
Minerii Văii Jiului au fost ieri, pentru, 
a patra zi, in grevă generală

• Ieri, 7 ianuarie 1999, 
pentru a patra zi consecutiv, 
minerii Văii Jiului s-au aflat în 
grevă generală, în curtea 
Companiei Naționale a Huilei 
Petroșani. Ei îl urmează orbește 
pe Miron Cozma, într-un 
demers din capul locului eșuat. 
Eșuat pentru că este împotriva 
măsurilor de reformă pe care 
Guvernul Radu Vasile pare 
hotărât s-o continue, oricât de 
dureroasă ar fi.

• Din cele 30 de 
revendicări, în majoritate 
nerealiste, unele aberante 
(oferirea disponibilizaților a 
câte 10 mii de dolari și câte 2 
ha de pământ!), Mlron Cozma 
declara că ar fi mulțumit cu

^rezolvarea și numai a două
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dintre ele. în același timp, el a 
afirmat că renunță la 
deplasarea minerilor în 
București (altminteri idee fără 
suport real și fără șansă -n.n).

• în cursul zilei de 
miercuri, o delegație a Comisiei 
economice a Senatului 
României, în frunte cu senatorul 
liberal Viorel Cataramă, a 
discutat timp de .14 ore cu 
reprezentanți la vârf ai 
Prefecturii, Consiliului județean, 
Primăriei municipiului Petroșani, 
CNH și LSMVJ despre 
problemele la zi ale mineritului 
și ale minerilor de aici. întrucât 
membrii delegației nu au avut 
mandat de la Senat, de la 
Guvern ori de la partidele din 
care fac parte să se deplaseze 

la Petroșani, să discute cu 
minerii și să încheie eventuale 
înțelegeri, hotărârea lor - ca 
răspuns la invitația LSMVJ - 
este apreciată ca individuală, 
personală, care nu angajează în 
nici un fel Guvernul sau 
Parlamentul României.

• Comisia a încheiat 
totuși un protocol semnat de 
toate părțile aflate la discuție, 
mai puțin de Miron Cozma, care 
nu s-a declarat mulțumit cu 
măsurile convenite. El le-a 
mulțumit totuși membrilor 
Comisiei economice a Senatului 
pentru disponibilitatea lor și 
răspunderea asumată.

• La rândul său, Viorel 
Cataramă a declarat că nu a 
abordat probleme care cad în 

A

competența Guvernului, că 
au fost găsite soluții de 
reducere'a pierderilor în 
acest an cu aproape 40 la 
sută la CNH Petroșani și de 
majorare a salariilor minerilor, 
că va prezenta premierului 
Radu Vasile documentul 
încheiat la Petroșani, că i-a 
recomandat primului ministru 
ca, împreună cu miniștrii 
Industriei, Finanțelor, Muncii, 
să poarte o discuție cu liderii 
sindicali din unitățile carbo
nifere ale Văii Jiului pentru a 
găsi soluții corespunzătoare 
la problemele lor.

Dumitru GHEONEA
(Continuare in pag. 8)

APARE LA DEVA

Starea drumurilor 
reflectă si tuaha f 

economică precară
a tarii 

t
Alături de copiii străzii și de 

amploarea corupției și a 
inflației, starea deplorabilă a 
drumurilor a fost, în primii ani de 
după '90, element definitoriu al 
imaginii negative a României în 
lume.' Starea drumurilor îi 
îngrozea pe șoferii străini, 
ajunsese subiect permanent

ANCHETA SĂPTĂMÂNII
de prima pagină pentru ziare și 
îi determina pe români să 
prefere Daciile autohtone 
(rezistente și cu piese de 
schimb la îndemână) unor 
mașini străine neadaptabile 
șoselelor din România. Mai mult 
decât atât, multe din 
accidentele rutiere se datorau 
manevrelor la care erau obligați 
șoferii pentru evitarea gropilor 
din carosabil. în ultimii ani 
starea drumurilor s-a ameliorat, 
esențial în acest sens fiind 
impulsul dat de propaganda 
presei și mult hulita "taxă 
Băsescu". Pentru a vedea 
care este la ora actuală starea 
drumurilor în județ am discutat 
cu constructorii de drumuri, cu 
cei care le administrează și cu 
șoferii care le folosesc.

Domnii Petru Cureteanu - 
.director, și Aron Dicoi - șef 
serviciu producție în cadrul 
Direcției Județene de Drumuri 

■■............................. .... .  

și Poduri - ne-au prezentat o 
situație generală a drumurilor 
din județ. “Lungimea rețelei 
de drumuri județene și 
comunale în județul 
Hunedoara este de 1600 km, 
din care doar 637 km (40%) 
sunt drumuri modernizate. 
Circa 60 la sută din aceste

împiedică

drumuri au durata de serviciu 
expirată și necesită reparații 
capitale. Din păcate lipsa 
fondurilor 
accelerarea ritmului de 
modernizare a drumurilor 
(care e doar de 10-12 km 
anual) și uneori chiar 
efectuarea reparațiilor 
curente. Totul se învârte în 
jurul banilor. Noi avem atât 
utilaje moderne cât și 
capacitate de execuție. Dar 
administrațiile juaețene ori 
locale nu au fonduri pentru a 
iniția și realiza lucrări de 
modernizare ori reparații 
ample. Totuși, anul trecut am 
modernizat 11 km de drum, 
am pus covoare asfaltice noi 
prin frezare și reciclare pe

I
I

Cristina CÎNDA, 
Ciprian MARÎNUȚ 

(Continuare în pag. 8)

PROTECȚIA 
COPILULUI PE 

ALTE COORDONATE
Reforma sistemului de protecție a copilului 

are ca obiectiv prioritar descentralizarea 
activității de profil. A început în toamna lui 1997, 
prin crearea noilor structuri județene: Comisia 
pentru Protecția Drepturilor Copilului și Direcția 
Județeană pentru Protecția Drepturilor 
Copilului. Demarată cu un efectiv restrâns, 
activitatea direcției a înregistrat o amploare 
deosebită anul trecut când s-au urmărit mai 
multe obiective: încadrarea cu personal (dar 
deocamdată nu atât cât prevede organigrama), 
găsirea unui sediu corespunzător. Momentul 
cheie a fost cel al preluării celor 8 case de 
copii, devenite centre de plasament, și a 
leagănului din Hunedoara. Astfel direcția s-a 
confruntat cu rezolvarea problemelor ivite ca 
urmare a încetării contractelor de muncă a 
suplinitorilor, prin organizarea ocupării locurilor 
vacante (la Uricani, de pildă, nu era nici un 
titular) și găsirea resurselor financiare pentru 
trimiterea copiilor în tabere, anterior sumele 
suplimentare fiind virate de MEN direct 
Administrației Taberelor Școlare.

Problemele cele mai mari au fost cele de 
ordin financiar. La preluarea din iulie a 
instituțiilor de protecție direcția a trebuit să 
achite Inspectoratului Școlar și Direcției 
Sanitare Județene cheltuielile făcute cu casele, 
respectiv cu leagănul, în 1998 până în acel 
moment, sumă ce a depășit 5 miliarde de lei, 
plus alte 500 milioane de lei datorii neachitate 
din 1997. Bugetul estimat de direcție ca fiind 
necesar obiectivelor anului trecut era 19 
miliarde de lei, din care s-au obținut, după două 
rectificări, 11,4 miliarde de lei. Plătirea sumelor 
amintite, a cheltuielilor cu centrele de plasament 
până la sfârșitul anului, a făcut ca în anul 1999 
Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului 
să intre cu datorii neachitate la diverși furnizori 
de peste 900 milioane de lei.

Aceste datorii s-au acumulat în condițiile în 
care direcția a beneficiat de fonduri de la 
Departamentul pentru Protecția Copilului pentru 
sprijinirea materială temporară a 40-50 de familii 
spre a preveni instituționalizarea copiilor (cu 
sume de 100-150 mii de lei pentru un copil, 
lunar). De asemenea, cei 9 asistenți maternali 
atestați sunt plătiți de ONG-uri, care au asigurat 
și cele 60 de milioane de lei pentru pomul de 
iarnă. Tot de Moș Crăciun Prefectura le-a dăruit 
copiilor instituționalizați 66 de milioane de lei 
din care li s-au cumpărat haine, încălțăminte 
sau lenjerie.

Organul care decide măsurile de protecție 
în toate situațiile este Comisia pentru Protecția

________ Viorica ROMAN 
(Continuare în pag. 8)

Pe cine mână sindicatele 
către cutremurul social

1998 s-a încheiat cu primele semne ale 
unei reforme, economice în primul rând, 
care întârzie de 9 ani. Cum-necum, cu ce 
șanse reale pentru disponibilizați (un 
eufemism de tranziție pentru șomer), s-au 
închis, sunt în curs de închidere, de lichi
dare administrativă sau judiciară câteva 
zeci de “găuri negre” ale economiei și ale

bugetului României. E un semn că reforma 
nu mai are timp să aștepte. Sigur, nimeni 
nu o să bată din palme când a rămas fără 
loc de muncă în mijlocul iernii, chiar dacă 
are asigurat pe doi ani salariul și ajutorul 
de șomaj pe timpul prevăzut de lege. 
Protecția socială - judece-o fiecare la ce 
nivel - este asigurată.

Există însă o forță socială exponențială 
de care, volens-nolens, orice guvern 
trebuie să țină seama dacă dorește ca 
peste țara în care guvernează să 
domnească pacea socială. Această forță 
exponențială o constituie sindicatele.

în țările “așezate”, acest lucru este 
perfect valabil. Cât de valabil este el în 
România începutului de an 1999, în 
condițiile de care am vorbit la începutul 
acestor rânduri?

Federații, confederații și ligi sindicale de 
toate culorile... politice, cu toate că 
sindicatele sunt prin destinație apolitice, 
amenință că începutul de an 1999 va 
debuta cu un cutremur social.

Cine sunt cei care amenință? Evident, 
liderii sindicali - o aristocrație de un gen cu 
totul aparte apărută după 1990. în 1990,

Pulsurile Devei
• Competiție in 

activitatea de salu
brizare a municipiului Deva

• Grea viața de taximetrist
• Cdinii primăriei

toamna, primul guvern rezultat din alegeri 
cu adevărat democratice și pluripartidiste 
dădea semnalul reformei economice. Că a 
pus căruța înaintea boilor, asta e altă 
chestiune. Atunci a apărut în germene acea 
“forță socială exponențială” care s-a 
identificat rapid cu noua aristocrație 
muncitorească, de data asta.sindicală.

în numele cotizanților - câteva milioane - 
care o susțin din ce în ce mai neconvingător 
- această “pătură exponențială” proclamă 
că începutul de an 1999 va debuta cu un 
cutremur social Opoziția îi ține isonul, dar 
dintotdeauna rostul opoziției într-un stat 
democratic a fost să provoace căderea 
guvernului în exercițiul puterii.

Să ne oprim în câteva rânduri la 
cotizanții în numele cărora elita exponen
țială amenință pacea socială a țării la 
început de an. în linii generale dar și în deta
liu ei sunt salariați în societățile comerciale 
cu capital majoritar de stat sau în regii ale 
statului.

Vă rog să căutați un sindicat dintr-o 
unitate cu capital sută la sută privat care se 
manifestă ca dezorganizator social sau, mă 
rog, organizator de mișcări sociale. Căutați- 
I la “Casial”, căutați-l la “Macon”. N-o să-l 
găsiți pentru că acolo oamenii au căpătat, în 
foarte scurt timp, o nouă percepție a 
raporturilor salariat-proprietar. Căutați-l 
într-o întreprindere mamut cu capital 
majoritar de stat, cum este “Siderurgica” 
Hunedoara. N-o să-l găsiți pe post de 
turbulent social pentru că aici o echipă 
managerială (nu exponențială!) a mișcării 
sindicale și o alta a managementului 
economic al societății au înțeles că reforma 
trebuie făcută; în pași mai mari sau în pași

ion CtOCLEi
(Continuare în pag. 8)

Viața culturala
• “Semne" bune

Anul Nou are!
• Scriitor! din Hunedoara
• Ultimul schimb • Să ne 

^bucurăm prin solidari tte literară

La DGFPCFS Hunedoara- 
Deva

SÂMBĂTĂ SE MAI 
PRIMESC SOLICITĂRI 

PENTRU 

AUTORIZARE
După cum ne-a informat di ec. 

Gheorghe Blaj, director generai ai 
Direcției Generale a Finanțelor Publice 
și Controlului Financiar de Stat a 
județului Hunedoara, pentru a 
răspunde sollcitanților ia această 
instituție s-a stabilit să fie program 
obișnuit de lucru și sâmbătă, 9 ianuarie 
a.c., în vederea obținerii de autorizații 
în baza OU nr.50/1998. Cei interesați se 
pot adresa deci acestei instituții și in 
ziua amintită mai sus. (N. T.)

f - ’ț
Dreptul 

consumatorului 
de a fi 

protejat
Fiecare consumator trebuie să știe că 

legea îl protejează și îl apără în toate 
situațiile în care a cumpărat un produs sau 
i s-a prestat un serviciu care se dovedește 
a fi de calitate îndoielnică, iar pentru a intra 
în drepturile sale este necesar să se 
adreseze cu încredere Oficiului Județean 
pentru Protecția Consumatorilor 
Hunedoara, cu sediul în Deva, strada M. 
Viteazul, nr. 3, telefon 214971.

Consumatorul are dreptul de a fi protejat 
împotriva riscului de a achiziționa un 
produs sau a i se presta un serviciu care ar 
putea să-i prejudicieze viața și sănătatea 
ori să-i afecteze drepturile și interesele le
gitime. Trebuie să fie informat corect, 
complet și precis asupra caracteristicilor 
esențiale ale produselor șl serviciilor, astfel 

I încât decizia pe care o adoptă să 
I corespundă cât mai bine nevoilor sale. Are 

de asemenea dreptul să fie despăgubi* 
pentru prejudiciile generate de calitatea 
necorespunzătoare a produselor și 
serviciilor, de a avea acces la o gamă variată

Radu COSTEL, 
inspector OJPC Hunedoara

(Continuare în pag. 8
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La Bălța telefoanele au orar 
de funcționare

Pentru abonații telefonici din 
comuna Băița anul nou n-a 
început sub cele mai bune 
auspicii. Așteptata exindere a 
rețelei telefonice nu s-a realizat, 
iar vechea centrală manuală, 
deservită de telefoniste, nu a 
fost înlocuită cu una automată, 
nouă și modernă. Mai mult decât 
atât, s-a redus numărul de 
posturi al personalului care 
deservește centrala, astfel că 
s-a diminuat cu 60 de ore 
programul de funcționare al 
centralei telefonice. Astfel, 
vineri seara, după ora 22, 
apelurile abonaților nu mai sunt 
preluate de centralistă, iar 
sâmbăta și duminica programul 
de funcționare al centralei 
telefonice este doar între orele 
8-12 și 16-20. Considerând că 
această reducere a programului 
de funcționare al centralei 
telefonice afectează “viața 
socială" a comunei, Primăria 
Băița a trimis adrese la Consiliul 
județean, Prefectură, Grupul 
județean de Pompieri și Direcția 
Sanitară, rugându-le să 
intervină pe lângă Romtelecom 
pentru remedierea situației. Dl 
Cornel Sav, viceprimarul 
comunei, susține că “din cauza 
acestui nou program al centralei 
telefonice generat de 
privatizarea Romtelecom este 
imposibil să anunțăm poliția, 
salvarea ori pompierii în caz de

' Vineri 8 ianuarie
TVR I

6,00 România: ora 6 vă oferă 
“Cafeaua de dimineață" 9.00 TVR 
Cluj 10,00 TVR Info'10.05 TVR 
lași 11.00 TVR Timișoara 12,00 
TVR Info 13,00 Destine în vremuri 
de război (s/r) 14,00 TVR Info
14.10 Santa Barbara (s/r) 15.00 
Ecoturism 15.30 Emisiune în 
limba germană 17.00 Repere 
vitale 19.00 Sunset Beach (s, 
ep. 379) 19.55 Doar o vorbă săț- 
i mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
ediție specială, sport 21.00 
Riscând din dragoste (f.a.) 22,30 
Jurnalul de noapte 22,45 Gala 
CAT MUSIC

TVR 2
6,00 TVM Telematinal 8.00 

Desene animate 8,50 Știri 
bancare și bursiere (r) 9.00 
Varietăți internaționale 9,25 Tom 
Jones (s/r) 10,15 Tezaurfolcloric 
11,00 Documentar (r) 11,30 
Timpul Europei (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă... 
(r) 12,50 Un cântec pentru 
fiecare 13.00 TVR Info 13,05 Cu 
ochii'n 4 (r) 13,45 TVR Craiova
14,30 TVR Cluj 15,00 TVR Info 

accidente ori alte evenimente 
nedorite." Tot domnul viceprimar 
ne-a spus: “De ani de zile 
așteptăm ca Romtelecom 
Hunedoara să catadicsească să 
înlocuiască actuala centrală 
manuală cu una automată. Anul 
trecut le-am oferit două spații și 
ne-am oferit tot sprijinul pentru 
montarea centralei. Dar 
Romtelecom n-a realizat investiția 
invocând că nu are fonduri 
pentru achiziționarea unei astfel 
de centrale.”

