a unui puolic 
care a primit cu muriă căldură 
cântecele religioase, scenetele 
cu subiect de iarnă, colindele, 
dansuriie populare și moderne, 
iar cei patru ași ai muzicii 
ușoare din școală - frații Boby 
și Corina Risipitu, Roxana 
Munteanu și "steluța” Melinda 
Băluță - au încălzit și mai mult 
atmosfera spectacolului. în fi
nalul acestuia, cei patru soliști 
și-au unit vocile în "Deschideți 
poarta Soarelui" ca, apoi, ar
tiști și public să devină un uri
aș și însuflețitor cor.” Așa-i

“Linia întâi” - o nouă 
publicație pentru tineret

Sfârșitul lunii decem
brie 1998 a prilejuit lansa
rea pe piață a unei noi pu
blicații destinată “oameni
lor tineri”. în opt pagini, for
mat mare, revista "Linia 
întâi" pare a fi născută din 
spiritul, întrucâtva desuet, 
al Pieței Universității. Sub 
motto-ul "Folosește-ți liber
tatea din Decembrie", nu
mărul pilot a! publicației 
promite rubrici menite a în
druma tineretul pe drumul 
implicării eficiente în viața 
publică a țării. Sunt propu
se subiecte de larg interes 
pentru tineri, din domeniul 
juridic, al protecției sociale 
(bursa locurilor de muncă), 
precum și informații de 
larg interes (credite pentru 
studenții săraci, prezenta

românul când se veselește" și 
"Doamne, ocrotește-; pe 10- 
mâni.'

Sponsorii - 21 la număr - 
au facilitat, apoi, organiza,ea în 
scoală a unui carnaval de ne
uitat, cu măști și costume (s- , 
au acordat câte 5 prerr'i petri,u 
cele mai frumoase costume, ca 
și pentru cele originale), iar de 
norocul tombolei au beneficiat 
toți. Tați au avut parte de un 
câștig - de la dulciuri la minira- 
diocasâtofcaiie. Bucuria din 
școală s-a mutat, în zilele urmă
toare, în parcei orașului urme - 
după colindele pe grupuri ac | 
școli - Moș Ciăciun îla "înueiti- | 
i'iul" Primăriei municipaie) le-a 
împărțit daruri.

Azi, clasele mai poartă 
atmosfera sărbătorilor care 
"ne-au adus surprize și multe 
bucurii” - recunosc elevii. Iar 
tânăra directoare a școlii, dna 
prof. Olga Markos, este mul
țumită că, împreună cu colegii 
și părinții, a oferit copiilor bu
curiile iernii în haine săr
bătorești.

Z ucia LICIU

rea unei facultăți pe săptă- | 
mână). Revista cuprinde și | 
articole de politică internă . 
și internațională, o pagină ■ 
de cultură, fiind “condimen- I 
tată” așa cum trebuie la ca- | 
pitolul știri “bombă", edu- | 
cație sexuală, arte marți- . 
ale, umor și viată monde- • 
nă. !

Cu apariție săptămâna- | 
lă, primul număr al “Liniei ■ 
întâi" va apărea în cursul ! 
acestei luni. Comitetul di- î 
rector al publicației, ce are | 
ca redactor- șef pe dl Miron | 
Manega, promite ca fiecare ■ 
număr al revistei să ofere ' 
cititorilor tineri răspunsuri I 
reale la întrebările și ne- | 
liniștile specitice acestei | 
vârste. Le dorim succes I . 
(A.S.)

Tinerii si infracțiunea
/ f MUSIC BOX

Vasile și Costel

Vasile Pirodi și Costel 
Manolea sunt din Hune
doara. Primul are 18 ani, 
celălalt, 22. Nici unul nu 
are vreo ocupație stabilă, 
dar au antecedente penale 
amândoi. Nu cu multă vre
me în urmă, cei doi au fă
cut rost de un mandat de 
arestare pe numele lor. De 
ce? Pentru că au spart 
două boxe dintr-un bloc, de 
unde au furat un transfor
mator de sudură și o ma
șină de găurit.

Agresorul

Dacă tot nu avea o ocu
pație stabilă, loan Stoica, 
din Orăștie, s-a apucat să 
bată oameni. Polițiștii au 
stabilit că el este autorul 
agresiunii asupra lui Vasile 
Muntean, de 46 de ani, din 
Deva. Leziunile provocate 

de bătăuș au necesitat 22 
de zile de îngrijiri medicale. 
Din această cauză, loan 
este cercetat pentru 
săvârșirea infracțiunii de 
vătămare corporală.

Aveți grijă de 

bicicletei
La numai 14 ani, Vasile 

Aciubotăriței, din Deva, a 
ajuns să fie cercetat pentru 
infracțiunea de furt calificat. 
Acest lucru pentru că s-a 
apucat să fure biciclete, l-a 
plăcut una marca BMX care 
se afla în fața magazinului 
"Quasar” din municipiu.

La volan, dar...
Și loan Bujor Dinga, de 

24 de ani, din municipiul 
reședință de județ, este 
cercetat de poliție, loan a 
fost depistat conducând un 
autoturism fără a fi înma
triculat. (V.N.)

Anul 1998 se pare că i- 
a purtat noroc grupului 
Beastie Boys, ultimul al
bum intitulat “Hello 
Nasty” fiind apreciat atât 
de fani cât și de criticii din 
SUA și Europa, readucân- 
du-l în centrul atenției du
pă câțiva ani de absență.

Beastie Boys s-a for
mat din joacă în 1979, 
când patru colegi de școală 
din New York au fost invitați 
să cânte la ziua onomas
tică a unui coleg. Show-ul a 
fost o reușită, invitații sim- 
țindu-se excelent și de 
aceea Adam “MCA” 
Yauch, Mike “Mike D” Dia
mond, John Berry și Kate 
Schellenbach (bat.) decid 
să formeze grupul Beastie 
Boys (Beastie este pre
scurtarea lui Boys Entering 
Anarchistic States To
wards Internal Excellence). 
La scurt timp însă Berry și 
Schellenbach pleacă, locul 
lor fiind luat de Adam “AD - 
ROCK" Horovitz (solist și 

chitarist în grupul The Young 
& The Useless). Adam este 
fiul compozitorului și textie
rului Israel Horovitz.

în formula de trio 
Beastie Boys încep să 
repete, treptat apărând și 
primele compoziții proprii.

BEASTIE
BOYS (I)

Stilul muzical inițial era o 
combinație de hardcore și 
punk rock, apoi au introdus 
influențe de underground 
rap. în 1982 Beastie Boys 
realizează EP-ul Pollywog 
Stew pe care figurează 8 
piese, un disc autofinanțat.

