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Economiștii sunt prima armată a unei țări “Deștepți” și fuduli
- Cu respectul cuvenit 

pentru prodigioasa 
activitate desfășurată pe 
multiple planuri în scopul 
formării unor generații 
întregi de economiști și 
specialiști pe tărâmul 
istoriei economice, vă rog 
die academician să 
caracterizați succint 
situația actuală a 
economiei românești.

- în lipsa unor strategii 
clare pe termen scurt, mediu 
și lung, în ultimul deceniu și 
cu deosebire în ultimii trei ani 
a avut loc un declin puternic 
al întregii economii 
românești. Țara se află în 
plină dezindustrializare. 
Astfel, dacă înainte de 1989 
ocupam locul trei în lume, 
după Suedia și Japonia, în 
producția și exportul de 
rulmenți, ne întrebăm unde 
se găsește acum această 
industrie, pe mâinile cui a fost 
ea dată? Produceam și 
exportam locomotive Diesel 
electrice. De ce a dispărut 

această industrie modernă? 
Și tot așa în multe alte cazuri. 
Știm bine că aveam o flotă 
printre cele mai bune din 
Europa, dar ea a fost 
distrusă, ca și industria

Interviu acordat in exclusivitate pentru 
“Cuvântul liber” de dl academician 

prof.univ.dr.doc. N.N. Constantinescu, 
președintele Asociației Generale a 

Economiștilor din România

chimică de altfel. în privința 
agriculturii am fost întorși cu 
peste jumătate de secol 
înapoi. Dacă avem în vedere 
structura de proprietate, în 
prezent revin sub 2 ha teren 
pe o gospodărie față de 3,5 
ha cât reprezenta în perioada 
interbelică. Din lipsă de 
mijloace numeroși țărani nici 
nu-și mai pot lucra pământul. 
Faptul că statul nu se mai 
preocupă de dezvoltarea 
economică, “luându-și mâna 
de pe ea” și în condițiile când 
nimeni nu răspunde pentru 

imensele daune aduse, ne- 
a împins în situația să 
importăm masiv produse 
agroalimentare și industriale 
pe valută. Speculând 
slăbiciunea diverselor 

grupuri de interese din 
România, organismele 
financiare internaționale, în 
speță FMI și BM și-au impus 
în multe privințe punctul de 
vedere, care nu servește, din 
păcate, valorificarea 
eficientă a resurselor și 
dezvoltarea economiei 
românești. Șomajul, mizeria, 
subnutriția și atacul asupra 
sănătății națiunii au căpătat 
proporții alarmante. Din 
cauza condițiilor grele și 
lipsei de perspectivă în țară, 
este dureros că a luat 

proporții nebănuite exodul 
creierelor.

- Cum vedeți viitorul 
economiei noastre?

- Consider că avem un 
potențial imens ce așteaptă 
să fie pus în valoare, atât 
material cât și de gândire, 
creație și inteligență. în con
text să ne gândim la pro
funda semnificație a 
Imnului național, care 
începe cu "Deșteaptă-te 
române”. Pentru a ajunge 
să avem o economie 
modernă, competitivă și 
sănătoasă, cu un loc al său 
distinct în economia 
mondială, care să 
colaboreze profitabil cu 
economia altor țări, este 
nevoie să punem capăt 
haosului, arbitrarului, 
imposturii și să se respecte 
cu adevărat interesul eco
nomic național, să existe

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)

în coaliția de guvernare 
mereu se întâmplă câte 
ceva. Când ai impresia că 
este mai multă liniște, iar 
înțelegerea nu mai ridică 
probleme, tocmai atunci își 
bagă cineva coada și dă 
semnale că starea de fapt 
nu este nici pe departe așa 
cum pare. în astfel de 
condiții, ce să mai înțeleagă 
populația? Ce să mai 
înțeleagă organismele 
internaționale spre care 
stăm cu privirea dusă doar- 
doar ne pot ajuta cu ceva. 
Realitatea este una - țara se 
îndreaptă spre un colaps 
economic, spre condiții tot 
mai proaste de trai pentru 

Deschidere de 
an universitar 

începând cu acest an universitar, Academia de Studii 
Economice București organizează, pe lângă Colegiul Național 
“Decebal” din Deva, Centrul Teritorial de învățământ Deschis la 
Distanță. Festivitatea de deschidere a anului universitar 1999-2000 
a avut loc ieri (5 noiembrie), în sala de festivități a Prefecturii 
județului. (G.B.)

marea majoritate a 
populației, în timp ce 
reforma bate pasul pe loc.

Ultima ispravă a celor 
aflați la guvernare vine după 
retragerea ordonanței de 
urgență de la publicare în 
Monitorul Oficial privind 
privatizarea fostelor IAS-uri 
după proiectul înaintat de 
ministrul agriculturii. 
Țărăniștii au dat vina imediat 
pe PD cum că, președintele 
său Petre Roman i-ar fi dat 
un telefon ultimativ 
premierului Radu Vasile că,

Minei BODEA

(Continuare în pag. 2)

Luni, 8 noiembrie, biserica 
ne cheamă să cinstim pe Sfinții 
voievozi “Mihail și Gavril".

Despre căderea lui Lucifer 
și a îngerilor lui, Sf. Scriptură 
ne spune: “Și s-a făcut război 
în cer; Mihail și îngerii lui au 
pornit război cu balaurul. Și se 
războia și balaurul și îngerii lui 
și n-a izbutit el, nici nu s-a mai 
găsit pentru ei loc în cer. Și a 
fost aruncat balaurul cel mare, 
șarpele cel de demult care se 
cheamă satana, diavolul cel ce 
înșală pe toată lumea pe pământ 
și îngerii lui au fost aruncați cu 
el”. (Apoc. 12, 7-9). Arhanghelul
Mihail a lăudat cu glas pe

Dumnezeu și a zis: “Să luăm 
aminte noi, care suntem 
făpturi, ce a pătimit Lucifer, cel 
ce era cu noi, cel ce era 
lumină, acum întuneric s-a 
făcut că cine este ca 
Dumnezeu? MI-CA-EL? Că 
numele de Mihai asta 
înseamnă. Cine este ca 
Dumnezeu" (Proloage).

împreună cu Sf. Arhanghel 
Mihail serbăm azi pe 
Arhanghelul Gavril, care a fost 
trimis în lume cu misiuni 
deosebite. El vestește lui

Pr. Dr. /. O.RUDEANU
(Continuare în pag. 2)

’ PUNCTE DE VEDERE

PDSR ciordește voturile țiganilor
De mai multă vreme a 

intrat dihonia în etnia 
romilor. Dar ea nu a fost 
determinată de sărăcie ori de 
bogăție, ci de eticheta unor 
funcții, dobândite politic sau 
religios, de afinitatea față de 
diferite partide sau persoane. 
Așa s-a iscat războiul între 
autoproclamatul rege interna
țional al romilor, Florin Cioabă, 
și liderii Partidei Romilor - 
Nicolae Păun, președinte și 
Mădălin Voicu, președinte 
executiv. “Regele”, de cult 
penticostal, care conduce un 
partiduleț al romilor și o 
organizație neguvernamentală, 
fiind și consilier județean în 
Sibiu, s-a șucărit rău pe primii 
doi, ortodocși dar nu prea 

ortodocși cu etnia lor, pentru că 
s-au dat cu PDSR, s-au lăudat 
că vor da cele trei milioane de 
voturi ale țiganilor din România 
partidului lui Ion Iliescu și 
personal acestuia pentru funcția 
de președinte al țării la 
viitoarele alegeri. Fapt adevărat, 
ilustrat de protocolul semnat de 
către senatorul Ion Iliescu și 
deputatul Mădălin Voicu la 
recentul Consiliu Național al 
Partidei Romilor, președintele 
PDSR mizând pe circa două 
milioane de voturi ale romilor, 
că n-or vota chiar toți.