Dorind să vedem care sunt 
cauzele acestei situații neplăcute 
pentru ...secolul XX, ne-am 
adresat conducerii Romtelecom 
Hunedoara - Deva. Dl Dionisie 
Tutoveanu, ofițer de presă al 
instituției, ne-a declarat: “Situația 
existentă la Băița nu este unică 
în județ, situații similare întâlnindu- 
se și în alte comune. La Băița, ca 
și peste tot, posturile nu s-au 
redus din cauza privatizării 
Romtelecom, ci în urma 
disponibilizărilor la cerere. Noul 
orar de funcționare este într- 
adevăr impus de reducerea de 
personal. Dar avem posibilitatea 
să asigurăm două legături 
permanente pentru urgențe, fie 
la Primărie, fie la Poliție. Numai că 
la nici una din cele două instituții 
nu e nimeni de serviciu în timpul 
nopții. Această situație ar mai 
putea fi rezolvată și prin 
instalarea unui post public cu

15.10 Limbi străine: Italiană 15,35 
D.a. 16.00 Țiganca (s, ep. 94)
16,45 Santa Barbara (s) 17,30 
Vechi melodii populare 17.40 Tri
buna partidelor parlamentare 
18,00 Universul cunoașterii 
19,00 Știri bancare și bursiere
19.10 Arhive românești 19,35 
Dreptul la adevăr 20,00 Destine 
în vreme de război (s) 21,10 
Vânare de vânt (div.) 22,00 Time 
out 22,35 Căderea vulturilor (s)
23.30 Conviețuiri 0,00 Ghici cine 
vine la mine? 0,30 TVM Mesager

ANTENA 1
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. 121) 11,30 
Hombres - războiul sexelor (s)
12.30 Cronici paranormale (s, 
ep.2) 13.30 Planeta vie (do, ep.
149) 14.00 Știrile amiezii 14.30 
Legea lui Burke (s. ep.1 ) 15.20 
Navarro (s, ep. 23) 16.50 
Caracatița (s, ep 4)' 18.00 Colivia 
de aur (s, ep. 42) 19.00 
Observator 20,00 Detectivi la 
Malibu (s, ep. 16)20,30 Inspirația 
Carolinei (s, ep. 17) 23,00 
Observator 23,30 Tropical Heat 
(s, ep. 14) 

cartelă, ia care apelarea 
serviciilor speciale Poliție, 
Pompieri, Salvare se 
efectuează fără taxare. Iar noi 
ne luăm angajamentul ca în cel 
mai scurt timp să instalăm un 
astfel de post. în altă ordine 
de idei, numărul mare de 
abonați din comuna Băița ar fi 
impus de mult instalarea unei 
centrale automate. Dar până 
acum nu s-au găsit fondurile 
necesare investiției. Totuși, 
comuna Băița este alături de 
comunele Baru, Pui și Buceș 
pe lista de priorități în vederea 
instalării unor centrale auto
mate astfel că sperăm ca în 
cursul acestui an să găsim 
fonduri pentru aceste 
investiții.”

***

Credem că telefoanele cu 
orar de funcționare sunt o 
jignire pentru anul 1999 al 
secolului XX. Credem de 
asemenea că este riscantă și 
anormală lăsarea unei 
localități fără legături telefonice 
în week-end. Dar cum în 
România de azi nu ne mai miră 
nimic și anormalul a devenit 
normal, sperăm măcar ca 
Romtelecom Hunedoara - 
Deva să realizeze cât mai 
curând promisiunile făcute 
locuitorilor din Băița.

Ciprian MARINUȚ

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 9,00 Profit 9,10 Riști și 
câștigi (r) 9,40 Roata norocului 
(r) 10.10 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11.00 Beverly Hills (s/r) 11,45 
Melrose Place (s/r) 12,30 Karate 
Kid (f, p.1)12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Karate Kid (f.p II) 14.30 
Suflet de femeie (s) 15,15 Tânăr 
și neliniștit (s)16.00 Cărările iubirii 
(s, ep. 2) 17.00 Știrile PRO TV
17.30 Urmărire generală 17,50 
Reforma la români 18.15 Știrile 
PRO TV 18,20 Riști și câștigi (cs)
18,50 Roata norocului (cs) 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Efecte speciale (s, ep 
7) 21,30 Single White Female 
(f.a.) 23,00 Știrile PRO TV 23.20 
Chestiunea zilei 0,00 Profit 0,05 
Poltergeist (s, ep. 40) 0,50 
Chestiunea zilei 1,00 American 
Gothic (s, ep. 16) 1,45 La limita 
imposibilului (s, ep. 3) 2,30 
Detectivi de elită (s, ep. 8) 3,15 
Profit

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7,45 Guadalupe (s/r) 8,30 Te 
iubesc (s/r) 9.00 Sărmana Maria

“CUPA CUPELOR” VA FI 
INTEGRATĂ ÎN CUPA UEFA
Ca rezultat al unui studiu intensiv efectuat în ultima perioadă după 

32 de ani de existență, “Cupa Cupelor'' la fotbal va fi integrată în 
noua Cupă UEFA, care devine competiția complementară a Ligii 
Campionilor ce se va desfășura începând din sezonul viitor într-o 
formulă cu 32 de echipe participante.

în actualul sistem, Cupa UEFA va fi furnizorul de participante pentru 
Liga Campionilor fiindcă noul sistem păstrează trecerea la 16 cluburi 
după ultimul tur de calificare. în plus, cele opt echipe clasate pe locul 
3, după prima fază a Ligii iși vor continua evoluția în Cupa UEFA. 
Noua formulă prevede 17 date pentru Liga Campionilor, 6 pentru 
meciurile de calificare și 13 date în Cupa UEFA. în total, în cele 2 
competiții sunt programate 526 de meciuri, cu 77 mai mult decât în 
actuala formulă. In același timp, un număr de 73 de cluburi au 
posibilitatea să participe la Liga Campionilor în faza de calificare, iar 
121 vor participa pentru calificarea la Cupa UEFA.

NOUL ANTRENOR AL CORVINULUI 
ESTE NICOLAE BABEȚI

Plecarea precipitată a antrenorului Victor Roșea de la Corvinul, la 
foarte scurt timp după ce semnase un contract de doi ani și 
jumătate, după numai 6 etape de la sfârșitul turului, a pus în grea 
dificultate conducerea clubului Corvinul Hunedoara. A urmat o 
perioadă de căutări, consultări, s-a discutat cu câțiva antrenori, 
printre care și Mihai Mihail și Silviu Stănescu. Până la urmă, 
Consiliul de administrație a decis aducerea la cârma echipei a lui 
Nicolae Babeți, fost jucător de fotbal la Corvinul, Jiul, Aurul Brad, 
Metalul București și la alte echipe și antrenor la Foresta Fălticeni, cu 
care a și promovat în Divizia A.

Lotul Corvinului se va reuni luni, 11 ianuarie, la stadion și după 
efectuarea vizitei medicale, a perioadei de acomodare și pregătire 
fizică, vor pleca în cantonament la munte (locul va fi stabilit luni, de 
comun acord cu noul antrenor).

Turneu de sală la “U” Cluj
între 15 și 16 ianuarie, în Sala sporturilor din Cluj se va desfășura 

un atractiv turneu de fotbal “U '80", la care participă 12 echipe, câte 
6 echipe în două grupe, jucând fiecare cu fiecare. Gazdele vor 
participa cu 2 formații de seniori și 2 de juniori și una de old - boys, în 
care își vor face apariția fostele glorii - Cavai, Lăzureanu, Gh. Vasile, 
D. Anca, Poraczky, Cojocaru, M. Crișan, Dobrău, Bagiu, Moja ș a.

Un parteneriat I 
cu viitorul

Colegiul Național “Decebal" din Deva este, începând de I 
miercuri ( 6 ian.), gazda unei delegații belgiene reprezentând o 
instituție similară din Saint Roche.

' Acțiunile desfășurate cu această ocazie marchează debutul I 
unei experiențe inedite pentru liceul devean. Un asemenea 
parteneriat a fost inițiat de colegiul belgian, in cadrul unui pro
gram mai amplu de schimburi europene interculturale - intitulat 
“Ce viitor vom construi împreună?” - care urmărește crearea 
unor punți de comunicare intre oameni, și mai ales intre tineri; 
adică între cei cărora le revine sarcina de a realiza Europa unită, 
după cum afirmau oaspeții belgieni cu prilejul primirii oficiale a 
delegației.

Cei 64 de elevi și 6 cadre didactice au fost întâmpinați miercuri 
seara la Prefectura județului Hunedoara, moment la care, alături 
de elevii și dascălii decebaliști, au participat inspectorul general 
adjunct (Simion Molnar) și directorul economic (Corneliu Voicu) 
ai Inspectoratului Școlar, precum și prefectul județului, Nicolae 
Stanca.

Din programul comun al elevilor deveni și belgieni nu lipsesc 
excursiile, competițiile sportive, vernisajul unei expoziții de pictura a 
liceului nostru; astăzi au loc ateliere de lucru, temele abordate 

Iteferindu-se la cultura și civilizația franceză. Plecarea delegației este | 
prevăzută pentru duminică dimineața, urmând ca peste două luni I 
tinerii să se întâlnească din nou, de data aceasta în Belgia. (G.B.) i

(s/r) 9.30 Dragostea nu moare 
(s/r) 10.00 Păsările (f/r) 12.10 
Ca la mama Acasă (r) 12,15 Ul
tima vară (s/r) 13.30 D.a./r 13,45 
Dragoste și putere (s/r) 14.45 
Misterioasa doamnă (s/r) 15.30 
Te iubesc (s) 16,00 Uneori avem 
aripi (s) 16,45 Guadalupe (s)
17.30 Ultima var;, (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 Magicianul 
(f.a.) 0,45 De partea legii (s)

PRIMA TV
7.00 Prima oră 10.00 Ultima 

ediție (talkshow/r) 12.00 
Misterele din New Orleans (s) 
13,00 Focus 1313.10 Atingerea 
îngerilor (s) 14.00 Celebri și bogați 
(s) 15.00 Maria Mercedes (s, ep. 
31)16.00 Focus 16 16.10 Tia și 
Tamera (s.ep. 29) 16.35 Malcolm 
și Eddie (s, ep. 29) 17.00 Jerry 
Springer Show 18.00 Focus
18.50 Real TV 19.00 Viper (s, ep. 
43) 20.00 Camera ascunsă (div, 
ep. 43) 20.30 Alege-ți filmul 22.00 
Focus + emisiune de știri 22,30 
Școala de stewardese (f.a.)

HD®
10.00 Omul de ... California

11.30 Cu autobuzul 13.30 
Stargate: Omul de tinichea
14.15 Taci și sapă! 15.45 
înlănțuiți 17.30 Scandalul Irvine 
19.00 Vârcolacul 20.30 Graba 
strică treaba 22.30 Meciul 
secolului 00.00 Jurnalul Panto
fului Roșu 00.30 Real Sex 19

PRO TV - DEVA
06.35-07.00 Program 

comercial PRO TV Deva 07.00- 
09.00 “Bună dimineața, PRO TV 
e al tău!" (coproducție cu stațiile 
locale) 17.00-17.15 Știrile PRO 
TV (coproducție) 17.30-18.15 
“Talk show” - realizator A. Bena 
23.15-23.30 Știrile PRO TV Deva 
(locale)

ANTENA 1-DEVA
10.00-10.15 Știri (r) 10.15-

10.30 Plai de cânt și dor 10.35- 
11.00 Muzică, promo 16.35-17.30 
Program muzical 17.30-17.55 In
terviul săptămânii 17.55-18.00 
TELEX 22.05-22.15 Știri locale (r)

Vineri, 8 ianuarie

O BERBEC
Doamnelor, sunteți mai active 

decât în mod normal și nu vă 
ascundeți când se împart 
sarcinile la locul de muncă. 
Sunteți într-o formă perfectă, 
dar nu vă suprasolicitați.

O TAUR
Ziua de astăzi este critică 

pentru dv. S-ar putea să aveți 
conflicte cu colegii de muncă 
sau chiar cu șefii. Sfârșitul de 
săptămână însă pare ceva mai 
generos.

O GEMENI
Munciți mult, deoarece 

sunteți ferm convins că numai 
așa vă puteți asigura 
bunăstarea. în cursul acestei 
săptămâni veți afla cine profită 
de pe urma străduinței dv.

O RAC
O zi excelentă. Veți primi 

vești grozave, oferte 
avantajoase pe toate planurile. 
Situația materială poate lua un 
avânt deosebit iar relațiile cu 
cei dragi vor fi foarte bune.

O LEU
Influența negativă a planetei 

Marte se va face simțită. 
Comportamentul dv. lasă de 
dorit. Acordați mai multă 
importanță stării dv. de sănătate 
și circulați cu atenție.

O FECIOARĂ
Stați deoparte de bârfe, de 

intrigi, de lupta pentru putere. 
Prefaceți-vă că nu vedeți și nu 
auziți nimic și concentrați-vă 
numai asupra muncii dv. Acasă 
încercați să fiți relaxat.

3 BALANȚĂ
Ați avut succes, dar nu vă I 

încredeți. Trebuie să dovediți | 

din nou în ce lume trăim. Sunteți | 
predispuși la ceartă, pentru 
nimicuri, dar nu uitați că și 
cuvintele pot jigni foarte adânc.

O SCORPION
în general aveți parte de o zi 

tensionată. Dispuneți de o 
energie ieșită din comun și ar fi 
bine să o folosiți pentru a 
realiza ceva măreț. Viața 
particulară este excelentă.

5 SĂGETĂTOR
în aceste zile, nativele zodiei 

sunt ușor nesigure. Nu vă 
asumați proiecte importante, 
încercați să mai câștigați ceva 
timp, dar și să fiți mai 
economicoși decât până acum.

3 CAPRICORN
Cei mai potriviți parteneri în 

viața afectivă și în cea 
profesională sunt Gemenii și 
Taurii. O conjunctură favorabilă 
în acest sens se va ivi în a 
doua parte a săptămânii.

O VĂRSĂTOR
Ocupați-vă mai mult de viața 

personală și de relația cu 
partenerul. Astrele nu sunt 
favorabile astăzi îmbunătățirii 
stării materiale și nici la jocurile 
de noroc nu aveți șanse să 
câștigați.

O PEȘTI
Dacă ieri ați fost puțin 

dezorientat, azi știți din nou ce 
vreți și cum puteți obține. 
Saturn vă ajută să gândiți în 
perspectivă. Iar cei care știu să 
privească în viitor, pot fi siguri 
de reușită.

netesce»
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i La Lupeni,

Doi copii ou murit în flăcări
în orașul L upeni doi copii - Margineanu ion de 5 ani și 

fratele său Daniel în vârstă de 3 ani - au decedat în 
urma unui incendiu.

în noaptea de Revelion Mărgineanu Teodor și 
Szikszai Eva s-au dus să petreacă ia un vecin lăsând 
fără supraveghere pe cei doi copii, timp în care de ia o 
sobă improvizată a izbucnit un puternic incendiu care a 
provocat decesul celor doi copii.

în urma incendiului imobilul a fost distrus în proporție 
de aproximativ 85 ta sută. (C.P.)» - -•

r 
I 
I 
I
I 
I

1)01 BĂRBAȚI S-AU 
SPÂNZURAT!

In ziua de 2 ianuarie 
1999 în jurul orei 15 a fost 

| găsit spânzurat în curtea 
| gospodăriei sale Popa 
■ Efrem de 49 de ani din 
J Brad. Din primele cercetări 

' nu există suspiciuni de

’ ■ ----- ------ ------------------ ------------------- V

Se majorează 
contribuția la pensia 

supiimen tară
Guvernul a majorat contribuția care se reține 

saiariațitor pentru pensia suplimentară. Astfel, 
începând cu iuna ianuarie 1999, saiariații trebuie să 
plătească din leafă o contribuție de 5%, față de 3% cât 
a fost până la sfârșitul anului trecut. Aceste procente 
trebuie plătite și de saiariații din domeniul apărării 
naționale, ordinii publice și de cei din domeniul 
siguranțe! publice. Această măsură a fost necesară 
deoarece numărul salariaților a ajuns aproximativ 
egal cu cel al pensionarilor, ceea ce înseamnă 
diminuarea fondului pentru pensia suplimentară.

Se prelungește taxa vamale 
la faina clin Ungaria

Conform intenției 
anunțate la finele anului 
trecut, Ministerul
Agriculturii și Alimentației 
a pregătit actul normativ 
pentru prelungirea 
majorării taxei vamale la 
făina importată din 
Ungaria, act normativ 
care va fi dezbătut, cel 
mai probabil, într-o 
ședință de Guvern, a 
declarat agenției Mediafax 
loan Mureșan, ministrul

“I 
I 
I 
I

comiterea vreunei fapte ■ 
penale. !