Sunt remarcați de Dave 
Parsons de la casa de dis
curi Indie Rat Cage care le 
propune remixarea EP-uiui 

de debut și finanțarea unui 
nou disc. în 1983 apare 
EP-ul Cooky Puss care s-a 
bucurat de un succes re
marcabil pentru un grup 
încă anonim. Beastie Boys 
au reușit să facă să convie
țuiască pe același album 
cele două mișcăii muzicale 
underground majore din 
anii ’80 hip - hop și post - 
punk, rezultând un mix săl

batic în care au introdus 
orice gen muzical ce le-a 
trecut prin mână. Impre
sionați de soundul lui 
Beastie Boys cei de la casa 
de discuri Def Jam au sem
nat un contract cu ei în 
1984. în decembrie 1984 
apare singlelul Rock Hard, 
urmat de Drum Machine 
(aprilie 1985). Succesul 
grupului este rodul cciabc- 

rării cu Rick Rubin, un cu
noscut producător care 
deține șefia ia casa Def 
Jam. Adam Horovitz și cei
lalți Beastie Boys sunt 
invitați să joace ca figu- 
ranți în filmul Krush 
Groove. Această experi
ență i-a deschis apetitul lui 
Adam, care va desfășura 
în paralel cu activitatea 
muzicală și o adevărata 
carieră cinematografică.

în ianuarie 1986 apare 
singlelul She’s On IV Slow 
And Low care se bucură 
de un imens succes, 
grupul intrând în studiouri 
în vederea realizării unui 
album. în ma> 1986 un nou 
single Hold It, Now Hit It/ 
Acapulco face ca fanii să 
aștepte cu sufletul la gură 
LP-ui. Tensiunea atinge 
apogeul când în luna 
septembrie casa Def Jam 
relansează singlelul She’s 
One It/ Siuw Ano Low/ 
Hold it. Now Hit it, pentru 
ca în noiembrie 198b să 
apară singlelul It’s The 
New Style/ Paul Revere. 
(- va urma -)

Horia SESEȘA Y
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Anul Nou a fost sărbătorit pe 
străzi, în marile capitale ale lumii

Anul Nou a fost sărbătorit și pe străzi, în 
marile capitale ale lumii, unde sute de mii 
de oameni au așteptat trecerea în 1999, a 
transmis AFP.

La New York, peste o jumătate de mili
on de persoane au întâmpinat noul an în 
Times Square, în cadrul Unei festivități 
prezidate de primarul Rudolph Giuliani și 
de gimnasta chineză Sang Lan, rămasă 
infirmă după un accident suferit în timpul 
Jocurilor Bunăvoinței. Conform presei 
americane, aceasta a fost doar o repetiție 
în vederea aniversării trecerii în anul 2000.

La Paris, aproape 500.000 de persoa
ne au inundat celebrul bulevard Champs 
Elysees, luminat de peste o sută de mii de 
becuri. Peste 1500 de polițiști au asigurat 
ordinea în piața Charles de Gaulle și pe 
Champs Elysees. Ei i-au amendat pe fran
cezii care au abuzat de petarde sau au 
provocat scandaluri.

Pe cea mai cunoscută dintre plajele 
braziliene, Copacabana, s-au aflat, de 
Anul Nou, peste două milioane și jumătate 
de persoane. Plaja a fost luminată de fo

curi de artificii în timp ce mii de brazilieni, 
adepți ai cultului candomble, au adus 
ofrande zeiței mării, lemanja, care în noul 
an le va îndeplini toate dorințele. Din cauza 
marii serbări de pe plajă, toate arterele 
care duceau către malul oceanului au fost 
blocate timp de aproape 11 ore în cel mai 
mare ambuteiaj al anului 1998.

La Londra, peste 400.000 de persoane 
au celebrat Revelionul pe străzi, dansând, 
cântând și asistând la cele mai senzațio
nale focuri de artificii.

Câteva mii de persoane au sărbătorit 
venirea noului an pe străzile orașului ger
man Weimar, capitala europeană a culturii 
în 1999. Locuitorii orașului și turiștii au 
asistat la up impresionant foc de artificii 
după ce au urmărit un spectacol susținut 
pe stradă de actorii trupei franceze “Mobile 
Homme”.

La București, Anul Nou a fost întâm
pinat în Piața Revoluției de câteva mii de 
persoane, care au asistat la un foc de. arti
ficii, în cadrul unei serbări organizate de 
PRO TV.

ISRAEL. Se formează un nou 
partid rusofon?

Unul din foștii colabo
ratori apropiați ai premie
rului israelian Benjamin 
Netanyahu a anunțat crea
rea unui nou partid de 
dreapta, menit să atragă 
voturile importantei comu
nități rusofone în alegerile 
legislative de la 17 mai, in
formează AFP.

într-o conferință de pre
să la Tel-Aviv, Avigdor Lie
berman a afirmat că miș
carea sa “Israel Beitenou” 
(“Israel, pământul nostru”) 
intenționează să lupte îm
potriva “elitelor” tradiționa
liste israeliene și să apere 
“drepturile indivizilor”.

El însuși de origine ru
să, Lieberman (39 de ani) 
a părăsit partidul Likud al 
lui Netanyahu, dar a anun
țat că va face totul pentru 
ca acesta să fie reales în 
fruntea guvernului.

Lieberman a afirmat 
că Israelul este un "stat 
polițienesc” și și-a expri
mat dorința întreprinderii 
unei "revoluții culturale”, 
"în prezent, țara este con
dusă ae Curtea supremă, 
de procurorul general, de 
biroul directorului Trezo
reriei și de serviciile de in
vestigații ale poliției”, a 
deplâns el.

Potrivit comentatorului 
politic al postului public de 
radio, Hanan Cristal, "Israel 
Beitenou” este "un partid sa
telit al lui Netanyahu".

Comunitatea israelienilor 
de origine rusă numără 
aproape un milion de per
soane și reprezintă circa 
15% din electorat. Comen
tatorii politici estimează că 
votul lor riscă să fie deter
minant în următoarele 
alegeri.

Avigdor "Ivet" Lieber
man, care locuiește într-o 
colonie din Cisiordania, a 
demisionat în noiembrie 
1997 din postul de director 
general în cadrul președin
ției Consiliului, pe care l-a 
ocupat de la sosirea la pu
tere a lui Netanyahu, în iu
lie 1996. Emigrat în Israel 
în 1978, el a fost brațul 
drept al lui Netanyahu în 
perioada în care acesta a 
fost lider al opoziției. Co
mentatorii politici israelieni 
au declarat că Lieberman 
a contribuit puternic la 
campania pentru alegerea 
lui Netanyahu în fruntea 
Likud, și apoi în postul de 
prim ministru. Foarte ra
pid, însă, el și-a făcut mulți 
inamici în rândul Likud, 
fiind denumit “Ivan cel 
groaznic” sau chiar 
“Rasputin”.