De cealaltă parte, deputatul 
și muzicianul Mădălin Voicu, 
fiul celebrului violonist Ion 
Voicu, îl acuză pe prietenul său 
Florin Cioabă pentru pretenția de 

a se fi autoîncoronat rege al 
tuturor romilor, pentru care nu a 
făcut mai nimic, și de a cocheta, 
din “cortul său regal”, cu actualul 
președinte al țării, Emil 
Constantinescu. Deputatul a 
decretat “retragerea sprijinului 
acordat cetățeanului Cioabă 
Florin din județul Sibiu, consilier 
al Partidei Romilor în mandatul 
1996-2000” și respinge categoric 
orice alianță sau înțelegere cu așa- 
zisa “casă”, “curte” sau “cort 
regal”. în același timp, bulibașa 
ajuns rege se dezice de Partida 
Romilor, anunțând că în 
viitoarele alegeri Consiliul 
Romilor va merge singur și va 
bate ușor pragul de 5 la sută. El 
apreciază că Mădălin Voicu a 
fragmentat etnia romilor, că arc 

idei de român, fiindcă nu este 
țigan (Mădălin Voicu 
recunoaște că după tată este 
țigan, iar după mamă este 
român, dar se implică dinamic 
și responsabil în rezolvarea 
problemelor romilor), că nu va 
mai avea sprijinul mulțimii.

în apariția lor televizată, 
puși față în față, Mădălin 
Voicu și Florin Cioabă s-au 
împușcat cu alice verbale, s-au 
tăiat în replici acide, ncavând 
săbiile ninja la ci, 
concluzionând că rămân ceea 
ce sunt, că fac politica etniei 
căreia îi aparțin, însă la alegeri 
voturile se vor împărți. Fiecare 
șatră cu favoriții săi.

Dumitru GHEONEA

Blindarea sărăciei
Ne-am iobăgit.de tot în 

deceniul tranziției. Netrebniciile 
ultimului deceniu de comunism, 
prelungindu-se în “noua ordine", 
s-au “restructurat" multilateral 
marcând coborârea a noi trepte 
spre infern. Societatea româ
nească, în întreg și pe secțiuni, 
e contaminată de germenii unei 
mizerii ce are deja evoluții 
maligne. Hămesiți, ponosiți, fără 
de speranță, o treime dintre 
români sunt îngropați sub pragul 
unei minime sărăcii. Clasa “de 
mijloc", așteptându-și rândul la 
catacombele pauperizării, 
înregistrează apatică repe
tabilitatea unei istorii care, “per- 
petuum mobile", îi furnizează

serii negre de frustrații. Și nu e 
vorba aici de renunțările 
generice ale românului în fața 
micilor plăceri ale vieții: o carte, 
o masă servită în oraș, sau, de 
ce nu, un concediu de măcar 
trei stele petrecut în țară sau 
aiurea.

Fenomenul e de acum mult 
mai grav, născut din acutele 
dezechilibre, emanație a 
deciziilor unuia dintre cei mai 
lamentabili administratori: statul 
român. întâi, ca să nu se spună 
că disponibilizează, puterea din 
zorii tranziției a împins zeci de 
mii de oameni în pensie, punând 
bazele actualei situații în care 
un angajat duce în “spate" 2,5

pensionari. Ce efecte a avut 
această politică, întrebați-i pe 
pensionarii de azi! Un prim 
dezechilibru.

A urmat apoi o vreme, 
prelungită până în apropierea 
clipei de față, în care s-a aplicat 
o politică de “protecție socială” 
a rău-platnicilor, persoane fizice 
și juridice. Că au fost restanțieri 
la plata întreținerii, sau ditamai 
sectoare ale marii industrii, rău- 
platnicii au continuat să fie 
consumatori de vitale resurse 
fără a întoarce societății nimic în 
schimb. A fost perioada 
creșterilor de producție pe stoc, 
a amorsării avalanșei arieratelor 
și, implicit, a sărăcirii accelerate

a populației. Ca în orice afacere 
“bulgărească", în care 
investești doi lei și scoți unul, 
criza a început să se acutizeze, 
perversitatea redistribuirii 
bogăției naționale diminuând în 
fiecare zi puterea financiară a 
celor care plăteau. Un alt 
dezechilibru. Abordând o 
strategie complet greșită, 
guvernanții au crezut că pot 
obține progres, permițând 
“sponsorizarea" unei majorități 
economice păguboase de 
către un fragil sistem economic 
privat prin intermediul unei

Adrian SĂLĂGEAN 
(Continuare în pag. 2)

Șomajul - încă 
sub control

Așa după cum ne-a informat dl Constantin Pintescu, șeful 
Unității locale Simeria a Agenției județene de Ocupare și 
Formare Profesională, numărul șomerilor se menține, cel puțin 
deocamdată - constant. La această dată sunt în plată 431 de 
persoane, iar numărul șomerilor care beneficiază de alocație de 
sprijin este de 458. De asemenea, 605 persoane sunt înscrise în 
fișele Agenției pentru a beneficia de un loc de muncă.

„Deocamdată - ne spunea dl Pintescu - rata șomajului nu 
este foarte mare, numărul celor fără loc de muncă fiind relativ 
constant. Este totuși o ușoară tendință de creștere a numărului 
de șomeri, lucru normal în perioada de iarnă." Pentru reducerea 
numărului celor fără loc de muncă și la Simeria s-au organizat 
diverse cursuri de recalificare, unele dintre ele cu rezultate 
deosebite. Un fapt îngrijorător îl reprezintă apariția șomajului în 
rândul tinerilor cu studii superioare. Deși momentan sunt foarte 
puțini aceia care după terminarea facultății nu și-au găsit un loc 
de muncă, există riscul ca fenomenul să capete amploare în 
viitor. (A.N.)

iob%25c4%2583git.de
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Mai puține telefoane mobile, mașini pentru 
mai marii minerilor din Valea Jiului

în ultima ședință Consiliul de Administrație al CNH 
Petroșani a luat măsuri drastice în ceea ce privește 
realizarea programului de reducere a pierderilor din 
exploatare cu 20% și astfel s-a hotărât reducerea cu 
55% a parcului auțo utilizat de directorii și liderii de 
sindicat de la exploatările miniere din Valea Jiului și 
reducerea cu 10% a telefoanelor celulare pe care le 
plătește compania.

Deși conform Contractului Colectiv de Muncă 
Compania Huilei trebuie să plătească mașinile care-i 
deservesc pe directorii și liderii de sindicat de la minele 
din Vale, s-a hotărât ca de acum înainte la fiecare mină

să mai beneficieze de mașini doar directorul și 
președintele sindicatului. în ceea ce privește 
telefoanele mobile din cele 300 (de telefoane) CNH va 
mai plăti doar 100.

Reprezentanții CNH Petroșani consideră că prin 
această hotărâre se vor reduce cheltuielile cu câteva 
miliarde de lei. Valeriu Butulescu, consilier CNH, 
susține că mineritul din Valea Jiului trece printr-o 
perioadă grea și cheltuielile trebuie împărțite frățește 
între administrație și sindicate.

Mihaela FĂGAȘ

Domeniul medicine!
veterinare încearcă să țină și 
el pasul cu schimbările 
“reformatoare” din sectoarele 
învecinate. în noua variantă 
de organizare, cu contractul 
de concesionare a activității 
sanitar-veterinare de
prevenire și cu noile tarife 
care de la 1 octombrie au 
crescut simțitor (spre

împreună cu cei doi 
tehnicieni au avut noroc, 
neavând probleme (până la 
ora documentării noastre) 
cu primirea retribuțiilor, 
plătite din bugetul primăriei 
locale. însă nu se arată prea 
optimist în privința 
transformărilor ce
pecetluiesc desfășurarea 
asistenței medicale

••Va li mai greu 
pentru proprietarii 

de animale”

(Urmare din pag. 1)

fiscalități progresive. Furarea 
căciulii a durat până acum, când 
metastazele crizei financiare 
explodează ca bobii de porumb 
deasupra flăcării.