Același sfârșit l-a avut și | 
Frățilă Sabin de 64 de ani | 
din Ciungani - Vața care în ■ 
noaptea de 3/4 ianuarie s-! 

a spânzurat în șură. (C.P.) 1

Agriculturii și Alimen
tației. Taxa vamală 
pentru grâul importat din 
Ungaria s-a majorat de ia 
1 august, de la 15 la sută 
la 25 la sută, iar taxa 
vamala pentru importul 
de făină din Ungaria s-a 
majorat de la 15 la sută 
la 45 la sută. Noile taxe 
vamale erau aplicabile 
până la 31 decembrie 
1998. (Mediafax)

Prea puțini bani
Profesorii ar putea relua, în 

următoarele două săptămâni, 
protestele suspendate anul 
trecut pentru că Ministerul 
Educației Naționale (MEN) nu 
are bani pentru plata avansurilor 
pe luna ianuarie, a declarat 
pentru Mediafax Aurel Cornea, 
președintele Federației 
Sindicatelor Libere din 
învățământ (FSLÎ).

Profesorii amenință cu greva
MEN are nevoie de 80 de 

miliarde de lei pentru a achita, 
în perioada 16-20 ianuarie, 
avansurile din salariul pentru 
luna ianuarie. Această sumă 
reprezintă prima tranșă salariată 
achitată din bugetul alocat 
ministerului în 1999, buget care 
nu a fost încă aprobat și care 
este cu peste 8500 de miliarde 
de lei mai mic decât cel solicitat.

Din cauza lipsei banilor, 
MEN nu va putea acorda 
salariaților din învățământ,- în 
primăvară, cel de-al 
treisprezecelea salariu și nici 
majorările prevăzute de noua 
Lege a salarizării bugetarilor, 
care trebuia să intre în vigoare 
la 1 ianuarie 1999. în consecință, 
MEN va Fi pus în situația de a 
încălca acordul care a pus capăt 
grevei generale declanșate în 
învățământ în toamna trecută.

Sindicatele se pregătesc să 
reia protestele, chiar înainte ca 
perioada de evaluare a elevilor 
din primele trei săptămâni ale 
anului să ia sfârșit.

Ministrul educației, Andrei 
Marga - care și-a anulat plecarea v . _------------ . . 

în Thailanda tocmai pentru a 
discuta cu liderii sindicatelor 
din învățământ - a cerut, luni, 
ministrului de finanțe, Decebal 
Traian Remeș, să respecte 
promisiunea privind alocarea 
a patru la sută din PIB pentru 
învățământ. Potrivit proiectului 
de buget, MEN va primi, în 
1999, 3,4 la sută din PIB, 
procent format din cei 2,68 la 

sută primiți de la bugetul de 
stat, diferența urmând a ii 
acoperită de administrațiile lo
cale. MEN ar fi avut nevoie de 
21.370 miliarde lei, dar nu a 
primit decât 12.688 miliarde lei, 
fapt care va determina 
reducerea tuturor cheltuielilor, 
inclusiv a celor cu personalul, 
cu bursele și cu 
investițiile.(C.R.)

***

De la dna Mariana Miertoiu, 
contabil șef al Inspectoratului 
Școlar Județean, am aflat ca 
miercuri, 6 ianuarie a.c., s-a 
primit aprobarea de la 
Ministerul de Finanțe pentru 
plata salariilor pe luna 
decembrie a anului trecut. Ieri 
banii urmau să plece de la MEN 
spre județe, sumele necesare 
plății lichidării pe luna trecută 
așteptăndu-se să ajungă în 
teritoriu abia săptămâna 
viitoare. Despre avansul pe luna 
ianuarie nu se știe nimic iar de 
cel de-al 13-lea salariu încă nu 
se poate vorbi. Există doar 
speranța că dascălii vor 
manifesta înțelegere.

Oamenii de știință 
ucaineni nu exclud 
posibilitatea unor 

cutremure puternice în 
zona Transcarpatică
Cutremurul cu magni

tudinea de 3,9 grade pe 
scara Richter, înregistrat în 
ziua de 4 ianuarie 1999, la 
ora 21130’34", la o 
adâncime de 10 kilometri, 
în zona Hamleu, județul 
Satu Mare, a fost resimțit 
și în zona Transcarpatică 
de la granița cu Ucraina, 
relatează agenția Itar-Tass, 
citând surse ale admi
nistrației din Lvov.

Fenomenul a suscitat 
îngrijorătoare comentarii 
din partea experților 
ucraineni în domeniu. 
Aceștia nu pot încă să 
stabilească dacă feno
menul a fost un cutremur 
autentic sau doar 
prevestirea unei potențiale 
calamități naturale, care ar 
putea provoca în viitor 
puternice mișcări ale 
scoarței terestre, alu
necări de teren. 
Cercetătorii ucraineni au 
evaluat circa 2000 de 
puncte din regiune unde s- 
ar putea produce un even
tual cutremur.

Deși recentul seism n- 
a cauzat victime și 
pagube materiale, 
experții ucraineni sunt 
îngrijorați, deoarece 
mișcările tectonice s-au 
resimțit și în raionul 
Vinogradovsk, afectat re
cent de grave inundații.

Carpații sunt munți 
tineri, activi din punct de 
vedere seismic. Mișcări 
ale scoarței terestre au 
loc în zona munților 
Carpați de trei-patru ori pe 
an. Totuși, ultimul 
cutremur de pământ 
resimțit în Transcarpatia 
a fost fixat cu 15 ani în 
urmă (4 martie 1977) 
având epicentrul tot în 
România.

Oamenii de știință de 
la Kiev nu exclud 
probabilitatea ca în zona 
Transcarpatică să se 
producă într-un viitor 
apropiat mișcări ale 
scoarței terestre mult mai 
puternice decât cele ce 
au avut loc până acum. 
(Rompres)

Cum devin 
plantele 

mai 
rezistente 

la frig
Cercetătorii australieni au 

descoperit un nou factor genetic, 
care permite plantelor să fie mult 
mai rezistente la boli, frig și 
secetă, având în același timp o 
calitate nutrițională mai ridicată, 
transmite AFP.

Această descoperire va 
permite milioanelor de agricultori 
să facă economii importante, 
grație unor randamente mult mai 
mari. Noul factor genetic a fost 
experimentat cu succes pe di
verse specii, mai ales pe porumb, 
orez, sorg, banane și Irestie de 
zahăr.

- Vă rugăm, stimate die 
președinte Nicolae Jurca, să 
faceți o scurtă retrospectivă a 
activității “Federal Coop" 
Hunedoara pe anul 1998. Care 
sunt cooperativele cu cele mai 
alese rezultate?

- Anul 1998 a fost pentru noi 
un an greu care a ridicat foarte 
multe probleme. Activitatea 
noastră este vastă, cu arie mare 
de cuprindere; exceptând Valea 
Jiului, avem activitate în tot 
județul. Cu toate greutățile pe 
care le-am întâmpinat - greutăți 
întâlnite de fapt în întreaga 
economie a României - putem 
aprecia că rezultatul final este 
pe măsura muncii desfășurate. 
Am reușit ca, față de anul 1997, 
să realizăm ritmuri de creștere 
care au ținut pasul cu inflația din 
România, ceea ce ne-a permis 
ca la finalul anului economico- 
financiar federala noastră să 
înregistreze un profit care, deși 
nu este mare, este totuși profit: 
un miliard de lei. Față de 1997 
am realizat creșteri acceptabile; 
la comerțul cu amănuntul 
creșterea a fost de 27,3 la sută, 
la cel cu ridicata de 170 la sută, 
la serviciile comerciale 59,3 la 
sută, alimentația publică 55,8 la 
sută, la achiziții 50 la sută, iar pe 
total activitate volumul nostru 
economic a fost de 38 la sută.

Un program economic rațional, pe măsura 
posibilităților și dotărilor existente

Singurul indicator pe care nu I- 
am realizat ca și creștere față 
de anul precedent a fost cel la 
producția industriei mici, care 
este de 99,8 la sută. Aceasta se 
datorează scăderii accentuate a 
consumului de pâine a populației 
și faptului că în procent de 95 la 
sută activitatea de producție 
industrială mică se regăsește în 
aceea de panificație.

La rezultatele bune de 
ansamblu și-au adus constribuția 
numeroase cooperative dintre 
cele 17 care ființează în cadrul 
federalei noastre. Aport însemnat 
l-au avut cooperativele de- 
consum din Bretea Română, Rîu 
de Mori, Buceș, Orăștie, Hațeg, 
precum și altele cu rezultate mai 
mici. Succesele obținute sunt în 
primul rând datorate 
conducerilor acestor coopera
tive și oamenilor pe care îi au în 
subordine. Din păcate, sunt și 
cooperative care nu numai că nu 
au contribuit la creșterea ritmului 
față de '97 ci, dimpotrivă, au 
scăzut pe total procentul de 
creștere.

- V-ați gândit la programul 
economic pe anul 1999?

- Da, în ședința de birou 
executiv din luna decembrie 1998 
am stabilit un program economic 
rațional, pe măsura posibilităților, 
a dotărilor pe care le avem. Ne
am programat o creștere a 
volumului economic de 31,3 la 
sută. La desfacerea cu amănuntul 
creșterea prevăzută este de 30,7 

La "Federal Coop"
Hunedoara-Deva

la sută; am ținut seama de 
comunicatul Guvernului referitor 
la inflație și anume că în 99 
aceasta va fi în jur de 25 la sută 
și ne-am orientat ca ritmul de 
creștere să depășească cifra 
inflației. La producția industrială 
mică, indicator pe care nu l-am 
realizat anul trecut, ne-am propus 
o majorare de 31,7 la sută, la 
serviciile comerciale de 22,5 la 
sută, la alimentația publică 29,8, 
iar la achiziții o creștere de 22,3 
la sută.

- Federal Coop a acordat 
sprijin cooperativelor de 

consum, dotându-le cu mijloace 
auto, cu alte obiecte de mobilier 
sau uz comercial. La ce v-ați 
mai gândit, cât veți mai investi 
pentru sporirea ambianței?

- în toate localitățile în care 
noi ne desfășurăm activitatea 
mai fac comerț un mare număr 
de unități private. Sunt comune, 

sate în care ponderea unităților 
cooperației a ajuns la doar 30 la 
sută față de numărul celorlalți 
agenți economici privați. Noi 
privim concurența ca factor 
pozitiv, care duce la progres, la 
creșterea preocupării con
ducerilor de cooperative de a 
face față cerințelor populației, 
pretențiilor acestora; de 
asemenea ne obligă ca unitățile 
să arate corespunzător, ce! puțin 
la nivelul celor concurente. De 
aceea, una dintre problemele 
avute în atenție în '98 a fost 
intimizarea, dotarea cores

punzătoare a unităților, investind 
peste 500 milioane de lei în acest 
scop în anul 1999 ne-am propus 
să investim peste un miliard de 
lei în dotări. Dorim ca în acest an, 
în fiecare unitate să existe 
agregate frigorifice pentru ca în 
orice colț al județului magazinele 
să poată desface produse din 
carne.

- Aveți unități amplasate în 
zone turistice? Ce atenție li s-a 
dat sau li se va da acestora?

-în cadrul activității noastre 
de alimentație publică, avem și 
unități amplasate în zone turistice 
și anume: hotel la Geoagiu Băi, în 

"Hațeg “Hanul Bucura", în 
comunele Sălaș și Baru Mare 
câte o unitate turistică, la Ilia ho
tel și restaurant “Mureșul". Am 
încercat să creăm condiții în 
aceste unități, care să 
corespundă unor cerințe minime 
pentru turiștii care fac un popas 
aici. De fapt, o comisie a 
Ministerului Turismului și 
Centrocoop s-a deplasat în urmă 
cu un an în aceste unități, pentru 
a le clasifica. Sigur că ele n-au 
trecut de “două stele”. Din 
miliardul pe care-l vom aloca în 

'99 pentru dotări, vom dirija 
bani și spre aceste localuri. Nu 
va trebui să construim căci în 
multe localități avem spații 
excedentare. Dimpotrivă, vom 
scoate la vânzare spațiile 
excedentare și din banii 
obținuți vom intimiza celelalte 
unități, în așa fel încât ele să 
corespundă pretențiilor 
clientelei noastre.

- Cât la sută din 
activitatea generală a 
cooperativelor sătești o 
reprezintă prestațiile și care 
sunt cele mai importante 
unități de producție?

- Din totalul activității, 
acestea reprezintă 4,8 la sută, 
în activitatea de producție, în 
afara celor 15 brutării, mai 
avem și unități cu pondere mai 
mică: unități de producție pe 
bază de lemn la Hațeg și la 
Deva, activitate de confecții la 
Orăștie, iar la Bretea unitate 
de confecții pentru nou- 
născuți, unde sunt 
confecționate și diferite 
articole funerare. Aceste 
unități constituie activitatea de 
bază ia acest capitol.

Discuție realizată de 
__________ Estera SfNA Â
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Competiție în activitatea de 
salubrizare a municipiului Deva

- Die director, firma pe 
care o conduceți a apărut 
recent pe piața municipiu
lui Deva având o activitate 
deosebit de necesară într- 
un domeniu de monopol - 
salubrizarea orașului. Vă 
rugăm să faceți câteva re
feriri la ceea ce va însem
na activitatea firmei pentru 
locuitorii Devei.

- Mai întâi pot să vă infor
mez că reprezint o firmă privată 
care are principal obiectiv 
colectarea și transportul re
ziduurilor menajere. Ideea în
ființării unei asemenea activități 
a derivat din lipsa de fonduri la 
unitatea existentă - SC Salu
britate SA Deva - de a se dota 
cu echipamentul necesar unei 
mai bune activități în acest do
meniu. Având în vedere un ase
menea gând, de a promova o 
activitate modernă, ne-am dotat 
cu autocompactoare Steyer ce 
folosesc europubele din plastic 
prevăzute cu roți și capace, ca
re prin colectarea gunoiului me
najer elimină disconfortul contai
nerelor de 4 m3 existente și tot 
felul de recipienți improvizați 
folosiți de populație.

Avem în dotare deja până la 
această oră 600 de europubele 
ce vor fi vândute sau închiriate 
beneficiarilor noștri la prețuri 
promoționale. De asemenea, 
am angajat 8 salariați dintre ca
re 7 din lândul șomerilor cărora 
nu le cerem altceva decât să-și 
îacâ treaba-foărte bine Vorbind 
de personal, acesta va fi echi
pat conform cerințelor actuale... - .

/--------------------------------
Terenul dintre

blocuri - cuiI

aparține?»
D! Gheorghe Câtană din 

Deva, str. M. Eminescu, bl. C1, 
ap. 41, a venit într-o zi la re
dacție foarte necăjit, ba chiar 
indignat.

- Domnilor - a zis dumnea
lui - am auzit că Primăria muni
cipiului vrea să distrugă gră- 
ainile am jurul blocurilor.

- Și noi am auzit de 
această intenție.

- Păi ar fi o mare măgărie.
- De ce?
- Aici, în spațiile dintre blo

curi sau în spatele acestora, 
oamenii își puneau câte ceva
- ceapă, morcovi, pătrunjel ș.a.
- și nu mai erau nevoiți să 
meargă zilnic la piață unde 
prețurile sunt tot mai mari. 
Pensionarii aveau o ocupație.

Problema ridicată de dl 
Cătană este interesantă și 
merită atenție. Și o spunem 
concret: omul are dreptate. 
Spațiile dintre blocuri și din 
spatele acestora trebuie puse 
în valoare. în față, sigur, tre
buie plantate flori, dar în par
tea cealaltă pământul merită a 
fi pus în valoare. Am văzut, 
de pildă, în cartierul Progresul, 
în Gojdu ș.a. grădini foarte 
bine puse la punct, mai mare 
dragul să le vezi. Dar supra
fețele respective nu trebuie 
îngrădite cu garduri din fier 
beton, sârmă ș.a. căci arată 
urât. Dacă se acceptă aceas
tă idee - și de ce nu? - trebuie 
reglementat - eventual printr-o 
hotărâre a Consiliului local - 
modul de impozitare a tere
nului respectiv. în problema pe 
care am abordat-o în aceste 
rânduri așteptăm păreri și de 
la alti deveni.

V
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- Ideea dumneavoastră 
vine în întâmpinarea dorin
ței cetățeanului de a avea 
mai multă curățenie și con
fort în jurul casei sale sau la 
serviciu. Au existat impe
dimente în autorizarea 
firmei?

Discuție cu 
dl Dorin loan Pisoiu, 

director al 
SC Salupan SRL Deva

- Ca pentru orice activitate 
care dorește să fie înființată ne
am izbit de numeroase forma
lități și mai multe taxe. Cu părere 
de rău vă spun că directorul so
cietății SC Salubritate SA Deva, 
cu care vom intra în competiție, a 
încercat obstrucționarea pornirii 
activității prin reclamații sau 
chiar atacuri la persoană. Acti
vitatea firmei noastre o consi
derăm de bun augur pentru lo
cuitorii Devei, întrucât numai prin 
concurență poate crește ca
litatea serviciilor din acest do
meniu edilitar gospodăresc.

- în ce fel se va acționa 
de acum înainte întrucât 
există două firme cu o ase
menea activitate?

- în prezent putem activa la 
‘ agenții economici care au incinte

și la case particulare, urmând ca 
pentru blocuri Consiliul local 
Deva să stabilească cui conce
sionează (sau închiriază) plat
formele de depozitare a guno
iului menajer, acestea făcând 
parte din domeniul public.