Incitarea la “Jihad” 
(“războiul sfânt”) este o 

datorie, a declarat miliardarul 
islamist Oussama Ben Laden, 
interogat de revista america
nă Time în ce privește posibilul 
său rol în atentatele care au 
avut loc în august anul trecut 
asupra ambasadelor america
ne din Kenya și Tanzania, 
după cum transmite AFP.

"Dacă incitarea la Jihad 
împotriva evreilor și a ameri
canilor este considerată ca o 
crimă, atunci Istoria să fie 
martor că eu sunt un criminal", 
a declarat Ben Laden.

Incitarea 
3a

"râzboml 
sfânt*

La sfârșitul anului trecut, 
Ben Laden a negat categoric 
orice rol în atentatele comise 
la 7 august asupra ambasa
delor americane din Nairobi și 
Dar-es-Salaam, în care au 
murit peste 200 persoane și 
au fost rănite câteva mii. "Nu 
am avut nici un rol în atenta
tele din Kenya și Tanzania”, a 
declarat miliardarul saudit.

Ben Laden, care de la 
atacul american din august 
1998 asupra taberelor sale 
din Afganistan trăiește as
cuns, nu a negat însă faptul 
că a încercat să-și procure 
arme chimice și nucleare. 
"Achiziționarea de arme în 
vederea apărării musulmanilor 
este o datorie religioasă. Dacă 
am achiziționat cu adevărat 
astfel de arme, atunci îi mulțu
mesc lui Dumnezeu că mi-a 
permis acest lucru”, a decla
rat miliardarul saudit, potrivit 
revistei Time, care a apărut 
luni.

în același interviu, Ben La
den a negat informațiile con
form cărora ar fi bolnav de 
cancer și a afirmat că măsu
rile luate de Statele Unite pen
tru a încerca să împiedice 
alimentarea cu fonduri a orga
nizației sale “au eșuat".

în legătura cu înscrierile 
în Registrul Agricol

Consiliul local al municipiului Deva aduce 
la cunoștința cetățenilor faptul câ între 5 și 
20 ianuarie 1999 toți cetățenii urmeazâ sâ 
declare datele anuale pentru înscrierea în 
Registrul Agricol privind membrii gospo
dăriei, clădirile de locuit, construcțiile gospo
dărești și mijloacele de transport cu trac
țiune animală sau mecanică, mașinile agri
cole, efectivele de animale existente în 
gospodărie la începutul anului, precum și 
modificările intervenite în cursul anului 
precedent la efectivele de bovine, porcine, 
ovine și caprine, pe care le dețin prin vân- 
zări-cumpârări, produșii obținuți, animale 
moarte sau sacrificate, alte intrări-ieșiri.

Birou! Registru! A grico!

ANUNȚ
T

Primăria municipiului Deva anunță toți 
agenții economici ce își desfășoară activi
tatea pe raza municipiului Deva că în con
formitate cu Dispoziția Primarului nr. 499/ 
23.12.1998 în intervalul 04.01.1999 - 
28.02.1999 se vor schimba toate autori
zațiile de funcționare emise de Primar, ca 
urmare a modificării temeiului legal deA 
eliberare a acestora. In caz de neconfor- 
mare sunt prevăzute sancțiuni în confor
mitate cu Legea 12/1990 republicată.

Birou! Privatizare Control Comercial
.......... ...............  4

SC AVICOLA DEVA SA
cu sediul în loc. Mintia, str. Principală, nr. 2 

Angajează urgent:
-electromecanic -1 post
- mecanic auto -1 post 

Condiții: - minimum 5 ani vechime în specialitate, bun 
profesionist, seriozitate.

Se oferă salarizare deosebită.
Informații suplimentare la telefon 216120 sau 625796, 

interior 144.

Al Gore a devenit oficial primul 
candidat Democrat în alegerile 

prezidențiale din anul 2000 
Vicepreședintele american Al Gore a devenit, în mod 

oficial, primul candidat al Partidului Democrat, desemnat 
să-l înlocuiască pe Bill Clinton la Casa Albă, în alegerile 
din anul 2000, a informat cotidianul Washington Post, 
citat de AFP.

Al Gore a depus la Comisia Electorală Federală (FEC) 
statutul comitetului său electoral, ceea ce îi permite acum 
să-și recruteze membrii staff-ului electoral, să călă
torească prin țară în campanie și să colecteze fonduri 
pentru susținerea acțiunilor sale.

Potrivit ziarului, gestul lui Al Gore, cu mai mult de un 
an înaintea intrării în lunga cursă a învestirii de către 
Partidul Democrat ca principal candidat pentru Casa Albă, 
marchează voința sa de a se impune ca un candidat 
natural pentru Biroul Oval.

Al Gore a câștigat, în noiembrie, alegerile legislative 
în circumscripția sa, în timp ce Dick Gephard, principalul 
său contra-candidat democrat în cursa pentru nomi
nalizare, a câștigat, de asemenea, în Missouri.

în vârstă de 50 de ani, Al Gore a fost desemnat de Bill 
Clinton să-i ia locul, acesta rezervându-i dosare impor
tante din domeniul politicii interne și externe. Membru al 
Camerei Reprezentanților de la 28 de ani și senator de la 
34 de ani, Gore este considerat un specialist în probleme 
tehnice, bucurându-se de o solidă reputație în lumea 
științifică, în special în domeniul dezarmării și tehno
logiilor de vârf.

Printre contracandidații săi figurează senatorii Paul 
Wellstone, Bill Bradley și Richard Gephard.

Incendii la sfârșit și 
început de An Nou

Peste o sută de incendii au 
avut loc în ultimele zile ale anu
lui trecut și începutul anului ‘99, 
șase oameni pierzându-și viața 
și aproape o sută necesitând 
îngrijiri medicale, informează 
Pompierii Militari.

Din cele 119 incendii pro
duse în perioada 31 decembrie 
1998-2 ianuarie 1999, 101 au 
avut loc în gospodăriile po
pulației, principala cauză fiind - 
pentru o treime din cazuri - 
neglijența în utilizarea petar
delor și artificiilor, precum și a 
altor surse de foc. Alte cinci 
incendii au fost produse inten
ționat, de persoane care erau 
în stare de ebrietate.

O sobă supraalimentată și 
nesupravegheată a produs, în 
seara de 31 decembrie, un in
cendiu în locuința lui Teodor 
Mărginean, din Lupeni (județul 
Hunedoara), în care doi copii au 
murit asfixiați și două camere au 
fost distruse în întregime.

Un incendiu a izbucnit, în 
noaptea de Revelion, într-o 
gospodărie din satul Baldovi-

nești (județul Brăila), din cauza 
unui coș de fum neprotejat 
termic, aflat în vecinătatea 
unor materiale inflamabile. Au 
fost distruse bunurile din trei 
camere și parțial acoperișul 
casei, iar Mihai Hncatiuc (45 
de ani) a murit asfixiat.