începutul actualei ierni 
oglindește clar acest lucru. 
Practic nu se mai leagă nimic 
în România. în primul rând 
deficitul bugetar e ca și scăpat 
de sub control în lipsa unor 
surse clare de finanțare. 
Pentru prima dată, statul nu mai

calicie, FMI așteaptă și 
observă. România, practic, are 
toate drumurile spre 
dezvoltare blocate la această 
oră. Chestia cu imaginea, cu 
riscul de țară, cu investitorii 
străini seduși de unda verde 
a FMI e aproape o poveste, 
atâta timp cât se știe că 
Fondul este jandarmul 
financiar al țărilor 
“delincvente'’ economic. Și e 
fapt dovedit că asistența 
Fondului nu dezvoltă, ci mai 
degrabă eutanasiază.

Blindarea
sărăciei

poate să-și joace rolul preferat In aceste condiții,
de tătuc al rău-platnicilor. A 
celor mici, cel puțin. Cine nu 
va plăti, nu va avea la iarnă 
apă caldă și căldură în 
apartamente. Fapt fără prece
dent în deceniul tranziției. în 
învățământ și sănătate e jale, 
centrele de minori seamănă cu 
lagărele de concentrare, iar 
prin școli copiii dârdâie de frig 
la ore. Chiar și atunci când au 
serviciu, membrii familiei 
românești percep ca lux apa 
caldă, cașcavalul, coafatul sau 
un plin la mașină. Despre 
“armata" șomerilor ce să mai 
vorbim. Guvernul face tumbe 
să mărească salariile militarilor 
și să subvenționeze agentul 
termic la familiile cu venituri 
mici. în schimb, la noile tarife, 
pensionarii trebuie să opteze: 
ori își plătesc căldura și nu 
mănâncă, ori mănâncă și mor 
de frig. Iar de la distanța ce 
desparte bunăstarea de

România trece la fine de 
mileniu printr-unul din cele mai 
grele momente ale istoriei sale. 
Unitatea națională, demo
crația, însăși spiritualitatea 
românească se destramă 
fără cheagul vital al 
economicului. România 
“pușcă” pe la cusături în 
zgomotul supărător al 
declarațiilor optimiste pe care 
o putere-parodie, din interes, 
din inconștiență sau pur și 
simplu din prostie le aruncă 
la rampă. Singură pe lume, 
șuntată de la fluxul aducător 
de viață al capitalului 
occidental, rămasă în frig și 
mizerie, la ușa închisă a UE și 
NATO și lovită de 
incompetență la vârful 
deciziei politice, România se 
mai ține pe picioare doar din 
inerție. Și astăzi nu avem nici 
un motiv să credem că nu va 
urma căderea...

“Deștepți” și fuduli
(Urmare din pag. 1) 

dacă nu retrage de la 
publicare această ordonanță, 
coaliția se va destrăma. La 
rândul său, Petre Roman 
declara că nu este nici pe 
departe așa, inițiativa venind 
din partea primului ministru 
care și-a dat seama că 
Senatul tocmai dezbate în 
această perioadă un proiect 
de lege privind retrocedarea 
terenurilor agricole și a 
pădurilor, iar cele două 
inițiative ar putea fi 
armonizate. PNL, prin 
președintele său Mircea 
lonescu Quintus, se află 
alături de PD.

Dincolo de dispută (și câte 
nu au fost în cei trei ani de 
guvernare? - n.n.), un lucru 
este clar - lipsa unui program 
cert și respectat de guvernare. 
O guvernare împotriva naturii 
în care s-au întâlnit programe 
și doctrine diferite: țărănistă, 
liberală, social-democrată la 
care s-a adăugat un partid pe 
baze etnice - UDMR. 
Programele fiecăruia dintre 
aceste partide n-au putut fi 
armonizate din cauza lipsei 
de dialog și a experienței de 
guvernare în cazul PNȚCD 
care a venit cu promisiuni 
mari pentru votanții săi, ca în 
final să se constate că nu s-a 
reușit nici măcar un început 
de reformă “morală" în sânul 
populației, iar în ce privește 
restul problemelor a urmărit 
cu insistență “restitutio in inte
grum". Dacă nu ai experiență 
la guvernare cum are PD sau

PNL atunci măcar încerci 
să cooperezi cu ei. Așa, 
fiecare parte s-a dovedit o 
piatră prea tare pentru 
celelalte. Rezultatul? îl 

. simțim cu toții.
într-o astfel de situație 

delicată, Uniunea Euro
peană care în decembrie 
va invita România să 
adere la această 
organizație de valori, prin 
comisarul său Giinter 
Verhengen, a propus 
Guvernului monitorizarea 
României prin intermediul 
unei comisii alcătuite din 
reprezentanți ai UE, FMI și 
români care să 
urmărească aplicarea 
strictă a unui program de 
reformă compatibil cu 
țările UE în condițiile unui 
sprijin anual, până în 
2006, de 700 milioane de 
dolari nerambursabili. 
Din păcate, nici măcar 
acum, în ceasul al 12-lea, 
în care țara noastră devine 
tot mai puțin guvemabilă 
prin neputința
guvernanților săi de-a 
lungul unui deceniu, 
forțele politice nu sunt 
conștiente de importanța 
acestui sprijin. Disputele 
continuă în stilul nostru 
balcanic caracteristic, 
implicată fiind și opoziția. 
Nimeni nu ascultă glasul 
specialiștilor care spun că 
aceasta este șansa 
noastră înainte de a 
deveni insolvabili. în rest - 
“deștepți" și fuduli!

exemplu, administrarea unei 
injecții intramusculare
ajungând de la 1500 la 15 000 
de lei) situația se anunță 
dificilă în primul rând pentru 
proprietarii de animale.

Aceasta este opinia 
medicului veterinar Aurel 
Popescu, de la Dispensarul 
Veterinar din Orăștioara de 
Sus. Dumnealui afirmă că la 
nivelul comunei efectivul de 
animale s-a menținut relativ 
constant în ultimii ani (1584 
bovine, 3227 ovine, 1445 por
cine, 305 cabaline, 7500 
păsări); “dar odată cu 
aplicarea taxelor amintite, 
probabil că numărul de 
animale va scădea în viitor, 
pentru că oamenii nu mai au 
cu ce să plătească. Iar în aceste 
condiții nu ne vom mai lua 
salariile, fiindcă o mare parte 
din suma necesară pentru ele 
trebuie s-o asigurăm noi”...

Până în prezent, medicul 
veterinar consideră că 

k_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

veterinare, dată fiind sărăcia 
generală ce domnește peste 
tot. Și cum speranțele se cam 
poticnesc în dreptul 
posibilității de a-și câștiga în 
continuare pâinea cea de 
toate zilele, aspirația la 
condiții mai bune sau la o 
dotare măcar “actualizată” 
pare aproape neverosimilă; 
deocamdată instrumentarul 
dispensarului este, cu 
excepția unui trichinoscop 
cu ecran, cel de-acum 40 de 
ani...

în aceste circumstanțe, 
devine foarte important să 
fie asigurată profilaxia, 
respectiv vaccinarea
preventivă a animalelor, 
conchide medicul Aurel 
Popescu; “altfel ele se vor 
îmbolnăvi și proprietarii lor 
nu vor putea face față 
cheltuielilor pentru a le 
însănătoși”.