Pagină realizată de 
Traian BONDOR 
Valentin NEAGU 
Cornet POENAR 

Foto: Traian MÂNU

a

Modem ți util echipamentul drn dotarea 
SC Salupan SRL Deva

----- X 
Paznic beat

Korodi Andor este paznic 
la Grupul Școlar “Horea" din 
Deva. Treaba-i că el a fost re
cent sancționat de poliție în
trucât a fost găsit în serviciu 
sub influența alcoolului. Un alt 
individ beat - Corneliu Pintilie, 
36 de ani, șofer la Contran- 
simex Deva, a fost sanționat 
cu 200.000 de lei. De data 
aceasta, pentru faptul că a 
provocat scandal.
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Nu cântarul era 
defect

Nici vânzarea cu lipsă la 
cântar nu a pierit. Dimpotrivă, 
această formă mascată de a 
fura clienții se folosește des
tul de frecvent. Pentru astfel 
de “vânzare” au fost sancțio
nați recent Cerasela Samson, 
vânzătoare la SC Hercules 
Transcom SRL, Maria Costea, 
aceeași firmă și Marius 
Craitar, vânzător la SC Corn 
Central SRL Deva.

- Die director, într-o 
asemenea situație când 
SC Salubritate SA Deva 
are acționar unic Consi
liul local cum vedeți pro
movate regulile econo
miei de piață - calitate, 
preț, promptitudine etc?

- Ne bazăm pe o decizie 
corectă a consilierilor muni
cipali care reprezintă electo
ratul din Deva și nicidecum 
alte interese, chiar dacă di
rectorul SC Salubritate SA 
Deva este și consilier muni
cipal. Considerăm că putem 
conlucra foarte bine ambele 
unități, iar în competiția im
pusă de economia de piață 
va câștiga sigur calitatea.

- Unde veți depozita 
gunoiul menajer colectat?

- Aici întâmpinăm cu ade
vărat mari dificultăți pentru 
că directorul SC Salubritate 
SA Deva prin adresa 522/ 
8.12.1998 refuză încheierea 
unui contract pentru depozi
tarea reziduurilor menajere în 
groapa de gunoi, proprieta
tea Consiliului local Deva, 
deși avem un acord scris, de 
principiu, al Primăriei.

Sperăm că domnii consili
eri ce fac parte din CA al SC 
Salubritate SA Deva vor ana
liza acest aspect și vor stabili 
un tarif corect pentru depo
zitarea acestor reziduuri la 
rampa de gunoi.

- Ideea dumneavoastră 
este salutară, fapt pentru 
care vă dorim succes în 
activitate.

Se poate spune, fara tea
ma de a greși, că, la ora actu
ală, în Deva circulă o puzderie 
de autoturisme ce poartă în 
creștet plăcuța “TAXI”. Toate 
acestea, poate cu mici excepții, 
sunt particulare. Cum funcțio
nează taximetria particulară, 
cum este organizată și cu ce 
probleme se confruntă? lată 
tema anchetei de față.

Din numeroasele societăți 
cu profilul respectiv ce acti
vează în Deva am contactat 
pe SC TAXI FULGER SRL, a dtui 
Voicu Paul. L-am rugat pe in
terlocutor:

■ Am dori, întâi de toate, să 
prezentați societatea.

- A luat ființă în 1993, răs
punde la telefonul - pus la dis
poziția populației 24 de ore din 
24 - nr. 959 și are 30 de cola
boratori. Adică oamenii au ve
nit cu mașinile personale, iar
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Audiență la 
primărie 

în fiecare zi lucrătoare, 
primăria municipiului pri
mește oameni în audien
ță. înscrierile pentru a fi 
primiți de domnii din con
ducerea instituției respec
tive se fac zilnic, între orele 
6-9 dimineața, fie prin te
lefon, fie prin prezența per
sonală la lucrătoarele de 
la poartă.

I

La inâlțime
Unitatea “Ceai-bar” 

aparținând cooperației de 
| consum se înscrie printre
■ unitățile cele mai căutate 
1 de oamenii municipiului și

nu numai. Fapt firesc în- 
I trucât aici se servește 
| ceai, cafea cu lapte,cafea 
| filtru și naturală foarte bu-
■ ne, se oferă o gamă largă 
j de dulciuri, sucuri ș.a., iar 
I servirea este promptă și 
| plină de solicitudine.

, Afișe
S-a “implementat” și în 

municipiul reședință de ju
deț sistemul de a lipi pe 
pereții clădirilor, pe stâlpii 
electrici ș.a. afișe de mică 
publicitate. Sigur că din ca
uza ploilor acestea nu prea 
rezistă. Consemnăm doar 
faptul, nu-l comentăm.

noi am organizat un dispecerat 
unde preluăm comenzile și le 
distribuim prin stația de emisie 
recepție oamenilor noștri.

- Deci, se poate suna la 959, 
dar mașinile unde se află?

- Sunt patru stații taxi în 
Deva. La gară, la Opera, la Mio
rița și la Astoria. Toate mașinile 
au aparate de taxat sigilate și în 
fiecare sunt afișate tarifele. Por
nirea motorului costă 500 lei, iar 
un km parcurs 2500 lei.

- Funcționarea aparatelor de 
taxat este obligatorie, după cum 
știm, dar nu întotdeauna sunt 
pornite.

- Da, așa este. Sțiți de ce 
procedează taximetriștii astfel? 
Pentru că veniturile lor sunt 
foarte mici. Or, 28 dintre colabo
ratorii noștri numai din asta tră
iesc, n-au alte venituri. Lumea 
are impresia că taximetriștii 
câștigă foarte mult. Nu este așa.

z5

CÂINII PRIMĂRIEI
De o bună bucată de vreme prin municipiul reședință de județ își 

fac veacul haite de câini vagabonzi care, fie zi, fie noapte, bagă 
Spaima în cetățeni, dar mai ales în copii. Tot de o bună bucată de 
vreme, cei de la Primăria Deva au promis oamenilor că această 
situație nu va mai continua, că aceste animale, de foarte multe ori 
agresive, vor fi adunate, că vor primi un spațiu etc, etc. Au fost însă 
doar vorbe. Poate nu scriam aceste rânduri dacă nu aș fi fost 
martor la două întâmplări care au scandalizat mulți oameni.

Prima s-a petrecut în stația de autobuz Opera. Era pe la ora 
prânzului. Printre ce, ce așteptau autobuzul și printre trecători își 
făceau veacul patru câini. Mai lătrau, mai tăceau. La un moment 
dat, unul dintre ei s-a repezit la un copil cu ghiozdanul în spate 
care cumpăra ceva de la chioșcul de ziare. L-a mușcat de picior 
și a rămas cu colții în pantalonii copilului îngrozit și cuprins de 
spaimă. Pur și simplu copilul s-a blocat. Acest lucru, până când 
un cetățean s-a apropiat și a alungat câinele. Ei bine, din acel 
moment toate javrele s-au repezit la cel care a salvat copilul. 
Minute în șir omul nu s-a putut mișca din loc. Cum făcea un pas, 
câinii erau la picioarele lui. Degeaba a strigat, degeaba dădea din 
mâini. Nimeni nu a intervenit pentru a-l ajuta pe trecător. De 
frică? Din nepăsare? Credem că din ambele motive

După o vreme, omul a scăpat de agresivitatea câinilor și jenat 
și-a văzut de drum. La fel și copilul. Câinii au rămas în stație 
lătrând de toti dracii la cetățeni.

Cea de-a doua întâmplare la care am fost martor s-a petrecut 
la câțiva pași de primărie. Mai exact, în fața poștei. în mai multe 
dimineți la rând, în jurul orei 7,30, când copiii merg la școală și zona 
este foarte aglomerată, aici stăpâni erau trei câini. Lătrăturile lor 
se auzeau de departe. Lătrau și se repezeau câinii la orice. La 
mașini, la elevi, oameni în vârstă. Mulți ocoleau zona, uitându-se cu 
frică la câinii dezlănțuiți. Alții cu reproș și dezaprobare.

Ne-am gândit atunci la promisiunile celor de la Primărie, care 
ca și altele au rămas doar vorbe. Pentru că în Deva parcă sunt 
mai mulți câini vagabonzi ca niciodată. Până una alta, vă dăm un 
sfat: feriți-vă cât puteți, oameni buni, de câinii primăriei.

Politia în acțiune
> >

Și șomeri și angajați?
Nici chiar așa domnilor! Păi 

ori ești șomer, ori angajat, nu? 
Se pare însă că unora le place 
să fie în ambele ipostaze. Spu
nem acest lucru, întrucât poli
țiștii deveni au constatat de 
curând că Adrian Pălită, 35 de 
ani, din Petroșani, și Sorin Ema- 
noil Sîrbu, 33 de ani, din Hune
doara, au încasat în 1998 in
demnizații de șomaj de la Direc
ția de Muncă și Protecție Soci
ală, deși erau angajați cu con
tract prestări servicii la SC Uni
versal SRL Tîrgu Mureș, punctul 
de lucru Deva. Urmează a se. 
stabili prejudiciile, cei doi fiind 
cercetați pentru săvârșirea in
fracțiunii de înșelăciune.

Ce-o fi având cu 
Marin?

Cu prilejul unei acțiuni
Biroului Poliției Criminale, a fost 
depistat și Moise Merintoni, 50 
de ani, din Simeria, recepționer 
de animale la SC Fresh Alim- 
carn SRL Deva. Cercetările au 
stabilit că, într-o noapte, în spa
tele Stației CFR Deva, Moise l-a 
luat la bătaie pe Marin Albu, din 
Deva. L-a lovit pe sărmanul om

După ce scade din încasări chel
tuielile cu combustibilii, piesele 
de schimb, cauciucurile noi ș.a., 
omul rămâne cu puțini bani - cu 
un milion de lei. Știți, Deva este 
un oraș mic, concurența este 
foarte mare, tarifele sunt mă
runte.

- Asta este în interesul cetă
țeanului. Cât costă o cursă gară 
- Micro15?

- Zece mii de lei. în plus taxi- 
metristul plătește foarte multe 
taxe, către Primărie taxa for
fetară este de 300.000 lei pe 
trimestru. Taxa aceasta este 
fixă, indiferent de câți km înre
gistrează aparatul de marcat.

- Nu depinde de înregistrările 
aparatului?

- Nu și faptul este nefiresc. 
Se poate ca un taximetrist să 
circule - din diverse motive - mai 
puțin. Nu contează treaba asta. 
La birul către Primărie se adau- 

cu pumnii și picioarele, de i-au 
trebuit 24 de zile de îngrijiri 
medicale pentru a-și reveni. 
Ce-o fi având cu Marin?

Tâlhar în noapte
Cum altfel am putea să-l 

numim oare pe Mircea Casla- 
rova, de 20 de ani din Deva, 
din moment ce, într-o noapte, a 
furat de la gâtul unui cetățean 
un lănțișor de aur în valoare 
de 1.300.000 de lei? Acum el 
este cercetat pentru comiterea 
infracțiunii de tâlhărie

Moise s-a pus pe furat
într-o recentă zi, lucrătorii 

Postului de Poliție Băița au fost 
sesizați de Solomon Abrudean 
din satul Barbura, că indivizi 
necunoscuți au pătruns în lo
cuința sa, de unde au furat 
bunuri în valoare de 2.500.000 
de lei. Din cercetările efectuate 
a reieșit faptul că cel ce a fu
rat bunurile omului se numește 
Moise Covaci, 42 de ani, care 
avea viză de reședință în Bar
bura, dar nici o ocupație.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Poliției 

municipiului Deva

gă asigurările, taxa Băsescu, 
impozitul pentru mașină - ce 
cresc continuu.

- Clienții cum se poartă cu 
taximetriștii?

- Avem clienți foarte buni. 
N-am avut evenimente deose
bite în ultima vreme. Au fost 
însă și cazuri de refuz de plată. 
Trei indivizi au luat un taxi din 
gara Devei și au cerut să fie 
duși la Zam. Ajunși acolo au co
borât fără să plătească cursa.*

- De ce? Erau din cei cu 
mințile clătinate?

- Nu, normali. Erau însă ți
gani, niște zdrahoni. Omul nos
tru nici n-a avut curaj să ceară 
plata cursei, bucuros că a scă
pat doar cu o pagubă 
însemnată.

- Deci, die Voicu, viața de 
taximetrist nu este deloc 
ușoară la Deva?

- Nu, deloc. Dimpotrivă. -•
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“Semne” bune Anul IXlou are!
Binecunoscuta urare tra

dițională, de astă dată, nuan
țează fericit și titlul noului nu
măr al revistei de literatură 
"Semne", ieșită de sub tipar la 
editura "Helicon” din Timișoara. 
Revista aparține, începând cu 
acest număr, editurii devene 
"Emia" - director Paulina Popa, 
redactor șef fondator Eugen 
Evu.

îmbogățită prin conținut, 
grafică și tipar color, revista

«x**£*>*«-

SCRIITORII DIN HUNEDOARA -12 cărți în 1998!*
Avem surpriza plăcută a 

unor noi cărți aparținând hune- 
dorenilor apărute în finele anu
lui 1998 și în pragul lui 1999:

ANTOLOGIA DE JAZZ - 
Editura Sigma Plus

Autor, tânărul absolvent de 
liceu Alexandru Ranta, conține 
proze scurte și poeme, într-o 
selecție remarcabilă pentru un 
debutant.

POETUL MULTIMILIAR
DAR - Editura Emia

Autor, hunedoreanul Robert 
Petrescu. O carte de debut peste 
cota obișnuită, cu poeme struc
turate psalmic, în manieră tex- 
tualistă și cu o impresionantă 
vibrație emoțională. Poetul este 
un rafinat plasticizant, posesor al 
unei culturi poetice excepționale.

Vorba aia... Băi to’a- 
răși!... - Editura Sigma Plus

Autorul este la a doua sa 
carte (după “Chemarea"), apar

Wro/a cvmvri/vr...
Recenta lucrare a binecu

noscutului cărturar Constandin 
Clemente, cu titlul metaforic 
atât de sugestiv “Lada de zes
tre", apărută la Editura Destin, 
din Deva - 1998, este cu certi
tudine un neprețuit DAR spi
ritual pe care autorul îl oferă 
tuturor cititorilor săi cu prilejul 
Crăciunului, Anului Nou 1999 și 
Bobotezei.

împătimitul iubitor al obiceiu
rilor și tradi
țiilor poporu
lui nostru și- 
ndeosebi ale 
celor de pe 
meleagurile 
hunedorene, pe care le-a sur
prins, publicat și comentat într-un 
mare număr din lucrările sale, nu 
putea să aleagă un titlu mai po
trivit proaspetei lui cărți decât 
"Lada de zestre", în care - dacă 
vom "scotoci” cu răbdare, in
teres și pricepere - (chiar dacă 
nu vom găsi un "capital" cu care 
să încropim o "mică afacere", 
atât de la modă astăzi) - vom 
regăsi bucuriile și farmecul co
pilăriei noastre și nenumărate 
cristale de sensibilitate încrustate 
în cântece, ritualuri, credințe și 
datini străvechi, prin care neamul 
românesc și-a afirmat și păstrat 
originalitatea între semințiile pă
mântului.

“Lada de zestre” are trei 
“fiocuri" (despărțituri) pline de 
scumpeturi prețioase și ne
pieritoare: I - "Flăcări pe co
mori", II - "Căutători de comori" 
și III - "Addenda" - cu 10 co
linde nepublicate până acum.

în cele 13 “articole” - cum le 
numește autorul cu modestie - 
din prima secvență a cărții sunt 
prezentate și comentate cu perti
nența cercetătorului pasionat, 
informat și pe deplin avizat, mai 
multe datini și obiceiuri întâlnite în 
perimetrul localităților hunedorene 
și în județele limitrofe sau chiar în 
întreaga țară. După ce secvența 
e deschisă cu un substanțial 
studiu despre o variantă a 
"Mioriței", întâlnită de autor la 
Ohaba-Ponor, sunt prezentate, 
într-o manieră cuceritoare, nume
roase motive folclorice prezente 
în cântece, colinde sau jocuri 

Clemente Constandin
"Lada de zestre"

continuă să aibă un program 
simplu și generos: literatură de 
calitate, fără discriminări de or
din extraliterar și critica litera
turii actuale, într-o formulă con
structivă. Premiată recent inter
național, revista s-a înscris deja 
în circuitul valoric revuistic na
țional, ceea ce intenționează să 
confirme, prin valoarea colabo
rărilor, atât din județ, cât și din 
țară și străinătate.

între colaboratorii acestui 

ține vârstei a doua și prin a- 
ceastă carte confirmă un suc
ces de tiraj în zilele noastre... 
Este vorba de Florean llie, un 
moralist de mare vervă umo
ristică, un pamfletar tăios și evi
dențiind pe lângă calitățile lite
rare, experiența unei vieți. Pro
zele sunt picante, incitante și 
(pentru unii) reconfortante.

Haikuuri - “Săgeată-n 
amurg” - Editura Emia

Un alt debut, de astă dată al 
delicatului gen literar nipon haiku, 
este cel al Luciei Amarandei, 
care a "exersat” ani buni prin 
culegerile și revistele care cul
tivă acest gen. Haijinistă apre
ciată, poeta confirmă calități lirice 
specifice, concentrarea unei 
emoții în spațiul "unei lacrimi".