în satul Gurahont (județul 
Arad), un foc a izbucnit, pe 1 
ianuarie, în gospodăria Feliciei 
Garja, din cauza unei instalații 
electrice defecte. Au ars 15 
metri pătrau de acoperiș, o 
magazie, o tonă de porumb, 
500 de kilograme de grâu, 400 
de kilograme de ovăz și 200 
de kilograme de orz, iar o bă
trână în vârstă de 74 de ani a 
murit carbonizată.

. O vilă cu 15 camere, din 
comuna Poiana Cîmpina (ju
dețul Prahova), a ars în între
gime, vineri. Clădirea aparținea 
lui Radu Farmuș, Vasile Far- 
muș și Doru Sinea și fusese 
închiriată, pe perioada sărbă
torilor de iarnă, unui număr de 
25 de turiști. Cauzele nu au 
fost încă stabilite.

f it
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'roducătorii si comercianta de alcool, cafea si tutun

POT SOLICITA AUT0RI2ATIIDE 
COMERCIALIZARE PÂNĂ LA 10 

IANUARIE
Producătorii interni," societățile cu activitate de import, precum 

ți comercianții en-gros și en-detail care realizează venituri din 
vânzările de alcool, băuturi alcoolice, tutun și cafea își vor putea 
•esfășura activitatea numai în baza unei autorizații emise, după 
faz, de Ministerul Finanțelor sau de direcțiile generale ale 
finanțelor publice județene, termenul limită pentru depunerea 
flocumentațiilor necesare autorizării fiind 10 ianuarie 1999.

Măsura este introdusă prin Ordonanța de urgență 50/1998, 
care a intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie 1999.

Societățile care au ca activitate comerțul cu alcool vor 
solicita autorizație Ministerului Finanțelor. Direcțiile generale ale 
finanțelor publice și controlului financiar de stat județene sau a 
municipiului București vor emite autorizații comercianților de 
băuturi alcoolice, tutun și cafea, precum și producătorilor de 
băuturi alcoolice. Autorizația se emite cu percepere de taxe.

"Prin emiterea acestei ordonanțe, Ministerul Finanțelor 
urmărește aplicarea unor măsuri dure împotriva evaziunii fiscale 
și a contrabandei cu alcool și produse alcoolice", a declarat 
agenției MEDIAFAX Doina Leonte, secretar general adjunct la 
Ministerul Finanțelor.

Leonte spune că reglementarea va permite un control mai 
eficace asupra circulației și distribuției produselor cu cel mai înalt grad 
de evaziune fiscală, precum și o mai bună monitorizare a agenților 
economici prin introducerea unor facturi speciale. Aceste facturi 
includ o serie de elemente de siguranță, între care fibre fluorescente, 
cerneală specială pentru tipar și numerotare care devine fluorescentă 
la aplicarea razelor ultraviolete, precum și o imagine metalizată.

“Prin sistemul de gestionare a acestor facturi speciale vom ști 
fiecare agent în parte, câte și ce tipuri de facturi a luat, momentul 
când le-a luat și cum le-a plătit”, a declarat pentru MEDIAFAX Ion 
Barbu, directorul Imprimeriei Naționale. El a precizat că până luni, 4 
ianuarie, 60 agenți economici au depus cereri pentru autorizația 
de vânzare în comerțul cu alcool, tutun și cafea.

Scrisoare de
mulțumirer

Pe mâna cui încredințăm 
bătrânețea?

Asociația Handicapaților 
NeuromotOri, zona Hune
doara, adresează "Stichting 
Oisterwije E.O. Helpt" din 
Olanda o scrisoare de mulțu
mire în numele bolnavilor din 
Secția de boli infecțioase a 
Spitalului Municipal Hune
doara și al dnei dr. Marcela 
Artean, șefa secției, pentru 
donația făcută.

Având drept scop spriji
nirea și apărarea intereselor și 
drepturilor celor peste 870 de 
persoane handicapate neu- 
romotor, AHN, zona Hunedoara, 
informează asociația olandeză

însemnări despre o firmă în ascensiune
Greu a fost ca să pot scrie 

aceste însemnări! De trei ori m- 
am deplasat aici să stau de 
vorbă cu "creierul" firmei 
S.C."Agrocompany"SRL Deva. 
Abia la cea de a treia “plani
ficare" am reușit să-l prind mai 
liber pe domnul Gergely 
Wilhelm. Dar nici atunci atât cât 
aș fi vrut! Era duminica. Nu se 
punea problema pentru patron 
că e zi liberă. Oricum, în firmă 
se lucra. Dar și atunci era cu 
timpul drămuit...

Să nu credeți că în lipsa 
dumnealui nu aveam cu cine 
bă stau de vorbă! Hoho...! 
Âveam... în firmă sunt: portari, 
îacturiști, contabili, ingineri 
agronomi, medici veterinari, 
operatori de calculatoare. Să 
nu mai zic de specialiștii în 
prepararea produselor din car
ne, măcelari, conducători auto. 
Șunt și deținuți de drept comun 
jn firmă. Și gardieni care să-i 
păzească... (Pentru că în in
cinta societății se ridică o 
construcție modernă de pro
ducție.) Sunt, slavă Domnului, 
multe suflete care-și trăiesc 
bxistența din munca la 
această firmă! 148 de lucrători 
Cu carte de muncă.

Istoria firmei e simplă, dar 
nimeni nu o știe mai bine decât 
cel care a și creat-o!

.,- Am început cu un birt, la 
șoseaua națională, închiriat de 

asupra programelor proprii. 
Programele desfășurate cu
prind persoane cu handicap din 
toate categoriile de vârstă și de 
condiții sociale diferite. Pentru 8 
copii între 3 și 18 ani 
funcționează "Centrul de te
rapie ocupațională", persoane
lor cu nevoi materiale deose
bite, imobilizate la pat le este 
destinat programul “Nu ești 
singur", care presupune vizite 
la domiciliu și ajutoare. Sportul 
de agrement și performanță se 
practică de către membrii aso
ciației de pe Cerna în cadrul 
Clubului sportiv. (V. ROMAN) 

la un gospodar, în preajma sta
ției de autobuze din Sîntuhalm, 
pe care l-am botezat “Cerna". 
Dar nu-mi plăcea cum mergea... 
Și apoi nu era pe mâna mea - se 
destăinuie patronul.

Ca să sintetizez din interviul 
avut cu domnul Wilhelm am re
ținut că ideea lui era să nu se 
îndepărteze de ceea ce știa să 
facă. Să “meșteșugească" pă
mântul și "derivatele" sale.

Și-a cumpărat câteva utilaje 
agricole. E drept că la mâna a 
doua. Apoi și-a "convocat” copiii 
într-o "ședință" de familie. 
(Domnul Wilhelm îi spune copil și 
la ginere. De fapt nu face nici o 
diferență între ei.) Atunci le-a 
zisri'Mergeți voi să vă calificați 
și în meseria de măcelari. Cu 
birtul nu merge dragii mei... în 
țara asta nu numai se bea... Mai 
trebuie să se și mănânce...Nu 
vedeți că pământul plânge după 
cei care să-l muncească!".