Georgeta BÎRLA

SOBORUL SFINȚILOR 
ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIL

(Urmare din pag. 1)

loachim și Ana, Născătoarea lui Dumnezeu, nașterea lui loan 
Botezătorul (Luca 1, 19). Tot îngerul Gavril a adus Fecioarei 
Maria vestea mântuitoare a întrupării lui Hristos (Luca 1, 26-38). 
Gavril a fost îngerul în veșmânt alb, care pogorându-se din cer, a 
răsturnat piatra de pe ușa mormântului în ceasul învierii. Putem 
spune că Arhanghelul Gavril a slujit în toată iconomia întrupării 
logosului lui Dumnezeu, din început și până la sfârșit.

Alături de cinstirea sfinților și icoanelor, sinodul al Vll-lea 
ecumenic a stabilit și recunoscut formal venerarea sfinților îngeri 
și invocarea lor ca mijlocitori ai izbăvirii noastre. De aceea, pe 
drumul desăvârșirii noastre creștinești, avem imperioasa datorie 
să-i asociem vrerilor noastre spre bine, chemăndu-i într-ajutor. 
O facem prin ectenia diferitelor slujbe, cu precădere la Sf. 
Liturghie în care cerem: “înger pașnic, credincios, îndreptător, 
păzitor al sufletelor și trupurilor noastre ”. îndeosebi la sărbătoarea 
căpeteniilor îngerești Mihail și Gavril, să-i rugăm așa cum ne 
învață biserica: “Mai marilor voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai 
dumnezeieștii slave, povățuitori oamenilor și căpeteniile îngerilor 
cele de folos cereți nouă și mare milă, ca niște mai mari Voievozi 
ai celor fără de trup" (Condacul sărbătorii).

Prejudiciu de 
9 milioane
Lucrătorii Biroului CCEF, în 

urma unei acțiuni organizate pe 
linia prevenirii și descoperirii 
actelor de delapidare și gestiune 
frauduloasă, l-au depistat pe 
numitul Grigoraș Laurențiu de 
30 ani, din Brad, fără 
antecedente penale, gestionar 
la SCGB PROD COM SRL- 
Deva.

în urma cercetărilor s-a 
stabilit că a sustras în mod 
repetat sume de bani rezultate 
din vânzări, creând un prejudiciu 
total de 9.000.000 lei.

Cel în cauză este cercetat 
sub aspectul săvârșirii 
infracțiunii de delapidare.

Vremea va fi normală din 
punct de vedere termic. Cerul 
va prezenta înnorări în prima 
parte a intervalului. Izolat va 
ploua slab. Vântul va sufla 
slab la moderat din sector sud- 
estic. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între 3 și 17 
grade, iar minimele între 3 și 7 
grade. Dimineața, izolat ceață. 
(A. Iursicsin)

Ești in Pagini Aurii, 
deci exiști.

Urmează Hunedoara, unde înscrierile în Pagini Aurii, ediția 
locală, sunt în plină desfășurare.
E orașul tăul E afacerea tal E ghidul tău! Inscrle-te ți tu In Pagini Aurii, ediția de Hunedoara: o nouă promisiune 
ce va deveni in curând realitate.

I

IN CURÂND, FIECARE JUDEȚ CU EDIȚIA 
SA LOCALĂ A GHIDULUI PAGINI AURII
Ghidul Pagini Aurii s-a distribuit deja în 27 de județe!

Pagini Aurii
• Ghidul complet al persoanelor juridice din Hunedoara.
• Cuprinde lista oficială a abonaților telefonici din Hunedoara.
• Cea mai bună clasificare.
• Ușor de consultat.
• La îndemâna clienților 24 de ore pe zî, 365 de zile pe an.
• Distribuit gratuit.

î 
i
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ȚW Sâmbătă, 
‘4^-'* 6 noiembrie

TVR 1
7.30 Știrile de sâmbăta asta 

9.00 Mica sirenă (d.a) 10.00 
Cartea de folclor 10.30 Vă 
place filmul? 11.00 Judo 12.00 
Box 16.00 Judo. Finalele pe 
echipe ale campionatului euro
pean (d) 16.55 Rugby: Finala 
campionatului mondial 19.00 
Perechea potrivită 19.30 Carol 
și compania (s) 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport 22.30 Surprize, 
surprize (div.) 22.30 Dr. Quinn 
(s, ep. 6) 23.20 Jurnal

TVR 2
8.30 Născuți printre animale 

sălbatice (do) 9.00 Osia lumii
10.30 Cireșarii (s, ep. 7) 11.10 
Videoclipuri 11.30 Pe urmele lui 
Phineas (do) 12.30 TVR Timi
șoara 13.30 Muzeul Orsay (do) 
14.20 Atlas 15.00 Poliție judi
ciară (s, ep. 11) 16.00 Obsesia 
(s, ep. 52) 16.40 Santa Bar
bara (s) 18.25 Revenirea 
cangurilor (do) 19.40 Teatrul

W Duminică, 
VlM. 1 noiembrie

TVR I
9.00 Ursulețul Winnie (d.a)

9.30 Kiki Riki Miki... (magazin 
pentru copii) 11.00 Viața sa
tului 13.30 De luni până du
minică 14.15 Divertisment 
16.00 Lumea bărbaților (s) 
16i25 Auto Club 16.55 Blan- 
kenese (s, ep. 6) 17.45 Spec
tacolul lumii 19.00 Perechea 
potrivită 20.00 Jurnal. Meteo 
20.25 Duminica sportivă 
21.50 Fortăreața (acțiune 
SUA 1996)

TVR 2
8.30 Născuți printre animale 

sălbatice (do) 9.30 Napoleon 
(do, p. II) 10.30 Cireșarii (s, ep. 
8) 11.10 Arca lui Noe 11.40 
TVR lași 14.30 Mapamond 
15.00 Poliție judiciară (s, ep. 
12) 16.00 Obsesia (s, ep. 53)
16.45 Santa Barbara (s)
18.30 Timpul trecut: Karnak, o 
istorie îngropată (do. ist.) 
20.25 Integrale: Stevie Won-

s.___________________________

Luni,
8 noiembrie

I

TVR I
12.00 Surprize, surprize (r) 

14.00 Jurnal 14.15 TVR 
Craiova 16.00 Emisiune în limba 
maghiară 18.05 Jumătatea ta 
19.00 Avanpremieră știri 19.05 
Amintiri din secolul 20 19.15 
Sunset Beach (s, ep. 566) 
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. 
Meteo 20.55 Felicity (s, ep. 7) 
21.40 FBI C-16 (s, ep. 7) 22.30 
Cu ochii’n 4 23.15 Jurnalul de 
noapte

TVR 2
13.00 Tribuna partidelor parla

mentare 14.00 Conviețuiri 15.00 
Obsesia (s, ep. 54, 55) 16.30 
Santa Barbara (s) 17.15 Tineri 
interpreți 17.45 Latinitatea și po
vara crucii (IV) 19.15 Pagini din 
istoria teatrului românesc 20.35 
Locuri cu povești 20.50 Măies
tria tinerilor muzicieni 22.00 Fot
bal Meci din Campionatul Angliei: 
Newcastle - Everton (d)

ANTENA I
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 11.00 Rivalitate în 

TV prezintă: „Războiul dom
nului” 22.00 Fotbal Meci din 
Campionatul Spaniei (d)

ANTENA 1
9.00 Secolul femeilor (do) 

10.00 Casa de piatră 11.00 
Orient Express (talkshow) 
13.00 Cu Țopescu de la A la 
infinit (mag.) 14.00 Fotbal 
Divizia A Ursus: FC Brașov - 
Universitatea Craiova (d) 16.40 
Fashion Club 17.00 Fotbal FC 
Național - Farul Constanța (d) 
19.00 Observator 20.00 Ope
rațiunea Delta Force 2 (f.a. SUA 
1997) 22.00 Observator 22.30 
Sfântul Moise (co. SUA 1980)

PRO TV
9.00 Tânărul Hercule (s) 