“în zbuciumul vântului”
- Editura Vlad et Vlad

Este al doilea roman al hune- 
dorencei Raisa Boiangiu, recent 

populare, cum sunt: motivul “Du
nării" (apă sacră); motivul “me
relor de aur"; motivul "mithriatic" 
(metafora om - piatră); motivul 
"Dulfului", al cerbului, bourului, 
mistrețului, păunului etc.; apoi 
autorul pune în fața cititoruluf 
practicarea unor vechi și sem
nificative datini ca: Strigarea pes
te sat, Popelnicul, încununarea 
boului, Paparudele, Cununa 
grâului ș.a.

Partea 
a doua a 
lucrării se 
constituie 
într-un ve
ritabil, util și 

necesar capitol de istorie literară 
închinată personalităților hune
dorene preocupate de-creațiile 
artistice, obiceiurile și tradițiile 
populare, înregistrând în revela
toare bio-bibliografii activitatea 
folcloriștilor: Oszkar Mailand, Ion 
Ignaton, Sebastian Bornemisa, 
Victor I. Oprișu, Ion Munteanu, 
Nicolae M. Isac, Petru Ardeu și 
Gheorghe Cernea. Alături de 
aceștia mai sunt menționați în 
"Post - Scriptum" la "Căutătorii de 
comori" alți numeroși iubitori ai 
folclorului nostru, cum sunt: Eu
gen Burza, Petre Baciu, Ion Ili
escu, loan Popa, Aurelian Sârbu, 
Gligor Hașa, Ion Blaj, Mircea 
Valea, Traian Filimon, Liviu Oros, 
Marcel Lapteș ș.a.

După ce harnicul, pasionatul 
și competentul folclorist Con
standin Clemente oferă cititorilor 
și câteva inedite informații cu 
privire la nașterea dansului de 
salon numit “romana", își încheie 
partea a doua a lucrării cu un 
amplu și documentat studiu refe
ritor la "Folclorul din Transilvania 
în culegerea de literatură po
pulară a lui Mihai Eminescu".

Pentru frumusețea, vechi
mea și totuși prospețimea pe
renă a celor 10 colinde din a 
treia parte a lucrării, lăsăm 
cititorilor plăcerea de a se bu
cura de lectura lor și de a gus
ta în liniște și intimitate farme
cul versurilor din țesătura mă
iastră a cuvântului marelui 
creator anonim.

Prof. Dumitru SUSAN 

număr sărbătoresc: dr. Romul 
Munteanu, Victor Isac, Gabriel 
Petrie, Ion Chichere, Nicolae 
Szekely, Liviu Ofileanu, Rodica 
Clej, Robert Petrescu, numeroși 
tineri debutanți din județ și din 
țară, precum și un numeros 
evantai critic de prezentare a 
noutăților editoriale, știri cul
turale, op-art de Tiberiu Faza- 
kas ș.a. Concepția grafică a 
revistei îi aparține lui Radu 
Roșian...

lansat, o carte de certă 
valoare psihanalitică.

* * *
Acești scriitori se adaugă 

lui Victor Isac (trei cărți), Eu
gen Evu (două cărți), loan Evu 
(o carte) și Ion Urda (debut) - 
toți hunedoreni!

Acestor scriitori le vor ur
ma debuturi care ambiționea
ză să probeze, dacă mai era 
nevoie, că și în orașul de pe 
Cerna, literatura înflorește 
nestingherită de inhibițiile 
provincialiste. Ciudat este 
doar că astfel de scriitori mai 
degrabă publică în revistele 
țării, decât în unele din pu
blicațiile literare din județ! 
Este nedrept să se pretindă 
"un vid de cultură scrisă” în 
trecut, iar astfel de scriitori n- 
au apărut din neant, ci după o 
remarcabilă tradiție cerchistă.

Eugen EVU

✓------------------------------------------- I

Sâ ne bucuram 
prin solidaritate 

literara!
Fără ispita polemicii, țin să- 

mi exprim la început de an opi
nia că județul Hunedoara nici 
pomeneală să sufere de ab
sența unei tradiții literare de va
loare. Stau mărturie numeroși 

I scriitori care trăiesc aici, dar s- 
I au afirmat și au devenit certitu

dini literare naționale, între care 
foarte mulți tineri. îndeosebi a- 
cest fenomen merită să-l privim 
cu sinceritate, el să ne ridice 
frunțile cam îngreunate de “cea
ța locală” moștenită sau infuzată 
cu cinism de “maeștrii de cere
monii” cu joasă ardere comuni
tară, ori mânați de cerbicia con
fruntărilor fără sfârșit, extralite- 

i rare. Există revistele deja cu- 
1 noscute: “Ardealul literar și 

artistic”, "Opinii culturale”, 
"Semne” (fostă Provincia...) și 
chiar unele interesante reviste 
de liceu în Deva, Orăștie, Brad 
etc.

De aceea, privesc cu opti
mism în orizontul de așteptare al 
literaturii scrise de hunedoreni, 
dorindu-le tuturor SUCCESE!

La mulți ani!
u Eugen EVU

i---------------------------------
I W, Shakespeare ~ l 

personalitatea
I mileniului |
| Dramaturgul William |
■ Shakespeare (1564-1616) a i 
1 fost ales drept personalitatea 1 
I mileniului de către britanici, în | 
| cadrul unui sondaj ale cărui | 
. rezultate au fost date publi- . 
• citații recent, transmite AFP. ■ 
| Pe locul doi se află |
■ Winston Churchill (1874-1965), ■
■ cel mai apreciat om politic bri- 1 
I tanic. El este urmat de William I 
| Caxton (1422-1491), cel care a | 
I introdus tiparul în regat, oamenii ■ 
1 de știință Charles Darwin (1809- ■ 
| 1882) și Isaac Newton (1642- | 
I 1727), precum și de dictatorul I 
'^Oliver Cromwell (1599-1658). J

/
/

/

/
/

Prin ce alchimii 
au trecut acele întâmplări 
de-au ajuns pietre de hotar 
la cumpăna dintre adevăr și vis? 
Balerina dansa 
pe gândurile noastre 
ca pe un pământ blestemat, 
istoria se plămădea 
din grațioasele ei mișcări, 
clavecinul acelui sfârșit de poveste 
picura în urechi sunete primordiale, 
balerina dansa 
pe durerile lumii, 
metamorfozându-le 
în bucurii metafizice, 
era ca și cum 
zborul unui lăstun 
ar fi stârnit o furtună 
în înaltul unei amiezi de demult,
reverberațiile lui
lăsând o urmă tremurândă

/ 
z

pe un desen 
înfățișând.cele o mie de anotimpuri 
ale unui minut fericit.

Ionel AMÂRiUȚEi

Iarna lui cincizeci și 
patru.

Nu știa nimeni, nici 
chiar el! Fusese găsită, îne
cată în Mureș, o fată. Podul 

| de gheață s-a rupt. Și-atât!
Pădurea, cu ramurile 

despletite de frunze și ini
ma de sevă încărunțită în 
puful de promoroacă al ză
pezii, șade cuminte în șaua 
de omăt de pe spinarea 
dealurilor, aninată acolo de 
către jupâna Iarnă în cata
ramele de zile și nopți ale 
lui decembrie.

I Oare cât să fie ceasul? 
Pentru că nu avea pe cine 
să întrebe, socoti că nu tre
cuse încă ora unu după 
miezul nopții. E senin. Atât 
de senin încât i se părea 
că luna dimpreună cu în- 

i treg alaiul de stele sunt ca 
I niște peștișori de lumină 
sticlind în unda limpede a 
unui iezer.

| Se mișca încoace și în
colo pe cărăruia ce însoțea 
gardul de sârmă ghimpată. 
Știe că e ultimul său 
schimb pe anul ăsta. Apoi 
mâine, în ajunul Crăciu
nului, urma să plece aca
să. O permisie de câteva 
zile. Nu adie nici măcar un 
firicel de vânt. Zăpada a 
copleșit totul în jur cu pul
beri de diamante cerhute 
prin sitele frigului. Perime
trul de patrulare se află 
adânc înfipt în inima pădu
rii. Ar fuma o țigară. O ține 
ascunsă pe țeava carabi
nei. Șmecherie de cătană 
bătrână. Majurul îi controla 
de fiecare dată, oprindu-le 
tutunul și chibriturile. Nu a- 
veau voie cu din astea. Așa 
sună consemnul. Scoate 
lama cu cartușe de la ar
mă, apoi deschide ușor în
chizătorul. Hopa! Uite țiga
ra. Mai are ceva “cătran și 
giufe”, cum ar fi zis bunicul, 
în cartușieră. Scapără. Altă 
poveste! E mai bine așa. 
“Topește" cu nesaț țigara, 
în vreme ce trupul se în-

1 moaie într-un soi de do
goare cu iz de castane 
coapte. îi vin în minte ai lui, 
satul, Ida. Acum o săptă
mână sosește carte de la 
ea în care zicea că a venit 
de la școli, din Arad. Acasă, 
în vacanță. Și că de-abia 
“așteaptă să-i dea ăia dru- 
mu’ și lui să vie în permi
sie”. Oare ce-o fi făcând Ida 
acum?

Ce mare e luna așa cum 
stă acolo azvârlită drept în 
creștetul cerului! "Na! Că s-a 
terminat! Noapte-n straiță!” 
Aruncă mucul în zăpadă.

<___________________ _  

Simte cum picioarele se în
greunează a oboseală. Unde
va în față e foișorul. De acolo, 
numai ziua scrutează pădurea. 
Tare ar mai dormi. Un picuț 
numai. “Ce spui Franț?” Urcă 
atent scara să nu lunece. Foi
șorul e încins de jur-împrejur 
printr-un brâu de lemn. Cam 
de jumătatea staturii unui om. 
Așa că iată-l așezat cu spatele 
la parapet, încotoșmănit cu 
șuba groasă, soldățească. Ca
rabina lângă el. Ridică gulerul 
de blană și înfundă mâinile, cu 
mănuși cu tot, în buzunare. “N- 
o fi foc! Puțin, numai un minut 
- două, să ațipească!" O sen
zație plăcută de toropeală îi 
inundă ființa ca apele revăr-

Ultimul 
schimb 

sate ale unui râu caid. Invizibile 
degete de plumb îi pecetlu- 
iesc a somn pleoapele...

... E undeva, pe o colină, 
înconjurat de dealuri cu livezi 
nesfârșite. în vale un sat. Toți 
pomii aceia, dați în floare, îm
bălsămau aerul cu boarea cal
dă de miresme a primăverii. 
Acolo? Doar el. îi e atât de dor! 
Privește pomii îmbrăcați așa, 
ca niște miri și mirese. Atâta 
dor! Și dintr-o dat’ își dă seama 
căci e singur cu adevărat. Ca 
niciodată, Ida nu va mai veni la 
el. Pe cărăruia ce urcă din
spre sat. Orișicâte așteptări și 
speranțe s-ar zbate în priviri...

Somnul s-a frânt căci, fără 
să vrea, în sinea lui ceva anu
me l-a făcut să tresară. Gulerul 
șubei e pudrat cu promoroacă. 
Molidul cel mare de lângă iz
vor pare un urieș cu umerii de 
zmeu bătrân. în lumina stră
vezie a lunii o creangă se ar
cuiește printr-o plecăciune 
scurtă, lăsând să se prăbu
șească povara omătului. La 
început a crezut că visează. 
Că adormise din nou. Dar 
acum? Pitit după spinarea 
unui fag se chinuie să deslu
șească fuiorul de glasuri ce 
veneau de undeva din față, de 
niciunde parcă. De acolo din
spre izvor. De după molidul 
cel mare unde, în urmă cu 
vreun sfert de ceas, dispăruse 
silueta unui lup alb, imenâ. S- 
a ivit mai întâi pe coama dea
lului, ca o arătare hipnotizantă, 
încoronat de mănunchiul de 
raze al lunii, la chemarea ace
lor voci stranii. Par bolboroseli 
fără noimă. își face repede 
semnul crucii. Nu îi e frică. într- 
un târziu un glas prinde contur

Deșertul ca oază
Să pregătești cafele la năluci 

retras din lumea ce te înconjoară, 

pe noduroase străzi medievale 

din real să ieși tiptil afară,

odată ce ajungi în iluzoriu 

devii aievea propriul tău stăpân, 

lumina uzurpată din vitralii 

o poți purta drept talisman în sân 

sau modelezi din ea o cantilenă 

(un fel de piatră funerară) 

ultimului saltimbanc ce va pleca 

înfășurat în mantie stelară.

din celelalte. Ca o adiere, 
chemându-l pe nume: “Teo!” 
E vocea Idei. Inima sta să-i 
spargă tainița pieptului sub 
securile de sânge. Uită de 
toate câte îi sunt interzise 
unei santinele. Știa doar că 
trebuie să treacă de gardul 
de sârmă ghimpată. Stre
coară pușca prin gard, apoi 
“țop” peste îngrăditură. Așa 
seamănă cu o mogâldeață, 
înotând prin omăt cu mersul 
târșit. Rafale de aburi în rit
mul sacadat al respirației și 
starea febrilă a unei căutări 
disperate. "Teo! Teo!” Oare 
chiar nu visează? Doar câțiva 
pași până la molid...

în iarna aceea grea, cu 
nămeți uriași și ger năpras
nic, s-a întâmplat că nici țupii 
nu mai aveau’ce să manâr 
ce. Neîncetat, cutreierau î, 
mari haite pustietățile codri 
lor. Unul dintre posturile de 
pază ale obiectivului milita 
era situat adânc în pădure.' 
într-o noapte fiarele, în haită 
numeroasă, au atacat mili
tarul din postul de santinelă. 
S-a apărat cu arma și mu
niția din dotare. Dar lupii l-au 
doborât

Nouă împușcături au 
răsunat în noapte. Garda 
este alarmată. La vremea 
aceea, când bande înarma
te mai luptau încă prin 
munți, în asemenea situație 
nu era greu să-ți imaginezi 
cele mai neplăcute întâm
plări. După un timp, la lu
mina felinarelor, li s-a dez
văluit crudul adevăr. în fața 
camarazilor zăpada, înro
șită de sânge, era ameste
cată cu fâșii kaki din haină 
soldățească. Și ochiul de 
apă al unui izvor, aprins la 
față ca un măr roșu. Cizme
le negre zăceau burdușite 
cu picioarele în ele neatin
se. Carâmbii fiind strânși, 
lupii nu le putuseră mânca. 
Abandonată inertă, inutilă, o 
carabină. Nouă lupi loviți de 
glonț, risipiți pe omătul din 
jurul unui molid cu “umerii 
de zmeu bătrân”, comple
tau sinistrul tablou.

Militarul nu mai era. îl 
căsăpise o haită înfome
tată de bestii. Prin surprin
dere, au frânt coloana ver
tebrală a viselor calde, vise 
dospite în moțăiala ce cu
prinde orice santinelă de 
pe pământ după miezul 
nopții către dimineață.

Dar nu mai știa nimeni, 
nici chiar el? Că Ida fusese 
găsită înecată în Mureș. Și- 
atât...