...Și firma de producție a în
ceput modest. Mai întâi cu sa
crificări de 3-4 capete de ani
male pe zi. Și într-un interval nu 
prea lung (patronului i s-a părut 
groaznic de lung!) a reușit ca 
societatea să-și contureze o 
personalitate a sa. Din aproape 
în aproape, zestrea ei s-a îm
bogățit. Valoarea utilajelor de 
măcelărie - carmangerie depă
șește un miliard de lei. Și e nu
mai începutul...

Sunt oameni, tot mai 
multi în ultima vreme, care - 
datorită capriciilor vieții și 
unor întâmplări stranii - ajung 
în situații foarte grele. Ajung 
la vârste înaintate, cu putere 
puțină, fără venituri și fără ru
de apropiate. Și atunci ape
lează la o soluție: caută tineri 
- familii în special - care în 
schimbul averii sau al bunu
rilor ce le dețin se obligă să-i 
întrețină. Ați văzut, stimați ci
titori, și în “Cuvântul liberi', la 
rubrica “Mica publicitate", 
anunțuri precum:”Căutăm 
tineri pentru întreținere..."

Cu câțiva ani în urmă am 
întâlnit un caz - mai precis 
două, despre care am scris 
de altfel. Primul - o femeie 
din satul Boz, comuna Bră- 
nișca, de vârstă foarte îna
intată, era îngrijită, în condiții 
foarte bune, de o strănepoată 
și soțul ei care urmau să in
tre în posesia averii bătrânei. 
Al doilea - aproximativ ase
mănător, l-am aflat în satul 
Tătărăști, comuna Burjuc.

Am întâlnit însă și cazuri 
să le zicem viceversa. Cu 
câțiva ani în urmă un om a 
publicat în ziarul nostru un 
anunț de tipul amintit mai 
sus. S-a prezentat o pereche 
tânără care s-a angajat în 
sensul dorit de pensionar. S- 
au perfectat actele prin care 
averea acestuia - un apar
tament cu trei camere - ur
ma să le rămână celor doi. 
Tinerii - dintr-un sat din zona 
Orăștiei - s-au mutat în apar
tamentul trecut pe numele 
lor. Atunci a început coșmarul 
bătrânului pensionar. Femeia 
îi dădea câte un blid de za- 
mă lungă - aceeași mai mul
te zile la rând, a fost trimis în 
cea mai îndepărtată cameră 
de unde nu avea voie să 
iasă, nu-l lăsau să se uite la 
televizor, îi vorbeau urât. “Nu 
mai mori odată?" - i se spu-

în firmă se prepară 35 de 
sortimente din carne. Beneficiari 
sunt! Trebuie, de multe ori, plani
ficați! Asta pentru că prepara
tele sunt la un înalt nivel de 
calitate.

în ceea ce privește starea 
de spirit a patronului și a mem
brilor familiei sale, a rămas 
aceeași... Oameni simpli. Fără nici 
un semn de infatuare. Deși ar 
putea-o face!

- Aș putea spune că avem 
tot ce ne trebuie. Atât eu cât și 
copiii mei. Avem unde locui. 
Avem, fiecare, câte o mașină. 
Iar de mâncat, nu mâncăm cu 
șapte linguri... Dar dacă putem 
să facem ceva, trecând prin 
viață, de ce să nu o facem...!

Ce gânduri are patronul 
Wilhelm? Vrea să facă, în noul 
spațiu la care se lucrează 
acum pentru finalizare, o mo
dernă fabrică de preparat pro
duse din carne. Și pentru că, 
apropo!, nu mănâncă “cu 
șapte linguri", vrea să con
struiască un azil de persoane 
în vârstă. Locul îl are stabilit. E 
vorba numai de timp. Poate că 
la anul, spre sfârșit, un număr 
de 35 de vârstnici să-și tră
iască zilele în azilul pe care-l 
va administra personal domnul 
Wilhelm.

în Deva, vrea să înființeze o 
cantină pentru oamenii nevo
iași... 

nea în față. Și în scurt timp, 
bătrânul chiar a murit. De 
inimă rea - cum au consi
derat vecinii și cunoscuții lui.

Cornelia P, în vârstă de 
73 de ani, din Sarmizege- 
tusa, l-a chemat pe un nepot 
să vină în averea dumneaei. 
Acesta a venit împreună cu 
soția nelegitimă. La început 
lucrurile au mers bine. După 
o vreme însă, între femeia de 
73 de ani și cea tânără au 
început certurile provocate 
întotdeauna de cea de a do
ua. Bătrâna își regretă ges
tul, dar se pare este prea 
târziu.

într-o vară, acum câțiva 
ani, eram în concediu și 
mergeam zilnic la piața 
centrală din Deva. Am ob
servat zile la rând stând pe 
o bordură în fața halei cen
trale un bătrânel de vârstă 
înaintată. Stătea și privea în 
gol, fără să vadă nimic, 
cred. Odată m-am așezat 
lângă el.

- Ce faceți? - l-am 
întrebat.

- Ce să fac? Stau.
- De multe zile vă văd aici.
- N-am unde sta. Casa 

mi-a luat-o unul ce i-am vân- 
dut-o,-da' care o zis că mă 
lasă să stau în ea cât trăiesc.

-Și?
- M-a alungat din garso

nieră. Dorm în gară, de două 
săptămâni.

Interlocutorul mi-a spus și 
numele, dar acesta nu are 
importanță. Gestul celui ce I- 
a scos în drum merită con
damnat.

Bătrânețe - haine grele. 
Ele pot deveni și mai apă
sătoare, dacă sunt încredin
țate pe mâinile cui nu merită. 
Șnapanilor și escrocilor de 
care, la ora de față, țara este 
plină.

Traian BONDOR

- Știi, domnule, eu mă simt 
tot același Wilhelm pe care-l 
știi de acum zece ani! N-am nici 
un motiv să fiu altul...

Și domnul Wilhelm a scos 
din sertar un carnețel, unde 
avea notate niște gânduri ale 
unui gânditor, care trecând prin 
viață a lăsat posterității “ar
derile" sale...

- Nu știu cine a fost omul 
acesta, Cocteau? - dar mie 
tare mi-a mers la inimă, ce-a 
scris...: "îmi pare așa de ciudat. 
Că avem atâta vreme pentru 
ură. Când viața nu-i decât o 
picătură. între acest moment și 
celălalt... Și e neînțeles de trist 
că nu culegem flori. Că nu pri
vim la cer mai des! Că nu iubim. 
Noi care atât de repede 
murim..."

Nu am mai avurinici un "su
flu” ca să pot continua interviul...