10.00 Lois și Clark (s, ep. 47) 
11.00 Promotor 11.30 www. 
apropo.ro 12.00 Profesiunea 
mea, cultura 12.55 Știrile PRO 
TV 13.05 Generația PRO 
17.00 ProFashion (mag.) 17.30 
Super Bingo (d) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Vacanța mare 
la PRO TV 21.00 Parteneri de 
ocazie (f. a. SUA 1991) 22.45 
Știrile PRO TV 

der 21.25 Fidelitate (co. SUA 
'96) 22.55 Sportmania

ANTENA 1
8.00 Spiritualitate și credință 

9.00 Teo și Mircea Șou 11.00 
Buni prieteni 11.40 Seria Stan 
și Bran: Aventuri cu câinele 
nostru (co. SUA 1931) 13.00 
Duminica în familie 14.00 Fot
bal Divizia A Ursus: FC 
Onești - Dinamo 18.00 Dra
gostea învinge (s) 19.00 Ob
servator 22.30 Meciul me
ciurilor

PRO TV
8.00 Super Abracadabra 

11.00 Destine celebre 12.00 
Profeții despre trecut 12.55 
Știrile PRO TV 13.25 O 
propoziție pe zi 13.35 Ce se 
vede 14.20 Chestiunea zilei 
15.00 Le Monstre (f) 16.45 
Echipa mobilă 17.00 Beverly 
Hills (s) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Cupidon (s, ep. 10) 
21.00 întâlnire cu Venus (co. 
SUA ’91) 23.00- Procesul 
etapei 

lumea modei (f. Australia 1997, 
p. II) 13.00 Știrile amiezii 13.15 
Viitorul începe azi (s) 14.00 
Decepții (s) 15.00 Luz Maria (s, 
ep. 136, 137) 17.00 Știri 17.25 
Dragostea învinge (s, ep. 22, 
23) 19.00 Observator 20.00 
Pericol iminent (s, ep. 53) 20.50 
Dublă identitate (s, ep. 10) 
21.40 Prezentul simplu 22.00 
Observator 22.30 Marius Tucă 
Show

PRO TV
8.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.45 întâlnire cu 
Venus (r) 12.30 Royal Cana
dian Air Force (s, ep. 26) 
13.50 Ani de liceu (s, ep. 46)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s) 15.15 
Nisipurile din Miami (s) 16.00 
Tânăr și neliniștit (s) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Spitalul 
Chicago Hope (s, ep. 11)
18.30 Doi polițiști și jumătate 
(s, ep. 7) 19.30 Știrile PRO TV
20.30 Karate Kid III (dramă 
SUA 1989) 22.25 Știrile PRO 
TV 22.30 Chestiunea zilei

ACASĂ
7.30 - 12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Viața noastră 
(s) 15.00 Dragoste și putere

ACASĂ
7.15 - 12.25 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Viața noastră 
(s) 15.00 Cartea cărților (d.a) 
16.00 Fotbal II Calcio (d) 18.00 
Micuțele doamne (s) 19.00 
Floare de aur (s) 20.00 Min
ciuna are picioare scurte (f. p. 
SUA 1990) 21.45 Dantelă III 
(melodramă SUA 1984) 23.30 
Motown Live 1984

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru copii 

12.00 Povești pescărești 
13.00 Motor 13.30 Apel de 
urgență (r) 14.00 Real TV
14.30 Dosarele Y (r) 15.30 
Camera ascunsă 16.00 
Comisarul Rex (s) 17.00 
Celebri și bogați (s) 17.00 
Nadine Show 18.00 Știri
18.30 Clip Art 18.35 Popular 
(div.) 21.00 Octogonul (f.a.ș 
SUA 1980) 22.45 Știri

HB©
10.00 Dragă, am micșorat 

copiii! (s) 10.45 Atât de 
aproape de cer (f. romantic 
SUA 1995) 12.30 Cei trei

ACASÂ-
7.30 - 12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Viața noastră 
(s) 15.00 Cartea cărților (d.a) 
16.00 Fotbal II Calcio (d) 
18.00 Micuțele doamne (s) 
19.00 Floare de aur (s) 20.00 
Acasă la români - emisiune 
de muzică populară 21.30 
Umbre în soare (f.a. Anglia 
1988)

PRIMAT'/
7.00 Emisiune pentru copii 

12.00 Vacanță â la Petrișor
12.30 Tradiții 13.00 Poză la 
minut (s) 13.30 Chic (em. de 
modă) 14.00 Cinemagia 14.30 
Rock Hudson - portret în alb 
și negru (f. SUA ’94) 16.00 
Detectivi de elită (s) 17.00 
Celebri și bogați (s) 18.00 Știri 
18.35 Inimi înflăcărate (dramă 
SUA 1992) 20.00 Minele Re
gelui Solomon (f.a. SUA 
1985) 22.15 Știri

HBG>
10.00 Dragă, am micșorat 

copiii! (s) 10.45 Atât de

(s) 15.30 Renzo și Adriana 
(s) 16.30 Luz Clarita (s, ep. 
1) 17.30 Rosalinda (s) 18.30 
Angela (s) 19.30 Acasă la 
bunica 19.45 Cartea cărților 
(d.a) 20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu 
(s) 22.30 Camilla (f.a. Ca- 
nada/Anglia 1994)

PRIMA TV
7.00 Karaoke Show (r) 

8.00 Dimineața cu Prima 
12.00 Bogați și celebri (r) 
13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Chic (em. de modă/r) 
16.00 Viața în direct 17.00 
Celebri și bogați (s, ep. 182) 
18.00 Știri 19.00 Talkshow 
20.00 Dosarele Y 21.00 
Brooklyn South (s) 22.00 Știri
22.45 Revista presei 23.00 
Politica de mâine

10.00 Din junglă în junglă 
(co. SUA ’97) 11.45 Călător 
prin timp (dramă SUA 1994)
13.45 Regele popicelor (co. 
SUA ’96) 15.45 Glorie și 
onoare (dramă SUA 1997)
17.45 Bărbatul perfect (co.
SUA ’96) 18.45 Șantaj 

Ninja (f.a SUA 1994) 14.00^ 
Trauma (dramă SUA 1997) 
16.00 Răscumpărarea 
(thriller SUA 1996) 17.00 
Războinicii stelari (s) 17.45 
Cine este Moș Crăciun? (co. 
SUA 1994) 20.30 Sărutul 
care ucide (thriller SUA 1997)
22.30 Sfântul (f.a. SUA 1997) 
0.30 American Perfekt (dramă 
SUA '97)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)

8.00 Știri 8.10 Dintre sute de 
ziare (r) 9.00 Țara spiridușilor 
10.00 Știrile locale (r) 11.30 
Lumea în clipa 2000 (r) 13.00 
Studioul Tudor Vornicu 17.00 
Celebritate (s) 18.00 Rendez
vous la Tele 7 19.00
Globetrotter 20.00 Actualitatea 
Tele 7 20.45 Film: Insula lui 
Pascali (SUA, 1988) 22.30 
Magazin de week-end: Balul 
Bobocilor de la Lie. "Sigismund 
Toduță" Deva 0.00 Știri

PRO TV - DEVA
08.00-9.00 "Ghici cine bate la 

ușă?” talk-show
_________ __________ /

aproape de cer (f. romantic 
SUA 1995) 12.30 Cei trei Nin
ja (f.a SUA 1994) 14.00 
Trauma (dramă SUA 1997) 
16.00 Răscumpărarea (thriller 
SUA 1996) 17.00 Războinicii 
stelari (s) 17.45 Cine este 
Moș Crăciun? (co. SUA 1994)
20.30 Sărutul care ucide (thriller 
SUA 1997) 22.30 Sfântul (f.a. 
SUA 1997) 0.30 American 
Perfekt (dramă SUA ’97)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)