Dorin PETRESC
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12,00 TVR Info 12,05 TVR Craiova 
13,00 Destine în vremuri de război 
(s/r) 14,00 TVR Info 14,10 Santa 
Barbara (s/r) 15,00 Dosarele istoriei 
16,00 Em. în limba maghiară 18,00 
TVR Info-18.10 Nick Freno - 
profesorul perfect (s, ep. 8) 18,35 
Stăpânul lumii (s) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 380) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spunl'20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială, sport 21.00 
Primul val (s, ep. 7) 21.50 Teatru TV: 
„Rivalii” 0,10 Jurnalul de noapte 0,25 
întâlnirea de la miezul nopții
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6,00 România: ora 6 vă oferă 
“Cafeaua de dimineață" 9.00 TVR Cluj 
10,00 TVR Info 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12,00 TVR Info 13,00 
Destine în vremuri de război (s/r) 
14,00 TVR Info 14.10 Santa Barbara 
(s/r) 15.30 Arhive românești (r)
16.00 En/siune în limba maghiară 
18,00 TVR li.fo 18.10 Nick Freno - 
profesorul perfect (s) 18.35 Stăpânul 
lumii (s) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
381) 20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială, sport 21.00 Momeala (f.a. 
Franța, 1994) 23.00 Jurnal 
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6,00 România: ora 6 vă oferă 
"Cafeaua de dimineață'' 9.00 TVR 
Cluj 10,00 TVR Info 10.05 TVR lași 
11.00 TVR Timișoara 12,00 TVR Info 
13,00 Destine în vremuri de război 
(s/r) 14,00 TVR Info 14.10 Santa 
Barbara (s/r) 15.00 Tradiții 15.30 
Pro Patria 17.00 Desene animate
18.10 Nick Freno - profesorul per
fect (s) 18.35 Stăpânul lumii (s) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 382) 
20.00 Jurnal, meteo, ediție specială, 
sport 21.00 în compania vedetelor 
23,00 Jurnalul de noapte 23,00 Me
moria exilului românesc

12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 Doar, 
o vorbă săț-i mai spun! (r) 12,55 TVR 
Info 13.00 D-na King, agent secret (s/ 
r) 15,00 TVR Info 15.10 Limbi străine: 
engleza 15,35 Desene animate 16.00 
Țiganca (s, ep. 97) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.30 Moment folcloric 17,40 
Tribuna partidelor parlamentare 17.50 
Filmele săptămânii 18.00 Care pe 
care? (cs) 19,00 Știri bancare și 
bursiere 19,10 Portrete în acvaforte
19.40 Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! 20.10 Destine în vreme de 
război (s) 21,00 Credo

6,30 TV Telematinal 9.00 Documente 
culturale (r) 10.00 Ultimul tren (r) 11.00 
S.O.S. Patrimoniul (r) 11.30 Scena 
politică 12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 
Doaro vorbă... (r) 12,55TVR Info 13.00 
Primul val (s/r) 14.00 Conviețuiri (mag.) 
15,00 TVR Info 15.10 Limbi străine: 
franceza 15,35 Desene animate 16.00 
Țiganca (s, ep. 98) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17,50 TVR Info 18.00 Care pe 
care! (cs) 19,00 Știri bancare și 
bursiere 19,10 Dosarele istoriei (do)
20,10 Destine în vreme de război (s) 
22.00 Concertul Filarmonicii din Berlin

6,00 TVM Telematinal 8,00 Desene 
animate 8,50 Știri bancare și 
bursiere 9,00 Teleenciclopedia (r) 
10,00 Opinia publică (r) 11.30 
Mapamond (r) 12,00 Sunset Beach 
(s/r) 12,55 TVR Info 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 16,00 Țiganca (s, 
ep. 99) 16,45 Santa Barbara (s) 
19,00 Știri bancare și bursiere 20,10 
Destine în vreme de război (s) 21,10 
Pentru dvs., doamnă! 22,10 Corpul 
unei femei (dramă, SUA)

6,40 Agenția de presă (r) 6.45 
Dimineața devreme 10.00 Știri 10.15 
Agenția de presă (r) 10.20 Iluzii (s, ep. 
122) 13.30 Planeta vie (do, ep. 150) 
14,00 Știrile amiezii 14.30 Foișorul de 
foc (talkshow) 15.30 Dallas (s, ep.
150) 16.30 Știri 17.00 Trei destine (s, 
ep. 69) 17.50 Zodiac 18.00 Colivia de 
aur (s, ep. 45) 19.00 Observator
19.30 Marius Tucă Show 21.00 
Pericol, iminent (s, ep. 18) 22.00 
Viitorul începe azi (s, ep. 40) 23.00 
Observator 23,30 Agenția de presă
23,35 Cuiul din pantof (talkshow)

6,40 Agenția de presă (r) 6.45 
Dimineața devreme (mag.) 10.00 Știri
10.15 Agenția de presă (r) 10.25 
Iluzii (s, ep. 123) 11.25 Pericol iminent 
(s/r) 12.30 Cronici paranormale (s)
13.30 Planeta vie (do, ep. 151) 14.00 
Știrile amiezii 15.30 Dallas (s, ep.
151) 16.30 Știri 17.00 Trei destine (s, 
ep. 70) 17,50 Zodiac 18.00 Colivia 
de aur (s, ep. 46) 19.00 Observator
19.30 Marius Tucă Show 20.45 
Ambiție obsesivă (f.a.) 23.00 
Observator 23.30 Agenția de presă
23,35 Schimbul de noapte

6,40 Agenția de presă (r) 6,45 
Dimineața devreme (mag.) 10,00 Știri
10.15 Agenția de presă (r) 10,20 
Iluzii (s) 11,20 Evadare din întuneric 
(dramă) 13,30 Roata de rezervă 
(r) 14,00 Știrile amiezii 14,30 
Foișorul de foc (talkshow) 15,30 
Dallas (s, ep. 152) 16,30 Știri 17,00 
Trei destine (s, ep. 71) 17,50 Zodiac 
18,00 Colivia de aur (s, ep. 47) 
19,00 Observator 19,30 Marius 
Tucă Show 21,00 Gheața (f a) 
23,00 Observator 23,30 Agenția de 
presă 23,35 Prezentul simplu 0,35 
"Vedete în papuci"

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
9,10 Riști și câștigi (r) 9,35 Roata 
norocului (r) 10,00 Tânăr și neliniștit (s/ 
r) 10.45 Total Recall (f/r) 12.55 Știrile 
PRO TV 14,30 Suflet de femeie (s)
15.15 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Cărările iubirii (s, eo. 3) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Dreptul la iubire (s) 18.15 
Știrile PRO TV 18,20 Riști și câștigi (cs)
18,50 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 22 15 Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Seinfeld (s, ep. 
167) 23.00 Știrile PRO TV / Profit 23,30
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7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 10,45 The 
Couch Trip (f/r) 12.30 Seinfeld (s/r) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 Iron Eagle I 
(dramă SUA) 14.30 Suflet de femeie (s)
15.15 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Cărările iubirii (s, ep. 4) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Dreptul la iubire (s) 18.15 
Știrile PRO TV 18,20 Riști și câștigi (cs)
18,50 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Spitalul de urgență (s, 
ep. 18) 21.30 Lois și Clark (s, ep. 7)
22.15 Știrile PRO TV 22.30 Veronica (s, 
ep. 18) 23.00 Știrile PRO TV/Profit

7.00 Prima oră 10.00 Sport 
Magazin (r) 11,30 Motor: mag. auto 
12.00 Misterele din New Orleans 
(s) 13 00 Focus 13 13/15 
Atingerea îngerilor (s) 14.00 
Celebri și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 32) 16,00 Focus 
16 16.10 Tia și Tamera (s, ep. 25) 
16.35 Malcolm și Eddie (s, ep. 30) 
18.00 Focus, Meteo, Sport 18 50 
Real TV 19.00 Viper (s, ep. 46) 
20.00 Camera ascunsă (div., ep.
46) 22.00 Poză la minut (s, ep. 7)
22.30 Focus + 23,00 Fotbal Anglia

7.00 Prima oră 12.00 Misterele din 
New Orleans (s) 13,00 Focus 13 
13.15 Atingerea îngerilor (s) 
14.00 Celebri și bogați (s) 15.00 
Maria Mercedes (s, ep. 33) 16,00 
Focus 16 16.10 Tia și Tamera (s, 
ep. 31) 16.35 Malcolm și Eddie (s, 
ep. 31) 18.00 Focus, Meteo, Sport 
18.50 Real TV 19.00 Viper (s,ep.
47) 20.00 Camera ascunsă (div., 
ep. 47) 20.30 Brooklyn South (s, 
ep. 7) 21.30 Dosarele Y (do)
22.30 Focus + emisiune de știri 
23.00 Ultima ediție (talkshow)

7,00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
9,10 Riști și câștigi (r) 9,40 Roata 
norocului (r) 10,10 Tânăr și neliniștit (s/r) 
11,00 Frații Hardy (s) 11,30 Aventurile lui 
Nancy Drew (s) 14,30 Suflet de femeie 
(s) 15,15 Tânăr și neliniștit (s) 16,00 
Cărările iubirii (s, ep. 5) 17,00 Știrile PRO 
TV 17,30 Dreptul la iubire (s) 18,15 Știrile 
PRO TV 18,20 Riști și câștigi (cs) 18,50 
Roata norocului (cs) 19,30 Știrile PRO 
TV 20.30 Sweet Dreams (thriller, SUA)
22,15 Știrile PRO TV 22,30 Nebun după 
tine (s, ep. 19) 23,00 Știrile PRO TV/Profit
23,30 Walker, polițist texan (s, ep. 10) 
0,15 Dosarele X(sj

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. 34) 16,00 
Focus 16 16.10 Tia și Tamera (s, 
ep. 32) 16.35 Malcolm și Eddie (s, 
ep. 32) 18.00 Focus, Meteo, Sport 
19.00 Viper (s, ep. 48) 20.00 
Camera ascunsă (div., ep. 48)
20.30 Comisarul Rex (s, ep. 7)
21.30 CI 5: Profesioniștii (s, ep. 7)
22.30 Focus + emisiune de știri 
Colpo Groso

6,00 România: ora 6 vă oferă 
“Cafeaua de dimineață" 9.00 TVR Cluj 

2 10,00 TVR Info 10.05 TVR lași 11.00
h TVR Timișoara 12,00 TVR Info 13,00 

•*' g -Destine în vremuri de război (s/r) 
■■ g 14,00 "IVR Info 14.10 Santa Barbara 
Q C (s/r) 17.00 Desene animate 18,00
_ g TVR Info 18.10 Infidelități (s) 19.00

mm Sunset Beach (s, ep. 383) 19.55
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială, sport 
21.00 Tom Jones (s, ep. 5) 21,55 
Reflecții rutiere 22,10 Cu ochii'n patru 
22,50 Jurnalul de noapte

> "

6,00 România: ora 6 vă oferă 
"Cafeaua de dimineață" 9.00 TVR Cluj 
10,00 TVR Info 10.05 TVR lași 11.00 
TVR Timișoara 12,00 TVR Info 12,30 
Conviețuiri 13,00 Mistere și minuni (s/ 
r) 14,00 TVR Info 14.10 Santa Bar
bara (s/r) 15.00 Ecoturism 15.30 
Emisiune în limba germană 17.00 
Repere vitale 17.30 Mapamond 
18,00 Ora Warner 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 384) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială, sport 21.00 
Riscând din dragoste (f.a., ultima 
parte) 22,30 Jurnalul de noapte 
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7,00 Bună dimineața, de la 
Timișoara și de la București 8,30 
Alfa și Omega 9,00 TVR INFO 9,30 
Retrospectivă Revelionul copiilor 
11,00 Film: Planeta cavalerilor 
dinozauri 13,00 A doua alfabetizare 
14,00 INFO Magazin 14,30 Turnul 
Babei 16,50 Documentar istoric
17,45 Echipa de intervenție (s) 18,30 
Sabrina, vrăjitoare la 16 ani (s) 18,55 
Teleenciclopedia 19,45 Săptămâna 
sportivă 19,55 Doar o vorbă “săț-i" 
mai spun 20,00 Jurnal 20,30 Dl și dna 
Smith 21,25 Cum vă place... după 
sărbători! 22,25 TVR INFO 22,30 
Filmele sec.: Sămânța răului  
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7,00 Bună dimineața, de la 
București 8,30 Lumină din lumină 
9,00 TVR INFO 9,05 Disney 9,30 
Magazin pentru copii 11,00 Viața 
satului 13,00 Biserica satului 13,10 
Tezaur folcloric 14,00 INFO Magazin
14,30 Video magazin 17,45 Super 
gol show 18,40 Serial de călătorii
19.45 LOTO 19,55 Doar o vorbă 
“săț-i" mai spun 20,00 Jurnal 20,30 
7 zile îri România 21,00 Poldark
22.45 TVR INFO 22,55 Pariul TRIO 
23,00 Dna King, agent secret 23,50 
Pop show nocturn 0,30 Time out

6,00 TVM Telematinal 9,00 Memoria 
exilului românesc (r) 10,00 în 
compania vedetelor (r) 11,00 De la 
stânga la dreapta (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.50 Doar o vorbă... (r) 
12,55 TVR Info 13.00 Medicina 
pentru toți (r) 13,30 Alfa și Omega 
(r) 14.00 Emisiune în limba germană 
15,00 TVR Info 15,10 Limbi străine: 
Spaniolă 16.00 Țiganca (s, ep. 100)
16,50 Tribuna partidelor parlamentare 
17.00 Ceaiul de la ora 5 20,10
Mistere și minuni (s) 21,10 Ultimul tren 
(e.ec.) 22,00 Dragoste nebună (f.a.) 

6,00 TVM Telematinal 9,20 Tom 
Jones (s/r) 10,10 Tezaur folcloric 
11,00 Lumină din lumină (r) 11,30 
Timpul Europei (r) 12.00 Sunset 
Beach (s/r) 12.45 Doar o vorbă... (r)
12,50 Un cântec pentru fiecare 13.00 
TVR Info 13,45 TVR Craiova 14,30 
TVR Cluj 15,00 TVR Info 15,10 Limbi 
străine: Italiană 16.00 Țiganca (s, ep. 
101) 16,45 Santa Barbara (s) 17,30 
Codrule, bătrânule ... 17,40 Tribuna 
partidelor parlamentare 17,50 TVR 
Info 20,00 Mistere și minuni (s) 21,10 
Vânare de vânt (div.) 22,10 Time out
22,40 Elisabeta R (s. ep.1) 

7,00 Elizabeth R (s.ep.1) 7,45 De 
dragoste... (melodii pop.) 8,30 Sporturi 
extreme 8,55 Filmele săptămânii 9,00 
Cronica africană 9,30 Pas cu pas
10,30 Documente culturale 11,15 TVR 
Timișoara 13,30 Actualitatea culturală 
14,00 Foley Square-o adresă cu 
surprize (s.ep.5) 15,00 TVR INFO
15,10 BANK-NOTE (R) 16,00 Țiganca 
(s.ep.102) 16,45 Santa Barbara 
(s.746) 17,30 Tradiții-Fratele Lup (II) 
18,00 Serata muzicală TV (M. 
Dinescu) 19,00 Istorie, Memorie, 
Recuperare 19,30 RETRO TV 20,30 
Teatru (Caragiale) 21,45 Ateneu 22,45 
JAZZ 

7,00 Dl și dna Smith (u.ep.) 8,30 
Sporturi extreme 8,55 Filmele 
săptămânii 9,00 Cronica africană
9.30 A doua alfabetizare (r) 10,00 
Repere vitale (r) 11,25 TVR lași
13.30 Creanga de aur 14,00 Foley 
Square - o adresă cu surprize 
(s.ep.6) 15,00 TVR INFO 15,10 
Melodii populare 16,00 Țiganca 
(s.ep.103) 16,45 Santa Barbara 
(s.747) 17,30 De dor, de dragoste, de 
joc 17,45 Un secol de cinema 18,30 
Alo, tu alegi! 19,30 De dor (melodii 
pop.) 19,45 Clepsidra cu imagini 
20,00 Cu cărțile pe față 21,00 Fotbal: 
AC Parma-Lazio Roma

6,40 Agenția de presă (r) 6.45 
Dimineața devreme (mag.) 10.00 Știri
10.15 Agenția de presă (r) 10.20 
Iluzii (s) 11.20 Prezentul simplu (r) 
12,20 Sâmbete și zâmbete 12.50 
Vedete în papuci (r) 13.30 Planeta 
vie (do, ep. 153) 14.00 Știrile amiezii
15.30 Dallas (s, ep. 153) 16.30 Știri 
17.00 Trei destine (s, ep. 72) 18.00 
Colivia de aur (s, ep. 48) 19.00 
Observator 19,30 Marius Tucă 
Show 21,00 Nightman (s, ep. 18) 
22,00 Procurorul (s, ep. 17) 23,00 
Observator 23,30 Agenția de presă

6,40 Agenția de presă (r) 6.45 
Dimineața devreme (mag.) 10.00 Știri
10.15 Agenția de presă (r) 10.20 Iluzii 
(s) 11,30 Hombres - războiul sexelor 
(s) 12,30 Cronici paranormale (s, 
ep.4) 13.30 Planeta vie (do, ep. 154) 
14.00 Știrile amiezii 14.30 Legea lui 
Burke (s, ep.2) 15.20 Navarro (s, ep. 
24) 16.50 Caracatița (s) 18.00 Colivia 
de aur (s, ep. 49) 19.00 Observator 
20,00 Detectivi la Malibu (s, ep. 17)
20,50 In The Line of Duty (f.a.) 22,30 
Inspirația Carolinei (s, ep. 18) 23,00 
Observator 23,30 Tropical Heat (s, 
ep. 16) 

7,00 Hombres-Războiul sexelor 
(s.r.) 7,55 Caracatița (r.) 9,00 Animal 
show (s.21) 10,00 între prieteni 
11,00 Fir întins 11,30 Mileniul III 12,00 
100 grade Celsius 13,00 Magazin 
sportiv 14,00 Roata de rezervă 
15,00 Ultima alianță (acțiune '90 
SUA) 16,30 Burlacul (s.1) 17,00 Pe 
cont propriu (s.19) 18,00 Colivia de 
aur (s.48) 19,00 Observator 19,30 
Sâmbete și zâmbete (div.) 20,00 
Nash Bridges (s.50) 21,00 Unde 
sunt banii, Noreen? (acțiune '95 
SUA) 23,00 Observator 23,30 Tropi
cal Heat (s. 17) 0,30 Masseuse 
(erotic)

7,00 Pe cont propriu (s.r.) 8,00 
Spirit și credință 9,00 Teo și 
Mircea 12,20 Film artistic 14,00 
Duminica în familie 18,00 Colivia 
de aur (s.49) 19,00 Observator
19,30 Reporter TV VOUĂ 19,40 
Damon (s.6) 20,00 O mătușă de 
milioane (comedie '87 SUA) 21,45 
TeleEurobingo Show 22,45 
Agenția de presă 22,50 Scarlet 
Lady 0,30 Ultima lovitură (acțiune 
’92 SUA) 2,00 Film artistic (r) 3,40 
Colivia de aur (r) 5,00 Scarlet 
Lady (r) 