Ce am mai notat așa pen
tru mine: firma este asiduu 
curtată de bănci. (Altădată , 
nici nu voiau să audă de așa 
ceva...). Și cum roata istoriei 
se învârtește... Am întâlnit aici 
lucrători care înainte de revo
luție îi erau șefi patronului de 
azi... Și pentru care domnul 
Wilhelm are aceeași stimă...

Așa cum o am și eu față 
de cel căruia i-am dedicat 
aceste rânduri...

N. PANAITESCU

CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan 30
ari, proiect casă, 7.000.000 
lei. Bretea Mureșană. Tel. 
232508 (6068)______________

• Vând teren intravilan Geoa- 
giu-Băi, preț negociabil. Tel. 
216590, după ora 20. (6080)

• Vând 2 spații comerciale, 
amenajate (gara CFR Si- 
meria). Tel. 094 237097, 
211480 (6077)

• Vând apartament 3 ca
mere, str. Bejan, Deva, robot 
patiserie, piese motor Opel 
Ascona. Tel. 624971 (6070)

• Vând casă, grădină, li
vadă pomi, negociabil. Mintia, 
str. Mureșului, nr.48 (6079)

• Vând casă Brîznic. Vând 
sau închiriez casă Ilia, ultra
central. Informații Băbuță 
Dorel, Brîznic. (OP)

• Vând casă în Ludești, nr. 
63. Informații Orăștie, tel. 
242288 (4945)

• Vând casă cu două nivele, 
plus anexă și grădină, str. 
Negruzzi, nr. 12, preț 180 
milioane și Dacia 1300, an 
fabricație 1985, cu carte de 
identitate, preț 12,5 milioane. 
Tel. 718145 (3789)

• Vând casă, Baia de Criș, 
centru. Informații tel. 094/ 
541529 (3377)

• Vând BMW 318, avariat, 
pentru piese. Tel. 216483, 
092 712716 (6056)

• Vând Moskwich 403, stare 
de funcționare, preț 3 milioa
ne, abricht cu circular și mo
tor 3 kW, 220 V, 6,5 milioane. 
Tel. 655187. (6078)

• Vând autoutilitară Iveco 
Turbo Daily 35/10, 3,5 t, 
fabricație 1986. Tel. 216043. 
(6081)’

• Vând tractor U 550, import 
Germania, stare perfectă. Tel. 
225304, 092 348227 (6088)

• Vând tractor U 445, trac
țiune față, cu remorcă. Tel. 
222771, 092 321523, 092 
780097 (6087)

• Vând și montez parbrize 
Deva, Dragoș Vodă, 14. Tel. 
225075 (3320)

• Vând Dacia 1300, nouă, 
automobil mic, fabricație 96, 
perfect, tel. 718908 (3790)

• Vând Lada 1500, albă, 
stare tehnică foarte bună, tel. 
718300 (3792)

• Cumpăr telefoane celu
lare GSM, defecte, sparte, 
blocate sau codate. Tel. 094 
859958 (6071)

• Vând mașini cusut “Ilea
na”, “Singer", frigider, masă 
pliantă. Tel. 211183, după ora 
16 (6075)

• Vând armă de vânătoare 
marca Hainei Shul, calibrul 
16,-Fintoag, Muntean Marius. 
(6067)

OFERTE DE
SERVICII

• Transport marfă intern, 
internațional, cu Mercedes 35- 
50 mc, 7 tone. 094 522754 
(6065)

• Angajez vânzătoare to- 
netă. Tel. 217176 (6072)

• Angajez șofer, categoria 
“D”, N.Grigorescu, nr. 21, tel. 
211618 (6010).

• Efectuez transport cu ca
mion de 7,5 tone, 2000 lei/km, 
tel. 242654, Orăștie. (4944)

• începând cu data de 5 I 
1999 s-a deschis A.F. Anghel 
Prod Corn cu profil de comerț 
și tapițerie. (3791)

COMEMORĂRI

• Joi, 7 ianuarie, se împli
nește un an de la înmor
mântarea dragei mele soții

VERGINICA HERBEI
Parastasul la Catedrala 

Sf. Nicolae Deva, joi, ora 10. 
Soțul. (6069)_______________

• în amintirea lui

IOAN GHEORGHIU
fost fotbalist la Victoria Călan, 
acum la 6 săptămâni de la 
trecerea în neființă. Hlopețchi 
și foștii colegi. (6082)

• A trecut un an nedrept de 
dureros de la pierderea prici
nuită de decesul soțului, 
tatălui, socrului și bunicului

AUGUSTIN MICU
Dispariția lui a lăsat un gol 

imens pe care nu-l pot umple 
dorul și amintirile. Odihna cea 
veșnică dă-o lui Doamne și lu
mina cea fără de sfârșit să-i 
strălucească lui I. Să se odih
nească în pace ! Familia. (OP)

DECESE

• Sindicatul Energeticie- 
nilor din Rețele Electrice 
Jud. Hunedoara este alături 
de colega Luminița Rus, la 
greaua pierdere pricinuită de 
tragicul deces al soțului și îi 
transmite sincere condo
leanțe. Dumnezeu să-l odih- 
nească în pace I (6084)

• Familia Purdea mulțu
mește celor care l-au condus 
pe ultimul drum pe dragul lor 
tată și soț

OCTAVIAN PURDEA
(6080)

• Colectivul D.U.A.T.L.P. din 
cadrul Consiliului Județean 
Hunedoara este alături de 
colega lor Pop Olimpia la 
greaua pierdere pricinuită de 
decesul mamei sale

FLOARE PETRIȘOR
(6083)

• Familia îndurerată anun
ță decesul celui care a fost 
distinsul profesor

NICOLAE GHEORGHE
iubit tată și bunic. Mulțumim 
celor care au fost alături de 
noi. (6089)

• Ffamilia Neagu Valentin 
și Adina este alături de 
Gheorghe și Olivia Nițescu la 
dispariția părintelui drag

GHEORGHE NIȚESCU
Sincere condoleanțe.
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începând de la 4 ianuarie a.c. se aplică

Noi tarife la serviciile poștale
începând cu data de 4 ianuarie a.c. tarifele la serviciile 

poștale«interne au fost modificate, indicele de majorare fiind de 
1,073 ori, iar pentru cele,-externe acest indice de majorare este 
de 1,094 ori.

Ca urmare, iată câteva dintre costurile percepute pentru 
principalele prestații. La scrisoare simplă "alte localități", până 
la 20 g -1100 lei, intre 20-50 g - 1600 lei, iar între 1 -2 kg - 23400 
lei. Cartea poștală simplă - 500 lei, iar cea ilustrată - 700 lei.

în cazul mandatelor poștale tariful pe. valoare până la 
200000 lei, de fiecare 100 sau fracțiune de 10b iei este de 5 iei, 
iar intre 200000 și 1000000 lei, de fiecare 1000 sau fracțiune de 
1000 lei este de 10 lei.