8.00 Info Matinal 8.30 La izvorul 
dorului 9.00 Poliția informează - 
emisiune realizată cu sprijinul IPJ 
Hunedoara 9.25 Film (r) 11.10 
Globetrotter 12.00 îți mai aduci 
aminte Doamnă 13.00 Ora unu a 
venit 15.45 Drumuri printre 
amintiri 16.15 Cutia muzicală 
17.00 Forța destinului 18.00 
Portretul unui artist 19.00 Dincolo 
de anul 2000 20.00 Actualitatea 
Tele 7 21.00 Dintre sute de ziare
21.45 Film: “Teroare la etajul 40” 
(SUA, 1973)23.30 Concert

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 "No comment” și 

"Vorbiți aici!”
_______________________>

(thriller SUA ’95) 20.3o'' 

Squanto: Povestea unui răz
boinic (dramă ist. SUA ’97)
22.15 Totul despre sex (s)
22.45 Vocile (dramă SUA 
1995) 0.15 Speed: Cursă 
infernală (f.a. SUA 1994)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)

7.10 Bună dimineața, 
România 9.00 Forța destinului
(r) 10.00 Info Matinal 10.30 
Dintre sute de ziare (r) 11.15 
Balul Bobocilor (r) 13.00 Ora 
unu a venit 15.15 Post meri
dian 17.30 Sport magazin 
18.00 Știri 18.10 Lou Grant
(s) 19.00 Secția de poliție (s) 
20.00 Telejurnal 20.45 Știrile 
locale 21.00 Dintre sute de 
ziare 22.00 Dincolo de 
stadion 23.30 Cutia muzicală 
00.00 Știrile locale 0.30 Ora H 
-emisiune de confesiuni

PRO TV - DEVA
07.00-10.00 "Bună dimi

neața, PRO TV e al tău!" 
(coproducție) 17.00-17.30 
Știrile PRO TV (coproducție și 
insert Știri Deva) 19.30-20.30 
Știrile PRO TV (coproducție și 
insert Știri Deva) 22.20-22.30 
Știri pe scurt PRO TV Deva

____________________ /

neeescep
Perioada B -8 noiembrie

OBERBEC
în continuare aveți o 

relație armonioasă, dacă 
partenerul este din zodia 
Balanță, Gemeni, Săge
tător sau Vărsător. Veți avea 
doar avantaje dacă veți fi 
mai înțelegători cu cei din 
jur și vă veți apropia mai 
mult de dei dragi. Luni vă 
puteți bucura de influența 
benefică a lui Mercur. Dacă 
vreți să faceți afaceri, veți 
avea succes, dar nu fiți 
avari!

□TAUR
Totul decurge optim, 

toată lumea vă va aprecia 
spiritualitatea, umorul... 
Acționați cu curaj! înce
pând de duminică vă puteți 
aștepta la o perioadă 
destul de anostă; dar aveți 
încredere, totul este 
trecător. Dacă ați trece de 
la atitudinea critică cu care 
împărțiți firul în patru la una 
mai filozofică, poate că ați fi 
mai fericit...

□GEMENI
Cei născuți în prima 

decadă vor avea probleme, 
tensiuni în familie. Nativii 
celorlalte două decade vor 
avea parte, în schimb, de 
surprize plăcute. Acordați o 
atenție sporită sănătății, 
mai ales gâtul și rinichii vor 
fi sensibili. Păstrați măsura 
în tot ce faceți. în prima zi a 
săptămânii, relațiile profe
sionale nu vor evolua pe 
măsura așteptărilor.

□ RAC
Gândurile de acasă vă 

neliniștesc. Va trebui să vă 
confruntați singuri cu toate 
problemele, mai ales cu 
cele materiale. Nativii 
născuți în zilele fără soț 
trebuie să-și facă planuri 
cu multă prudență. încer
cările le vor fi sortite eșe
cului și supărările îi vor in
fluența negativ. Luni sunteți 
un pic agresivi, plini de 
elan și războinici.

□ LEU
Datorită pasivității și 

lipsei de încredere ați 
ajuns într-o situație ce vi se 
pare fără scăpare. Nu vă 
înțelegeți nici cu familia. 
Trebuie să analizați atent 
relațiile cu cei din jur. 
Duminică însă stiiul dv. este 
atât de irezistibil, încât toate 
porțile vi se deschid în față. 
Luni aveți planuri mărețe, 
pe care ar fi bine să le 
discutați și cu familia.

□FECIOARĂ
Nu vă pierdeți răbdarea 

și continuați ceea ce ați 
început deja. Chiar dacă nu 
merge din prima, nu vă 
dați bătuți pentru că vă 
așteaptă o mare bucurie. 
Să vă amintiți de lucrul 
acesta când sunteți mai 
stresat și vă enervați pentru 
lucruri mărunte. începutul 
săptămânii este promițător. 
O nouă dragoste se 
înfiripează, dar nu forțați 
lucrurile.

□BALANȚĂ
Agreați ideea de 

fidelitate, dar acum parcă 
v-ați cam săturat de ea. 
Atenție, riscați să pierdeți 
mult. Pentru evitarea ner
vilor încercați să mai răb- 
dați până se stabilizează 
situația. Numai de dv. 
depinde ca viața sentimen
tală să fie plăcută. Luni vă 
gândiți foarte mult la 
fericire și partenerul vă este 
alături.

□ SCORPION
Finalizați ce ați început 

mai devreme și abia apoi 
acceptați rezolvarea altor 
probleme. Doriți o schim
bare în viața particulară, dar 
nu ajungeți nicicum la un 
numitor comun cu 
partenerul. Pentru că nu 
sunteți regina Angliei sau 
regele Spaniei, mulțumiți- 
vă cu statutul pe care îl 
aveți. Sensibilitatea native
lor din Scorpion este în 
continuă creștere.

□SĂGETĂTOR
O informație nefavora

bilă legată de finanțe vă 
va da azi bătăi de cap. 
încercați să faceți ceva 
economii în perioada 
următoare. Ar fi bine dacă 
ați lua în serios starea 
sănătății și atenționările 
celor din jur. Femeile din 
Săgetător încep săptă
mâna vesel, dând dovadă 
de prospețime și poftă de 
lucru.

□ CAPRICORN
Rezultatele muncii dv. 

încep să se îmbună
tățească. Dar dragostea 
rămâne valoarea cea mai 
importantă din univers. 
Duminică în căminul dv. 
se pregătește o schim
bare favorabilă. S-ar pu
tea să fiți obligat să chel- 
tuiți mai mult decât v-ați 
planificat. Pe cât posibil, 
în prima parte a săptă
mânii evitați să încheiați 
afaceri.

□VĂRSĂTOR
Nativele zodiei vor fi în 

general mai predispuse la 
oboseală și vor avea o 
dispoziție sufletească 
schimbătoare. Partenerul și 
familia vor jt^ca un rol mai 
important zilele acestea în 
viața dv. Sunteți în relații 
excelente cu cei din jur, în 
cercul de prieteni încon- 
jurându-vă o atmosferă 
plăcută.