7 00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
9,00 Profit 9,10 Riști și câștigi (r) 12.55 
Știrile PRO TV 14.30 Suflet de femeie 
(s) 15.15 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Cărările iubirii (s, ep. 6) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Dreptul la iubire (s) 18.15 
Știrile PRO TV 18,20 Riști și câștigi (cs)
18,50 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Melrose Place (s, ep. 
110) 21,30 Nikita (s, ep. 44) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.30 Prietenii tăi (s, ep. 17) 
23.00 Știrile PRO TV 23.20 Chestiunea 
zilei 23.30 Walker, polițist texan (s, ep. 
11)0,15 Dosarele X (sj 

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
9,10 Riști și câștigi (r) 9,40 Roata 
norocului (r) 10.10 Tânăr și neliniștit(s/ 
r) 11.00 Beverly Hills (s/r) 11,45 
Melrose Place (s/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Maid to Order (f.p II) 14.30 
Suflet de femeie (s) 15,15 Tânăr și 
neliniștit (s)16.00 Cărările iubirii (s, ep. 
7) 17.00 Știrile PRO TV 18.15 Știrile 
PRO TV 18,20 Riști și câștigi (cs)
18,50 Roata norocului (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Efecte speciale (s, ep 8)
21.30 Dragon: The Bruce Lee Story (f. 
biogr.) 23,00 Știrile PRO TV 0,00 Profit 
0,05 Poltergeist (s) 

7,00 Desene animate 9,00 Incredibila 
aventură a Robinsonilor (u.ep.) 10,15 
Galactica (s.2) 11,00 Pro motor 11,30 
Am întâlnit și români fericiți 12,00 
Acapulco Heat (s.8) 12,55 Știrile PRO 
TV 13,00 Soțul și soția (s.21) 13,30 Bun 
de gură (s.5) 14,00 Alo, Generația PRO!
15,45 Șut și câștigi! 16,20 Lumea 
filmului 17,00 Profashion 17,30 Knight 
Rider (.6) 18,30 Te uiți și câștigi 19,30 
Știrile PRO TV 20,00 Specialiștii (s.18) 
21,00 Academia de poliție (s.20) 21,55 
Știrile PRO TV 22,00 Top Gun (acțiune 
'86 SUA) 0,00 Femei de culoare (erotic) 
0,30 La limita imposibilului (s. 11)

9,00 Fiica oceanului (ep.5) 11,00 
Marile destine ale sec.XX (ep.2) 12,00 
Acapulco Heat (s.9) 12,55 Știrile PRO 
TV 13,05 Soțul și soția (s.22) 13,33 Bun 
de gură (s.6) 14,00 Chestiunea zilei 
15,00 Benny Hill (ep.6) 15,30 Echipa 
mobilă 16,00 Al șaptelea cer 17,00 
Buffy, spaima vampirilor 18,00 Beverly 
Hills (156) 19,00 Prețul corect 19,30 
Știrile PRO TV 20,00 Ally McBeal (s.20) 
21,00 Călătoriile lui Faber 23,00 Știrile 
PRO TV 23,15 Extralarge Yo-Yo 
Extralarge 0,50 Femei de culoare (erotic 
3) 1,15 La limita imposibilului (s.12) 2,00 
NYPD Blue (2)

7.00 Prima oră 10.00 Ultima ediție 
(r) 12.00 Misterele din New Or
leans (s) 13,00 Focus 13.15 
Atingerea îngerilor (s) 14.00 
Celebri și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 35) 16,00 Focus 
16 16.10 Tia și Tamera (s, ep. 33)
16.30 Malcolm și Eddie (s, ep. 33) 
18.00 Focus, Meteo, Sport 19.00 
Viper (s,ep. 49) 20.00 Camera 
ascunsă (div., ep. 49) 20,30 By 
The Sword (f.a.) 22,00 Frasier (s, 
ep. 7) 22,30 Focus + 23,00 Ultima 
ediție (talkshow) 

7.00 Prima oră 10.00 Ultima ediție 
(talkshow/r) 12.00 Misterele din 
New Orleans (s) 13,00 Focus 13
13.15 Atingerea îhgerilor (s) 14.00 
Celebri și bogați (s) 15.00 Maria 
Mercedes (s, ep. 36) 16.00 Focus 
16 16.10 Tia și Tamera (s.ep. 34)
16.35 Malcolm și Eddie (s, ep. 34) 
17.00 Jerry Springer Show 18.00 
Focus, meteo, sport 18.50 Real TV 
19.00 Viper (s, ep. 50) 20.00 Ca
mera ascunsă (div., ep. 50) 20.30 
Aiege-ți filmul 22.00 Focus + 
emisiune de știri 22,30 Act of Pi
racy (f.a.) 

7,00 Mecanica distractivă (11)
7.30 Campionul (11) 8,00 Desene 
animate 10,00 Malcom&Eddie (11)
10.30 Sister, sister (11) 11,00 Gre
gory Hines Show (11) 11,30 
Lumea lui Dave (11) 12,00 Apel 
de urgență 13,00 Motor 13,30 
Sport magazin 15,00 Detectivi de 
elită (6) 16,00 Pământul-bătălia 
finală (6) 17,00 Super Jerry 
Springer 18,00 Focus 18,30 Cam
era ascunsă (37) 19,00 Viper 
(37) 20,00 Firma (thriller SUA ’93) 
22,00 Real TV 22,30 Focus 23,00 
Fotbal Premier Leaguer) 

7,00 Mecanica distractivă (12)
7,30 Campionul (12) 8,00 Desene 
animate 10,00 Malcom&Eddie 
(12) 10,30 Sister, sister (12) 11.00 
Gregory Hines Show (12) 11,30 
Lumea lui Dave (12) 12,00 
Legături de familie (6) 13,00 
Vedetele dragostei 13,30 în 
numele iubirii 14,00 Cinemagia 
16,00 Cum să ucizi un milionar 
18,00 Focus 18,30 Camera 
ascunsă (31) 19,00 Viper (31) 
20,00 Mandat pentru crimă 
(acțiune SUA ’90) 22,00 Frasier 
(6) 22,30 Focus 23,00 Fotbal 
Premier League



DIVERSE

• Cu autorizația nr. 6698/11 
03 1992 a luat ființă Asociația 
familială Ciucă Orăștie, cu 
activitate de comerț. (4950)VANZARI 

CUMPĂRĂRI
• Vând teren intravilan 30

orele 8-16. (6554)
• Vând mașină sifon și tu

buri. Informații Simeria, 1 
Decembrie,C.l,sc. B, ap.8.

• S-au scurs 40 de zile de 
lacrimi și durere de când a 
trecut în eternitate, la numai 
23 de ani, lăsând un gol 
imens în inimile noastre, 
scumpa și iubita noastră 
fiică.soră, cumnată, mătușă 
și nepoată

PIERDERI

Vineri și sâmbătă vremea se va 
răci treptat începând din nord-vestul 
țării. Cerul va deveni mai mult 

noros. Se vortSemnala precipitații, mixte în prima zi, apoi numai 
sub formă de ninsoare. La munte va ninge. Vântul va prezenta 
intensificări temporare. Temperaturile minime între -6 și 3 
grade, în prima noapte, apoi între -10 și 0 grade. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse între 0 și 8 grade vineri, apoi între -2 și 
5 grade, cele mai ridicate valori înregistrându-se în regiunile 
sud-estice. Pe alocuri vor fi condiții de polei.

( VEFMF4 J

ari, proiect casă, 7.000.000 lei. (2754)
Bretea Mureșană. Tel. 232508 • Vând mânz, 2 ani. Infor-
(6068)______________________

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

• Vând 2 spații comerciale, 
amenajate (gara CFR Sime
ria). Tel. 094 237097, 211480 
(6077)

• Vând apartament 3 ca
mere, semidecomandat, etaj 2, 
Gojdu. Tel. 225045 (6097)

• Vând apartament 3 ca
mere, ultracentral, etaj 1, semi
decomandat, preț 115.000.000. 
Tel. 217393 (4477)

• Cumpăr casă modestă în 
Geoagiu Sat. Tel. 092/721357 
(5418)

• Vând casă, 4 camere, 
grădină, în Călan, remorcă 
auto, mașină spălat Automatic. 
Informații tel. 716385 (3798)

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

• Vând autoutilitară Iveco 
Turbo Daily 35/10, 3,5 t, fa
bricație 1986. Tel. 216043. 
(6081)

• Vând camion Mercedes 
808 sau talon. Tel. 233688, 092 
288105 (4478)

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

• Vând tractor U650, stare 
bună, tel. 651668, după ora 16. 
(3379)

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

• Vând pianină 2.500.000 
lei, remorcă auto 500 kg, 
neînmatriculată. Deva, tel. 
217782 (6099)

• Vând triodină, preț infor
mativ 5.000.000 lei. Tel. 
233266 (6100)

• Cumpăr semințe de 
dovleac, preț 7000-8000 lei/kg. 
Tel. 623297 (4479)

mâții Hunedoara, str. Răcăștie, 
nr. 196 A. (3788)

• Vând vitrină frigorifică ita
liană, mașină înghețată, mașină 
pop-corn, masă rotundă de 
stejar. Tel. 720313 (3797)

• Vând generator curent- 
benzină, 1200 W, Kawasaki. 
Tel. 715752 (3796)

ÎNCHIRIERI

• Ofer de închiriat apar
tament, parter, posibilități 
privatizare. Tel. 094 539321 
(6096)

• Primesc două eleve în 
gazdă, condiții excelente, preț 
convenabil. Tel. 216206 (6551)

• Caut de închiriat spațiu 
comercial central, în Deva 
sau Hunedoara. Tel. 092 
331149 (6098)

OFERTE DE 
SERVICII

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

• SC Gef Facilities SRL, 
firmă distribuitoare, angajează 
director punct lucru,în urmă
toarele coondiții: vârsta ma
ximă 30 ani, studiii superioare, 
experiență în domeniul vân
zărilor, domiciliul stabil în Deva. 
Se oferă salarizare atractivă. 
Informații la tel. 230930 (4473)

• Societate comercială an
gajează șef depozit și opera
tor calculatoare. Tel. 623950, 
092 294320 (6555)

• Țin evidență contabilă. 
Relații tel. 054/621027, după 
ora 16. (6037)

• împrumutăm bani cu ga
ranție prin bijuterii, aparatură, 
bunuri mobile și imobile etc. în 
condiții avantajoase. Deva, 
Călugăreni, 15, în spatele Casei 
de Cultură, orele 10-17. (4483)

• SC Vivianne Cosmetics 
Deva anunță pierderea chitanței 
cu seria IFVLF nr. 4579680. Se 
declară nulă. (6095)

• Pierdut certificat înmatricula
re aparținând SC Moldoviotrans 
Deva. Se declară nul. (4485)

• Pierdut buletin de iden
titate, carnet conducere și talon 
motocicletă Simson, pe numele 
Ciulă Maxim din Geoagiu. (2)

• Pierdut carnet student pe 
numele Singurelu Loredana. îl 
declar nul. (3799)

£ COMEMORĂRI

Banca Agricolă SA
Sucursala Coordonatoare 

Hunedoara-Deva

[ precizare! 
I cu privire la anunțul | 
■ publicitar pentru . 
. vânzarea pachetului . 
! de acțiuni deținut de

FPS la SC BADPS SA '
DEVA

"Obiectul principal de I 
| activitate este comerciali- | 
| zarea de materii prime, ma- | 
J teriaie, piese de schimb, . 
I subansamble, utilaje și alte * 
I produse industriale, pres- I 
| tari servicii, producerea și | 
| confecționarea unor ma- | 
! teriaie de construcții, textile, . 
I confecții metalice, pentru ■ 
I agenți economici și persoa- I 
| ne fizice interne și externe. |

Licitația va avea ioc în i 
data de 15 ianuarie 1999, ! 
ora 14. î

în caz de neadjudecare I 
| la prima ședință, se va or- | 
i ganiza cea de-a doua șe- ■ 
. dința de licitație în data de J 
1 22 ianuarie 1999, ora 14. “ • 
| Anunțul inițial a apărut in | 
1 ziarul “Cuvântul liber” din data ■ 
'^dej 8/12/1998__

• S-au scurs 5 ani de lacrimi 
și durere de când scumpa 
noastră fiică, soră și cumnată

CORINA NEDELCU
ne-a părăsit, la numai 22 de 
ani, pentru totdeauna. Rămâi 
veșnic în sufletele noastre. 
Flori și lacrimi pe mormântul 
tău trist. Parastasul de po
menire la mormântul ei, la ora 
11,30, în data de 9 ianuarie 
1999. Familia. (6086)

• Cu inimile cernite de 
durere comemorăm la șase 
săptămâni de la deces pe cel 
care a fost un înțelept soț, 
tată, socru și bunic

EUGEN OCOS
din Pojoga, comuna Zam. 
Parastasul de pomenire va 
avea loc duminică, 10 ianuarie 
1999, la Biserica cu hramul 
“Sfinții Apostoli Petru și Pavel1' 
din Pojoga. Dumnezeu să-l 
odihnească ! Familia.

GELA ALINA FURCA
Fie-i somnul lin și îngerii 

aproape. Vei fi veșnic în 
inimile noastre. Nu te vom 
uita niciodată. Dumnezeu să 
o odihnească în pace ! Co
memorarea are loc în 10 
ianuarie 1999, la Biserica 
Ortodoxă din satul Sâncrai. 
Familia îndoliată. (6085)

• Au trecut 7 ani de 
când a plecat în lumea 
umbrelor draga noastră

LILIANA SECARĂ
soție și mamă devotată. 
La tristul ei mormânt vor 
depune o lacrimă și o 
floare Titi, Monia și Titel, 
aducând un pios omagiu 
memoriei sale. Chipul ei 
luminos va rămâne me
reu în sufletele noastre. 
Familia.

FAINA B155

sc MOARA 
CAPRICORNILOR srl

I
I
I
I 
I
I 
I
K

Vinde la licitație publică imobilul Ferma nr.14 
Petroșani, proprietatea SC AVICOLA SA Deva, 
cuprinzând teren și hala de găini ouătoare, 
filtru sanitar, stație de hidrofor, post 
transformare, bloc intervenție, rețele 
electrice tehnoedilitare subterane existente în 
incinta fermei în suprafață de 29.719 mp.

Licitația va avea loc în data de 14 ianuarie 
1999, ora 10, la biroul executorilor judecătorești 
de pe lângă Judecătoria Petroșani.

Informații la telefoane 054/213011; 213949 
Banca Agricolă SA Deva.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
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SC Haber International SA
Organizează concurs pentru ocuparea 

postului de
REPARATOR A.M.C.

în domeniile: automatizări, presiuni, 
mase, temperaturi

Cererile se depun la biroul Organizare- 
Personal-Salarizare până la data de 15 ianuarie 
1999, ora 15.

Relații suplimentare la telefon 770130, int.215.

5

V

NĂDLAC
057-473312,094697007 

FAX: 057-473164;
057-473327

SC Rodipet SA, societate comercială cu I 
capital majoritar de stat, angajează de urgență, pe 
bază de contract de muncă (carnet de muncă), 
^^ji^AGENȚI COMERCIALI

(de preferință bărbați), salarizare avantajoasă. 
Condiții minime de angajare: studii medii, 
în funcție de posturile disponibile existente și 

de cererile primite, unitatea contactează în aceleași 
condiții prevăzute de lege și colaboratori interni.

Persoanele interesate se vor adresa la sediul 
Filialei RODIPET SA din Deva, str. Piața Gării, nr. 2, 
tel. 213007 sau 233178.

Consiliul de administrație al 
SC “CRIȘBUS” SA Brad 

Anunță:•
Adunarea generală ordinară a acționarilor programată 

pentru data de 10.01.1999, ora 10, în sala mare a Primăriei 
municipiului Brad, din motive obiective, se amână pentru 
data de 24.01.1999, în același loc și la aceeași oră.

în cazul în care la data de mai sus adunarea nu va fi 
statutară, se amână pe data de 25.01.1999.

Procurile de reprezentare se depun la sediul societății 
până la data de 22.01.1999.

Informații suplimentare la sediul societății din Brad, str. 
Goșa, nr.44, zilnic, între orele 7-10 sau la telefon 054/651242.

VINDE:
CA SE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ 

CARAT 1500 ER-I

Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER-I este I 
destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile de unități comerciale.

Caracteristici:

S Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a circuitului realizat 
la 4 grupe fiscale precum și a circuitului total cuprinzând 3109 rapoarte (8 ani)

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

1.400 articole la restaurante

7 Tipărirea automată a TVA (4 grupe)
7 Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine al bonului, codul 

casierului, codul fiscal al agentului economic, dota și ora de emitere a bonului, seria 

fiscală)
Z Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic, cititor optic

■A Sertar cu cifru de siguranță
Se asigură service garanție și poslgaranție de către IIRUC SA Deva

PREȚ 400 $ + TVA
INFORMAȚII LA TEL: 054-213357, 054-214124 SAU LA SEDIUL S0CIET5II

\_________________—------------------------/

S.C. SIDERURGICA S.A. 
HUNEDOARA

Majorează prețurile produselor sale
începând cu 15 ianuarie 1999

■ Conform Legii 21/1996, art.4
■ Indicele maxim de creștere este de

din data de 15.11.1998.
■ Indicele global de creștere rezultat se aplică la prețul de vânzare 

determinat conform D. 232/82 și a Baremului MET2/81.
■ Anexa cu indicii de creștere a principalelor produse se pune la 

dispoziția tuturor beneficiarilor prin intermediul Serviciului Desfacere - 
Biroul Facturări.