Pentru obiecte de mesagerie, tariful de înregistrare pentru 
fiecare colet este de 200 lei, la care se adaugă tariful de 
greutate pentru fiecare kg sau fracțiune de kg - în cazul 
localităților din județele Timiș, Arad, Caraș Severin și Hunedoara 
acesta fiind de 600 lei și 700 lei pentru localități din alte județe.

în situația indicațiilor speciale solicitate de către expeditor, 
tariful de recomandare este de 1000 lei, pentru remitere Expres 
- 700 lei, iar la Post Restant - 1100 lei. La serviciile auxiliare: 
abonamentul la căsuță poștală nominală persoane fizice - 3800 
lei pe lună.

Distribuirea la domiciliu a abonamentului de presă este de 
35 lei de fiecare exemplar.

Prin prioripost - până la 100 g tariful este de 4300 lei, iar 
între 1001 și 2000 g - 26800 lei. La mandatele on-line tariful fix 
este de 16000 lei.

La serviciile poștale externe, scrisorile simple până la 20 g 
6e tarifează cu 4850 lei, iar cele între 1000 și 2000 g cu 125800 
lei. în cazul serviciilor poștale concurențiale tariful de 
recomandare este de 8400 lei. Alte detalii se pot obține de către 
cei interesați la oficiile și ghișeele poștale. (N.T.)

I------------ T

]INCENDIU I 
i LA | 
! PAROSENI| » I

In seara zilei de 4 * I ianuarie curent, în jurul I 
| orei 20, la Moara nr.31 de | 
I la Cazanul nr.3 din cadrul . 

sucursalei Electro- ' I centrale paroșeni, s-a | 
| produs o autoaprindere | 
. la cărbunele dintr-un ! 
• buncăr. Focul s-a extins • 
| și a afectat benzile |

I 
I 
I
I

principale de alimentare ■ 
cu cărbune a cazanelor.

Nu s-au înregistrat I 
victime omenești, | 
ihcendiul fiind lichidat de ■ 
pompieri. (V.N ) ’

O razd de speranța
(Urmare din pag. 1) 

salariile pe doi ani. Și după 
aceea? Ce va face un bărbat 
rămas fără loc de muncă la 35 
de ani și cu grija a 2-3 copii în 
spate?

Vom acorda într-o singură 
tranșă aceste 24 de salarii celor 
ce vor deschide o activitate pe 
cont propriu, cu familia sau în 
asociere. S-a mai încercat 
acest truc și cât succes a avut 
în condițiile fiscale și de piață 
în care trebuie să funcționeze 
micul întreprinzător?

Asociați-vă și vă vom da 
mina pe gratis și fără datorii. 
Cele 24 de salarii vor constitui 
capitalul social al noii societăți 
comerciale. Este ignoranță 
dacă nu cumva cinism în 
această afirmație. Dacă cele 24 
de salarii ale fiecărui asociat vor 
constitui capitalul social al 
noului agent economic, cu ce 
vor trăi între timp familiile 
asociaților - acționari? Este știut 
că Legea societăților 
comerciale, modificată, obligă 
societățile pe acțiuni la un capi

tal social subscris și vărsat de 
minimum 25 de milioane de 
lei! De ce e nevoie de toate 
cele-24 de salarii ale fiecărui 
acționar în cazul preluării în 
proprietate a unei mine? Am 
spus că este și cinism în 
această ofertă guver
namentală. Dacă într-o mină 
de minereu este posibil să 
funcționeze independent 1-2 
abataje, într-o mină de huilă 
din Valea Jiului, unde dacă 
apa nu e pompată continuu 
inundă mina și dacă aerajul nu 
e asigurat permanent, 
metanul își face una - două de 
cap, acest lucru nu mai e 
posibil. Ca să evacuezi apa și 
să faci aeraj corespunzător, 
bruma de capital social, fie el 
și de 500 de milioane cum 
calcula nu știu care ministru, 
se va topi la prima factură 
energetică achitată. Dar într- 
un guvern în care nu prea știe 
stânga ce face dreapta, iar 
întregul bâjbâie într-un tunel 
fără lumină, sunt posibile și 
asemenea sugestii.

S-a înființat 
Agenția 

Județeană 
pentru Fomxre 

și Ocupare 
Profesionala

(Urmare din pag. 1)

domeniu de activitate, 
precum și obținerea unor 
resurse financiare de la 
organisme interne și 
internaționale mai ușor. Deși 
în ultimii ani s-a reușit o 
dotare de excepție a fostelor 
oficii pentru forță de muncă 
și șomaj, prin eforturile 
conducerii județene nu s-a 
reușit o clarificare din punct 
de vedere juridic a unor 
spații, fapt ce atrage chirii 
mari, iar salarizarea 
personalului rămâne încă 
mică în comparație cu alte 
sectoare de activitate, cu 
toate că atribuțiile instituției 
sunt foarte importante într- 
o etapă de profunde 
transformări din economia 
națională, perioadă când 
numărul celor care trec 
pragul agenției este 
apreciabil.

Dl Eugen Maniac ne-a 
mai precizat' că noua 
structură organizatorică a 
agenției, dublată de 
autonomie financiară și 
contabilă, la care se mai 
adaugă alte câteva atribute, 
deschid o nouă perspectivă 
în sprijinirea mai susținută a 
persoanelor care sunt în 
căutarea unui loc de muncă 
atât prin politiciile activă cât 
și prin cele pasive - situație 
când o persoană primește 
diferite sume de bani pentru 
anumite perioade de timp.

Viața 
prețurilor

(Urmare din pag. 1)

"lărgit”spre contribuabili 
va fi deschis chiar din 
această lună.

Măcar ce! care nu-s 
amatori de tutun, cafea și 
tării au trei griji mai puțin. 
Dar ceilalți? Care nu-s 
puțini? Ordonanța 50 
privind instituirea unei 
noi modalități de calculai 
accizelor la alcool, 
băuturi alcoolice, cafea și 
țigări, precum și a unor 
taxe noi, de consumație 
și autorizare pentru 
producătorii și
comercianții respec
tivelor produse, îi 
amețește de bucurie. 
Prețurile acestora vor 
urca serios. Numai 
țigările vor fi mai scumpe 
cu 30 la sută.

Nici o satisfacție 
pentru tot românul. Din 
cauza creșterii valorii 
unui ECU în raport cu leul 
nostru tot mai slăbănog, 
SNC PETROM a anunțat 
majorarea prețului 
benzinei, de asemenea 
din această lună. De 
atunci nici un alt preț, /a 
nici un produs ori 
serviciu, nu va mai putea 
fi controlat. Dansul 
scumpirilor va fi generat. 
Viața prețurilor este 
scurtă, iar costurile vieții 
tot mai accentuate. De 
salarii, de pensii n-a 
anunțat nimeni nimic.

Semne rele anul are. 
Și abia a început.