□PEȘTI
Vă prezicem două zile 

foarte schimbătoare. No
rocul se va face simțit 
mai ales în viața perso
nală. Trebuie să vă stă
pâniți energia explozivă 
pe care acum o folosiți 
fără discernământ. Viața 
interioară se echilibrează, 
la fel ca și relațiile cu cei 
din jur. Luni vă dovediți 
mai capabili și mai 
productivi în activitatea 
profesională.
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PENTRU 50 LA SUTA DINTRE 
ROMÂNI TELEVIZORUL ESTE

SINGURA DISTRACȚIE

Despăgubiri colective 
pentru victimele fumatului

Pentru 50 la sută dintre români televizorul a rămas singura 
distracție, indică un sondaj realizat recent de ACNielsen, care a 
încercat să descrie stilul de viață al consumatorilor adulți din 
România. ACNielsen a împărțit populația în. șapte categorii și a 
constatat că jumătate se înscriu în categoria “supraviețuitorilor”. 
“Mai puțin de o treime dintre supraviețuitori citesc regulat o carte, 
fac gimnastică sau aleargă, sau chiar nici măcar nu se întâlnesc 
cu prietenii’’, a declarat Paul Barret, Consumer Research Director 
la ACNielsen. Aproape nici unul nu merge la teatru sau cine
matograf, în vreme ce doar cinci la sută citesc cu regularitate 
ziarele sau revistele. Mulți dintre supraviețuitori, arată studiul, nu 
beneficiază de educație: 50 la sută nu și-au terminat liceul, 
comparativ cu 35 la sută în cazul tuturor românilor, în general. Mai 
mult de jumătate dintre ei nu muncesc.

Bănet a arătat, de asemenea, că cei implicați în activitățile de 
recreare, care nu costă chiar atât de mult pe cât se pare, sunt 
predominant optimiști cu privire la situația lor financiară și 
perspectivele de vitor. Din grupul pozitiv fac parte cei care se 
întâlnesc cu prietenii cel puțin o dată pe săptămână, arată studiul. 
Un procent de 28 la sută dintre aceștia au spus ACNielsen că 
probabil anul viitor situația lor financiară se va îmbunătăți.

Per total, 16 la sută dintre români se așteaptă ca situația lor 
să se îmbunătățească în cursul anului viitor și 47 la sută se 
așteaptă la o înrăutățire.

Un studiu anterior al aceleiași instituții arăta că românii 
cheltuiesc 80 la sută din venituri pe lucrurile strict necesare pentru 
supraviețuire, procent similar cu cel întâlnit în Rusia.

ACNielsen oferă servicii în peste 100 de țări și a înregistrat în 
1998 venituri de 1,4 miliarde de dolari, fiind liderul global al studiilor 
de piață și al analizelor și informațiilor privind produsele, 
consumatorul și serviciile industriale.

Industria americană a tutunului 
a cunoscut, de curând, la Miami, o 
nouă înfrângere în bătălia judiciară 
pe care o poartă cu victimele 
fumatului, relatează AFP.

Cea de-a treia instanță de apel 
din Florida a autorizat ca victimele 
tutunului să fie despăgubite colectiv, 
revenind astfel asupra deciziei sale 
din 3 septembrie, prin care hotă
râse că cererile de despăgubire 
urmează să fie examinate indi
vidual. Potrivit experților, noua 
decizie a justiției din Florida ar 
putea costa industria tutunului între 
200 de miliarde și 500 de miliarde 
de dolari, ceea ce ar duce la fali
mentul a numeroși producători.

In urmă cu o lună și jumătate, 
curtea de apel a decis inițial că 
plângerile se pot depune în nume 
coiectiv, dar că sumele pentru 
despăgubire trebuie să fie exa
minate de la caz la caz. în această 

situație, costurile ar fi fost mult mai 
mici pentru fabricanții de țigări.

Un judecător federal a amâ
nat pentru data de l noiembrie 
începerea celei de-a doua faze a

procesului împotriva industriei 
tutunului din Florida. Acest răgaz 
urma să permită curții de apel să 
clarifice decizia sa din 3 sep
tembrie, care provocase o mare 
ușurare în rândul industriei ame
ricane a tutunului, pentru că nu ar 
fi fost nevoită să plătească în bloc 
compensații de sute de miliarde de 
dolari. Reclamanții - 500.000 de 
fumători - au considerat că decizia 
curții de apel reprezintă o înfrân
gere pentru ei.

Purtătorul de cuvânt al curții 
de apel, Morton Lucoff, a precizat 
că reclamanții vor trebui mai întâi 
să își prezinte în mod individual 
litigiul la tribunal, să obțină câștig de 
cauză și abia apoi să pretindă 
despăgubiri. “Fiecare trebuie să-și 
câștige propriul proces în mod 
individual. Dacă câștigă și juriul, 
reunit începând cu l noiembrie, 
decide indemnizarea globală cu o 
anumită sumă, atunci va trebui 
așteptată încheierea tuturor 
proceselor individuale, pentru a fixa 
suma cuvenită fiecărui reclamant”, 
a explicat Lucoff.

....... -..... ......................
flnchete-surpriza la seoiile unor 
bănci din Uniunea Europeană, 

bănuite câ ar percepe 
comi/ioane prea mari

Comisia Europeană a 
început o serie de an
chete asupra mai multor bănci 

din Olanda, Irlanda și Belgia, 
bănuite că ar cere comisioane 
exagerat de mari pentru ope
rațiunile de convertire a mone
delor naționale în euro, infor
mează AFP. în Olanda, aceste 
investigații-surpriză au fost între
prinse la sediile băncii ABN- 
Amro de la Amsterdam, ale băn
cii Fortis din Utrecht, la Federația 
Birourilor de Schimb (GWK) din 
Diemen, precum și la Federația 
Olandeză a Băncilor. în Irlanda, 
anchetatorii Comisiei Europene 
s-au deplasat la sediul Allied 
Irish Bank și al băncii comerciale 
Bank of Ireland de la Dublin. în 
Belgia, investigațiile au fost des
fășurate la sediile de la Bruxelles 
ale băncii BBL (Banque Bru
xelles Lambert) și ale băncii 
KBC, precum și la Asociația 
Băncilor Belgiene. “Scopul inves
tigațiilor a fost de a găsi dovezi 
cu privire la comisioanele prac
ticate la schimbarea monedelor 
naționale în euro", a declarat o

sursă din cadrul Comisiei 
Europene.

Comisioanele practicate de 
aceste bănci ar fi rămas exa
gerat de ridicate, în timp ce rate
le de schimb au fost definitiv 
fixate, pe 1 ianuarie 1999, în 
momentul în care în 11 țări ale 
Uniunii Europene a intrat în vi
goare moneda unică.

Din motive similare, Comisia 
Europeană a mai făcut inves
tigații, în ianuarie, asupra mai 
multor bănci din Franța, Ger
mania, Spania și Italia. Comisia 
dorea să stabilească dacă băn
cile respective din aceste țări s- 
au înțeles, în mod ilegal, pentru 
a fixa tarifele comisioanelor și 
taxelor practicate după lansarea 
euro.

Examinarea documentelor 
confiscate în timpul acestor an
chete întreprinse la începutul 
anului este încă în curs de des
fășurare, iar noul comisar euro
pean care se ocupă de proble
mele concurenței, Mario Monti, 
a cerut accelerarea întocmirii 
raportului.
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Alpinistul român Constantin 
Lăcătușu a escaladat 
optimiarul Dhaulagiri

Vârful Dhaulagiri, supranumit! 
“muntele alb”, este recunoscut ca ■ 
unul dintre cele mai dificile piscuri | 
ale Terrei. Dintre toate vârfurile de ■ 
peste 8000 de metri, Dhaulagiri a , 
cunoscut cele mai multe tentative i 
de cucerire, după Everest El a fost | 
cucerit de o echipă elvețiano- ■ 
austriacă, în anul 1960. Până în J 
prezent, trei expediții românești au I 
încercat să urce pe acest vârf, fără 
succes însă. în anul 1992, alpinis
tele românce Tania Duțescu Coli- 
ban și Săndița Isăilă au decedat în 
timp ce escaladau vârful 
“Dhaulagiri", ele fiind văzute pentru 
ultima dată la cota 6.500. în 1996, 
o altă expediție românească, la | 
care a participat și Lăcătușu, a | 
reușit să ajungă numai până la . 
cota 7.850.
-------------------------------- — U

Să cunoaștem semn catia 
stemelor localităților hunedorene

Alpinistul Constantin Lă- 
cătușu, primul român care a 
urcat pe Everest, a reușit să 
escaladeze, în premieră pentru 
România, vârful NE (8140 m) al 
optimiarului Dhaulagiri, din munții

| Himalaya, se arată într-un comu-
■ nicat remis, de Federația Româ- 
• nă de Alpinism și Escaladă, 
I agenției MEDIAFAX. Lăcătușu a 
| realizat, astfel, performanța de a
■ urca pentru a patra oară la o
■ altitudine de peste 8000 de metri 
I în munții Himalaya.