10% față de prețurile practicate

Tel.: 054/716121, 716131, 716521, 712783 int. 1247, 1806.

I ........... .....
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în sprijinul persoanelor disponibilizate

De la Camera de Comert și Industrie 
a județului Hunedoara

Având în vedere hotărârea 
Comitetului Executiv al Camerei 
de Comerț și Industrie a Româ
niei și a Municipiului București 
din 14 decembrie 1998 privind 
sprijinirea celor disponibilizați 
prin concedieri colective prin 
aplicarea programelor de 
restructurare, privatizare și 
lichidare, care doresc să 
desfășoare activități econo
mice ca persoane fizice, prin 
asociere în asociații familiale 
sau prin constituirea de 
societăți comerciale, Camera 
de Comerț și Industrie a jude
țului Hunedoara informează:

Persoanele disponibilizate 
ar putea să beneficieze, astfel, 
de următoarele facilități:

1. Scutirea de la plata 
taxelor aferente următoa
relor operațiuni:

a) consultanța de specia
litate cu privire la inițierea 
afacerii ca întreprinzător 
individual și constituirea de 
societăți comerciale;

b) verificarea și rezervarea 
denumirii viitorului comerciant;

c) tehnoredactarea cere
rilor care se întocmesc la 
registrul comerțului;

r
d) acordarea de consultan

ță în definirea obiectului de 
activitate.

2. Reducerea cu 50 la 
sută a următoarelor taxe:

a) taxa de înmatriculare în 
registrul comerțului a 
comercianților persoane fizice 
și juridice;

b) taxa de înscriere în 
registrul comerțului a mențiunilor 
privind asocierea persoanelor 
disponibilizate în cadrul unei 
societăți comerciale deja 
existente (majorare de capital 
social cu aporturi noi, cesiuni 
de părți sociale/acțiuni).

Condițiile pentru acor
darea facilităților mențio
nate ar putea fi următoa
rele:

a) persoanele doresc să 
inițieze afaceri în domeniile de 
activitate: producție, construcții, 
servicii;

b) persoanele fac dovada 
că nu au trecut mai mult de 12 
luni de la data desfacerii 
contractului de muncă;

c) persoanele prezintă 
adeverința eliberată de regia 
autonomă sau societatea 
națională la care solicitantul a

avut calitatea de angajat, 
buletinul de identitate și 
cartea de muncă;

d) în adeverința cu antetul 
societății datată, ștampilată și 
semnată de conducătorul 
unității se menționează 
următoarele date: numele și 
prenumele cu inițiala tatălui, 
domiciliul, funcția deținută în 
unitate, data desfacerii 
contractului individual de 
muncă cu mențiunea 
desfacerii contractului în 
condițiile actului normativ prin 
care îi sunt conferite 
beneficiile legale.

Scutirile și reducerile 
de taxe se acordă 
individual, o singură dată, 
numai solicitantului 
disponibiiizat in funcție de 
cota care revine din 
cuantumul taxelor legale 
percepute, raportat ia 
numărul asociaților din 
societatea sau asociația 

■ familială care se constituie 
ori, după caz, ia numărul 
asociaților existenți in 
societatea ia care se va 
asocia beneficiarul.

Starea drumurilor
(Urmare din pag. 1)

r cine

Minerii Văii Jiului
I

(Urmare din pag. 1)

• Mediatizat intens pe 
toate canalele, Miron Cozma și- 
a dat din nou în petic, 
apostrofându-i pe miniștrii și 
politicienii pe care nu-i are el la 
inimă, acuzându-i pe ziariști 
pentru partizanat și minciună și 
amenințându-i cu darea în 
judecată.

• Ieri dimineață, în curtea 
CNH Petroșani se adunaseră 
mai mult de 5000 de 
protestatari,care i-au ascultat 
din nou îndemnurile lui Miron 
Cozma la continuarea luptei 
până la 
rezolvarea 
revendicări,
mulțumește cu numai două. Âpoi 
i-a convocat pe membrii 
Consiliului de coordonare al 
LSMVJ la "taină" pentru 
stabilirea concretă a 
modalităților de urmat, mai ales 
că protocolul Comisiei 
economice a Senarului nu i-a 
dat satisfacție și nu l-a semnat.

• La orele amiezii, Miron 
kCozma le-a citit ortacilor

acceptarea 
celor 30 

Nu se

Și 
de 

mai

Prețurile pieței 
din Deva

protocolul încheiat cu Comisia 
economică a Senatului, care, 
la punctul 14, prevede 
încetarea protestului până 
când primul ministru va 
discuta cu liderii lor. Minerii n- 
au acceptat acest punct și, la 
îndemnul lui Miron Cozma, au 
decis să continue greva, zilnic 
până la 
până când 
revendicări
satisfăcute. Mulți s-au risipit 
prin oraș.

• Primul ministru Radu
Pe 
la 
Și

Nicolae 
având

19-20, 
30 de 
vor fi

Vasile l-a delegat 
secretarul de stat 
Ministerul Industriilor 
Comerțului,
Stăiculescu - având în 
vedere cp ministrul Radu 
Berceanu se află într-o 
deplasare în Japonia - să 
poarte cât mai curând o 
discuție cu o delegație 
restrânsă a LSMVJ. Ieri, 
aceasta urma să fie 
constituită și să se fixeze 
data plecării la București.

Marți și miercuri, în piața 
centrală din Deva, prețurile 
produselor agroalimentare au 
fost următoarele: lapte - 3000- 
3500 lei/litru, smântână 
(borcanul de 400 g) - 5000- 
6000 lei, brânza de vaci (o 
bucată) - 5000-7000 iei,
telemeaua de vacă - 24000 și 
cea de oi - 30000 lei, cartofii - 
3000-3500 lei/kg, morcovii - 
5000 lei kilogramul, pătrunjeii - 
7000 lei/kg, o țelină 1500-2000 
lei, fasolea uscată - 7000 lei, 
varza dulce - 3000 lei/kg, 
usturoiul - 14000 lei kilogramul, 
ceapa uscată - 5000 lei/kg.

Merele se vindeau cu 
6000 lei kilogramul, bananele 
costau 11000 lei, portocalele 
10500, un fruct de ananas cu 
24000 lei. (E.S.)

/--------------------------------- —

27,2 km și am realizat reparații 
prin îmbrăcăminți asfaltice 
constând în plombări pe 40000 
m2 de drum. Pe drumurile 
modernizate am executat 
lucrări de siguranța circulației 
constând în marcaje rutiere pe 
178 km și amplasare a 520 
table indicatoare și semne de 
circulație. Pe drumurile pietruite 
s-au făcut reprofilări pe 208 km 
și întrețineri prin adăugare de 
material pietros pe 370 km. S- 
au executat reparații de drum 
turistic la cabanele Căprioara și 
Cinciș și consolidări în urma 
alunecărilor de teren la aceleași 
cabane și în satele Blăjeni și 
Bulzești. în luna iunie s-a 
intervenit pe drumurile afectate 
de inundații, executându-se 
lucrări în valoare de 540 
milioane lei pentru repunerea în 
funcțiune a 18 obiective de 

. drum. Apreciem că în 1998 s-a 
i lucrat mult comparativ cu alți ani 
anteriori dar insuficient față de 
necesități și față de posibilitățile 
noastre de execuție."

Dintre cei care se ocupă de 
administrarea drumurilor am 
considerat reprezentativ să-l 
abordăm pe reprezentantul 

i Consiliului local al unei comune. 
i Dl Cornel Sav, viceprimarul 
I comunei Băița, aprecia că "în 
i cadrul consiliului local există 
■preocupare pentru starea 
", drumurilor publice. Dar cum la 
: bugetul local nu prea sunt bani 
; pentru investiții, în cursul anului 
i trecut, în satele comunei Băița 
;au fost asfaltate și reparate 
doar câteva tronsoane de drum. 

< S-au asfaltat 800 m în satul 
| Săliște, alți 800 m în satul Trestia 
i și aproximativ 2,5 km în satul 
| Fizeș. în Căinelu de Sus s-a 
; betonat (pe un singur sens) un 
tronson de 150 m și s-a pietruit 
o porțiune de 500 m a unui drum 
principal. în plus, în sezonul rece 
s-a colaborat, uneori bine, 
alteori *rău, cu firmele de 
specialitate din Brad și Păuliș la 
împrăștiere de material 
antiderapant. Marea noastră 
dorință pentru 1999 este 
găsirea de fonduri pentru 
asfaltarea unor drumuri de 
acces spre zonele propice 

i turismului rural.”
Pentru șoferii profesioniști

V- ..... ............................. — _

drumurile reprezintă locul lor 
de muncă. De ele depind, în 
bună măsură, starea tehnică 
a mașinii și chiar viața lor. 
Având în vedere aceste 
lucruri am solicitat opinii 
despre starea drumurilor 
unor șoferi profesioniști și 
amatori. Ionel Faur, șofer la 
SC Coratrans pe traseul 
Devă - Leșnic, era de părere 
că “în județ există un singur 
drum bun - drumul european, 
iar restul drumurilor sunt rele 
și provoacă defecțiuni ale 
telescoapelor și pernelor de 
aer.” Cristian Sicoe, șofer la 
SC MariusTour, pe traseul 
Deva - Hărțăgani, aprecia că 
"drumurile sunt groaznice 
fiind pline de gropi și 
denivelări care produc 
defecțiuni dese la bucșe și la 
sistemul de direcție." Un alt 
șofer al SC Coratrans pe 
traseul Deva - Hondol, care 
însă a ținut să rămână 
anonim, ne-a spus: "Sunt și 
drumuri bune - cele 
principale, și drumuri rele - 
cele lăturalnice și de la țară. 
Totuși, parcă în ultima vreme 
drumurile nu mai sunt așa 
groaznice ca acum câțiva 
ani. Problema e că atunci 
când e zăpadă, gheață ori 
polei, se intervine cu 
întârziere." în fine, un șofer 
amator, care nu a vrut să-și 
dezvăluie identitatea, ne-a 
spus cu umor: “Drumul Deva 
- Băița pe care-l parcurg 
zilnic m-a lăsat fără păr pe 
cap, iar acela care a rămas e 
cărunt. Totuși, drumul e ideal 
pentru șoferii care vor să-și 
mențină treze reflexele ori să 
se antreneze pentru curse 
pe teren accidentat."

* * *

Parafrazând zicala “cum 
e turcu-i și pistolul” am putea 
spune că și starea drumurilor 
reflectă situația aconomică a 
țării. Economia românească 
are câteva firme prospere și 
eficiente și o grămadă de 
agenți economici falimentari, 
nerentabili. La fel și țara și în 
consecință județul are câteva 
drumuri bunicele, acceptabile 
și o groază de drumuri 
capcană. Noroc că șoferii 
români sunttalentați.
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din Valea

mărunți, cu sprijinul guver
nului sau, dacă nu se 
poate, cu mijloace proprii, 
dar altă cale nu-i!

Un comediant scăpat 
doar de câteva luni de 
rigorile legii a mai păcălit o 
dată minerii
Jiului și s-a instalat în 
fruntea lor 
sindical. Și-a făcut reve
lionul cu familia în Grecia, 
dar a lăsat ia plecare 
amenințarea sa ciocoias
că: când mă voi întoarce 
pe mulți voi popi! Să 
vedem. Un revelion în 
Grecia costă bani, dolari 
nu lei românești. De unde 
la unul care a fost până 
mai ieri pușcăriaș?!

Cotizanți masiv grupați 
mai sunt în subdiviziunile 
defunctului RENEL, ale 
dispersatului SNCFR, ale 
ROMGAZ, ale recent priva
tizatului ROMTELECOM, 
ale Poștei Române. Mulți 
dintre aceștia au trăit și 
trăiesc mai bine decât alții 
pe seama subvențiilor 
bugetare. Bugetul e leși
nat. De unde bani în plus? 
Ar fi și imoral să se ceară, 
indiferent în ce mod și pe 
ce cale, avantaje salariale 
în plus în condițiile când 
alte câteva milioane de 
“cotizanți”, dar la bugetul 
de stat, trag targa pe 
uscat cu salarii care nu 
reprezintă în multe cazuri 
nici două treimi din salariul 
celor mai sus pomeniți. Pe 
aceștia să-i mâne sindi
catele către cutremurul 
social? Eu cred în mintea 
românului de pe urmă.\_______ ______ /

ca lider

Dreptul 
consumatorului

(Urmare din pag. 1)

PROTECȚIA
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COPILULUI

Agenția Zonală Călători 
Timișoara a SNTrC

Aducem la cunoștința publicului călător că 
începând cu data de 04.01.1999 personalul 
administrativ al căii fa ate maghiare a intrat în grevă, 
fapt ce a determinat anularea circulației trenurilor 
internaționale pe teritoriul Ungariei (cu destinație sau 
în tranzit).

Rugăm publicul călător să se informeze din timp de 
la birourile de informații ale stațiilor CFR sau de la 
agențiile de voiaj CFR privind circulația trenurilor în 
cauză.

Călătorii care au achiziționat legitimații de călătorie 
la trenurile internaționale și doresc să renunțe la 
călătorie se pot adresa unităților CFR care au eliberat 
aceste legitimații (stații sau agenții de voiaj), unde li se 
vor restitui sumele achitate pentru acestea.

de produse și servicii de calitate, 
de a se organiza în asociații 
pentru protecția lor.

înainte de a cumpăra un 
produs, este bine să vă informați 
cât .mai atent cu privire la 
compoziția produsului și modul 
de întrebuințare, la condițiile de 
păstrare și conservare, la preț și 
termenul de valabilitate. Nu 
trebuie să vă lăsați influențați de 
reclama de pe ambalaj. Un 
ambalaj atrăgător nu conține 
întotdeauna un produs mai bun. 
Alegeți agentul economic de la 
care achiziționați produse, 
bazăndu-vă 
desfacere 
comerciant 
referitoare 
produselor.
cumpărarea de produse 
alimentare perisabile, expuse la 
vânzare în locuri și condiții 
necorespunzătoate. De la 

%

pe modul de 
practicat de 
și informațiile 
la calitatea 

Trebuie evitată

chioșcuri și puncte de 
desfacere stradale vor fi 
cumpărate numai produse 
preambalate. Se va evita de 
asemenea achiziționarea unui 
produs care nu are eticheta 
tradusă în limba română. în caz 
Că aveți dubii solicitați 
recântărirea produselor și 
urmăriți întotdeauna atent 
modul în care se cântăresc.

Dacă ulterior cumpărării 
constatați că produsul nu 
corespunde calitativ și/sau 
cantitativ, reveniți la agentul 
economic pentru a-i solicita 
înlocuirea, remedierea sau 
restituirea contravalorii 
produsului. în cazul în care 
acesta nu-și respectă 
obligațiile prevăzute de lege, 
solicitați sprijinul OJPC 
Hunedoara, verbal sau telefonic 
când nu aveți revendicări și 
numai în scris când pretindeți 
revendicări materiale.

Drepturilor Copilului, care în 1998 
a adoptat 1497 de hotărâri. Este 
vorba de 45 de cazuri de 
încredințări (pentru copii orfani 
ori cu părinți necunoscuți) în 
familii substitutive (29), în centre 
de plasament (7) și ONG-uri (9), 
în cazul a 559 de minori cu cel 
puțin un părinte în viață s-a decis 
plasamentul (dintre care 218 în 
familii substitutive); au fost 33 de 
încredințări în vederea adopției, 
277 hotărâri de revocare a unor 
măsuri (175 au fost externări și 
redări în familie, inclusiv pentru 
cei care au împlinit 18 ani). Alte 
hotărâri au vizat atestări de familii 
și persoane, de asistenți 
maternali, avize favorabile în 
vederea adopției, autorizări de 
ONG-uri, de declinare a 
competenței către alte comisii (în 
situația în care părinții copiilor au 
domiciliul în alte județe) și măsuri 
educative pentru minori cu fapte 
penale neurmăriți în instanță. 
Acestor cazuri li se adaugă cele 
ale altor 205 de plasamente în

regim de urgență pe durată 
limitată la Centrul de primire 
minori, făcute de direcție.

Ceea ce îi frământă pe 
lucrătorii direcției este bugetul, 
care se anunță pe acest an mai 
auster decât în precedentul. "în 
aceste condiții - afirmă dna 
Floare Sav, directoarea 
instituției - foarte greu se vor 
putea îndeplini obiectivele din 
strategia noastră". Această 
strategie - pe termen scurt și 
mediu - are 9 mari obiective, 
începând cu reorganizarea 
centrelor de plasament în cen
tre de tip familial, crearea unei 
rețele de servicii sociale în 
vederea prevenirii abandonului 
copiilor și pentru reintegrarea 
familială, dezvoltarea unui 
sistem de alternative de tip fa
milial ș.a. Scopul acestora este 
reducerea numărului de copii 
cuprinși în instituții de ocrotire 
de la 950 acum la 350 până în 
2002, un mediu familial sănătos 
oferindu-le condiții mai bune de 
creștere și dezvoltare mai ales 
în plan afectiv.
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