Deficitul balanței comerciale a
r

depășit 2,7 miliarde dolari
Deficitul balanței comerciale 

a României a fost, în primele 
zece luni din 1998, de peste 2,7 
miliarde dolari, față de 1,9 
miliarde dolari în perioacța 
similară din anul precedent, 
consecință a creșterii im
porturilor cu 7,4%> și scăderii 
exporturilor cu 2,6%, infor
mează Comisia Națională 
pentru Statistică.

România a importat mărfuri 
în valoare de peste 9,6 miliarde 
dolari, însă exporturile s-au 
cifrat la numai 6,9 miliarde 
dolari. Situația s-a ameliorat în 
luna octombrie, cînd exporturile 
au crescut cu 6,1%, față de 
luna anterioară - atingând 732 
milioane dolari'- și cu 2,7°/o față 
de luna corespunzătoare a 
anului precedent. De 
asemenea, importurile au 
consemnat, în octombrie, o 
tendință de scădere, fiind mai 
reduse cu 3,3% in raport cu 
luna anterioară, stabilindu-se la 
un miliard de dolari, in pofida 
acestei scăderi, comparativ cu 
octombrie 1997, importurile 
sunt mai mari cu 6,2%.

în structura importurilor, cea 
mai mare pondere au deținut-o 
mașinile, aparatele și 
echipamentele electrice, urmate 
de materii textile, produse 
minerale și produse ale 
industriei chimice. Pe de altă

parte, principalele mărfuri 
exportate de România rămân 
materiile textile, produsele 
metalurgice, mașini și 
echipamente electrice, 
precum și încălțămintea.

în ierarhia statelor de 
proveniență a importurilor, pe 
primul loc se află Germania 
(care deține 17,4% din totalul 
importurilor), urmată de Italia 
(17,3%), Federația Rusă 
(9,1%), Franța (6,6%) și 
Ungaria (4,7%). Mărfurile 
românești au ca principale 
destinații externe Italia 
(22,3% din total), Germania 
(19,5%), Franța (5,9%), SUA 
(3,9%) și Turcia (3,7%).

Principalele state față de 
care balanța comercială pe 
primele zece luni este 
excedentară sunt Grecia, 
Olanda, Portugalia, Bulgaria, 
Iugoslavia, Republica 
Moldova, Turcia, Egipt și 
Israel.

Volumul operațiunilor de 
comerț exterior efectuate de 
societățile cu capital privat s- 
a cifrat la 3,4 miliarde dolari 
pentru exporturi și 4,7 miliarde 
dolari pentru importuri. Față 
de perioada corespunzătoare 
a anului trecut, exporturile au 
scăzut cu 11,4°/o, iar 
importurile au crescut cu 
0.4%.

SC DECEBAL SA DEVA (INDUSTRIA CĂRNII)
cu sediul în Deva, str. Piața Unirii, nr. 8, județul Hunedoara, orsanizează:

a) licitație publică cu oferte închise in plicuri sigilate (cu plata in rate) conform Ordonanței de urgență 
nr. 88/ 1997, aprobată prin Legea nr. 44/ 1998 șl Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 55/1998, pentru 
vânzarea următorului activ:

Denumirea activului Adresa activului Obiectul de activitate Prețul de pornire 
a licitației (mii lei)

1. Abator sanitar Brad loc. Brad,
str. Avram lancu, nr. 53

tăieri necesități 261.505

b) licitație publică cu strigare (cu plata integrală), în aceleași condiții legale (Legea nr. 44 /1998 si HG nr. 
55/1998) pentru activul:

Denumirea activului Adresa activului Obiectul de activitate Prețul de pornire 
a licitației (mii lei)

2. Abatorul Vulcan loc. Vulcan, 
str. Abatorului, nr. 4, în conservare 32.000

La prețul de adjudecare se adaugă TVA-ul suportat de cumpărător.
Licitația va avea loc in data de 22 ianuarie 1999, ora 10,00, la sediul SC DECEBAL SA Deva.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de a doua ședință a licitației pe data de 29 

ianuarie 1999 la aceeași oră și adresă.
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost (40.000 lei/ activ), zilnic de la sediul 

societății comerciale intre orele 8-14-
Valoarea terenului aferent activului de la punctul 1 este inclusă in prețul de pornire a licitației, iar in 

cazul activului de la pct. 2, urmează să se procedeze conform prevederilor legale în vigoare pentru 
dobândirea certificatului de atestare a dreptului de proprietate și vânzarea către cumpărător prin negociere 
directă.

Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute se pot obține de la ing. Bulea Romus la tel: 054' 
211760, int. 31 sau 054-212237, 054-213322, 054-233713.

Pentru participare la licitație ofertanții vor depune la sediul societății până in ziua licitației , ora 9, 
documentele prevăzute de legislația in vigoare, precum și dovada achitării contravalorii dosarelor de 
prezentare.

Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau in contul bancar 305520101 BCR Deva taxa 
de participare de 3.000.000 lei pentru fiecare activ șl vor face dovada consemnării la dispoziția societății 
comerciale vânzătoare a garanției de 3% din prețul de pornire a licitației.

CUVÂNTUL
- LIBER

Ziar editat de 
CASA DE PRESĂ Șl 

EDITURĂ 
CUVÂNTUL IJBER -

DEVA
Societate pe acțiuni cu capital privat, înmatriculată la 

Registrul Comerțului Deva, cu nr. J20/618/1991.
Cont 4072613110 B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827

Director - TIBERIU ISTRATE • Redactor șef - NICOLAE TÎRCOB • Contabil șef - VIRGIL CRIȘAN • Secretari generali de redacție, șefi de 
departamente - MINEL BODEA, SABIN CERBU • Departamentul politic - VALENTIN NEAGU, CORNEL POENAR, ANDREI NISTOR • Departamentul 
social - ESTERA SÎNA, CRISTINA CÎNDA, CIPRIAN MARINUT • Departamentul reformă-restructurare - DUMITRU GHEONEA (șef departament), 
TRAIAN BONDOR, ADRIAN SÂLĂGEAN • Departamentul educație-cultură - VIORICA ROMAN, GEORGETA BÎRLA • Fotoreporter - TRAIAN 
MÂNU • Responsabil de număr - MIHAELA TARNOVSCHI • Corectură - MIA ZLATAN, VALENTIN BRETOTEAN • Culegere și tehnoredactare 
computerizată - CODRUȚA GOȚA, ATILA KURTA OPREAN, ALICE NEGRU, INA JURCONE, EVI MEITNER

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara • Telefoane: 211275, 212157, 225904 (depozit magazin); Fax 218061 
• E-mail:cuvlib@ deva.iiruc.ro

întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde material sau moral pentru articolele necontractate 
trimise ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tiparul exetutat la IMPRIMERIILE “UNIREA PREȘ” ALBA IULIA • Tel. 058-812126

deva.iiruc.ro