Alpinistul român a plecat din 
țară pe data de 20 august, spre 
New Delhi, unde s-a alăturat unei 
expediții internaționale, desfă
șurată în perioada 21 august-25 
octombrie și care a avut ca obiec
tiv cucerirea vârfului Dhaulagiri.
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La o dezlegare 
corectă a integrantei 
pe spațiile colorate 

veți găsi numele 
a cinci păsări»
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- Draga mea, dacă aflu 
vreodată că mă înșeli...

• Fii liniștit, dragule, nu 
vei a fia niciodată...

Descrierea stemei:
Stema municipiului Deva; potrivit anexei nr. 3, se compune dintr- 

un scut tăiat.
în partea superioară, pe fond roșu, un personaj ecvestru purtând 

costum antic și steagul dac, un șarpe cu cap de lup, totul de aur.
în partea inferioară, pe fond albastru, o cetate de argint având la 

dreapta soarele de aur, format dintr-o bulină centrală cu raze și la 
stânga semiluna de argint.

Scutul este timbrat de o coroană murală de argint formată din 
șapte turnuri crenelate.

Semnificația elementelor însumate:
- personajul, regele Decebal, amintește înalta civilizație dacică;
- construcția evocă cetatea medievală la adăpostul căreia loca

litatea s-a dezvoltat;
- soarele și semiluna semnifică viața tumultuoasă a localității, 

important centru administrativ, economic și social-cultural al jude
țului Hunedoara;

- coroana murală care timbrează scutul, semn specific centrelor 
urbane, vorbește despre unitatea obștii și desemnează, totodată, locul 
pe care această așezare îl ocupă în ierarhia orășenească, faptul că este 
municipiu reședință de județ.

Ih^ogostea fdțâ de patrie
Iubirea față de patrie se re

feră și la valorile spirituale, la 
întreg tezaurul cultural și artistic 
al înaintașilor, la limbă, la tradițiile, 
precum și la aspirațiile prezente 
și viitoare ale poporului, stabilind 
astfel legătura cu trecutul și cu 
viitorul poporului din care facem 
parte. Iubirea față de pământul 
strămoșesc și față de popor ex
clude naționalismul șovin care, 
susținând dreptul unei singure 
naționalități, persecută celelalte 
naționalități existente pe teritoriul 
unei țări.

Legat de șovinism este și ra
sismul care consideră rase supe
rioare și inferioare, socotind după 
părerea lor că primele trebuie să 
domine, iar cele inferioare să le 
slujească. învățătura creștină a 
Bisericii Răsăritene nu poate fi de 
acord cu naționalismul șovin și cu 
rasismul fiindcă în fața lui Dumne
zeu toți oamenii sunt egali și tre
buie să trăiască în frățietate.

Oricine își aduce aminte cu 
plăcere și nostalgie de casa 
părintească, de locurile unde și- 
a trăit primii ani ai copilăriei. 
Nostalgia locurilor natale se 
extinde și asupra întregului teri
toriu geografic locuit de cei legați 
prin aceeași limbă, același 
neam, aceleași tradiții, aceleași 
obiceiuri și aceeași istorie, fiind 
uniți într-o acțiune comună și 
sunt angajați în aspirații comune 
alcătuind un singur popor.

Noi avem datoria, polrivit porun
cii a cincea din cele zece porunci, 
de a ne iubi părinții și strămoșii, 
fiindcă viața lor pulsează în noi, tot 
astfel avem datoria de a ne iubi 
patria, pământul lor și al nostru, 
întocmai cum trebuie să ne iubim 
viața sau pe noi înșine. Mântuitorul 
lisus Hristos și El la rândul Său a 
făcut parte dintr-o anumită seminție 
dintre neamurile pământului și 
anume din poporul lui Israel, po
porul ales de Dumnezeu.

De aceea toți, fără nici o 
deosebire, sunt chemați la ace
lași ideal comun al mântuirii 
sufletului. Mântuitorul lisus Hris
tos a dat poruncă ucenicilor Săi 
și anume Sfinților Apostoli de a 
boteza toate neamurile pămân
tului în numele Tatălui și al Fiului 
și al Sfântului Duh, astfel Mân
tuitorul a chemat pe toate nea
murile să se împărtășească cu 
împărăția Cerurilor, nu a exclus 
nici un neam sau nici un popor. 
Astfel, noi creștinii, care suntem 
urmașii învățăturii și credinței 
Mântuitorului lisus Hristos, nu 
avem dreptul de a ne considera 
mai buni față-de semenii noștri 
care ne înconjoară și care sunt 
de altă seminție sau nație, 
pentru că avem un numitor co
mun care ne leagă și ne unește 
unii de ceilalți și anume Părintele 
Ceresc, Dumnezeul tuturor.

Preot Valentin CIOARĂ
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Reflecția 

săptămânii

trebuie să se dubleze, iar moartea sau abrutizarea
se află în ultima înghițitură."

'(’a flfanMâ da (4799 - 4850)
•“A fi incapabil de entuziasm este un semn de mediocritate.” 
•“Ah, gloria, tristă marfă! Ea se plătește scump și nu se 

păstrează. Nu este ea oare egoismul oamenilor mari, așa cum 
fericirea este cel al proștilor?”

•“Interesul și talentul sunt singurii sfătuitori credincioși și 
lucizi.”

•“Viața nu este altceva decât ceea ce fac din ea sentimentele.”
•“Calomnia nu atinge niciodată mediocritățile, care mor de 

ciudă că trăiesc ignorate.”
• “Morala și economia politică resping, deopotrivă, pe 

individul care consumă fără să producă.”
Selecție de llie LEAHU

♦ Viitorul poate fi un 
Paradis atâta vreme cât 
rămâne viitor.

A Toți avem în față 
câte un Nod Gordian. Dar nu 
toți avem câte o sabie la 
îndemână.

♦ Un răspuns exact 
adesea poate încurca și mai 
mult lucrurile.

♦ Singura manifestare 
fără cauză, dar cu efect, este 
prostia.

4 îi țin de urât câteva 

amintiri frumoase.
♦ A meditat o dată la 

rândul lui pe pământ Și de 
atunci a jurat să nu mai 
mediteze la așa ceva.

Un film la gura sobei

Ultimul tren din Sun Ijill
Western în tehnicolor “The Last Train from Gun Hill”, o producție 

“Paramount” - 1959, în regia lui John Sturges, pe un scenariu de 
James Poe și muzica de Dmitri Tiomkin. Cu Kirk Douglas, Anthony 
Quinn, Caroline Jones. Premiera în România în anul 1963.

Subiect: soția șerifului Mat Morgan (Kirk Douglas), împreună cu 
fiul său - un băiețel de 10 ani, traversează cu șareta o pădurice... le 
ies în cale doi tinerii cowboy turmentați, cu vădite intenții agresive și 
din altercația ivită, tânăra femeie este ucisă.

Băiețelul încalecă unul din caii agresorilor și ajuns acasă 
povestește tatălui său cele întâmplate. După inițialele C.B. de pe 
șa, Morgan identifică proprietarul: Craig Belden, marele proprietar 
de pământ din Gun Hill, fost în trecut prietenul său. Ajuns la ferma 
lui Belden (Anthony Quinn) îi predă șaua, îi povestește cele 
întâmplate și îi spune că a venit să-l aresteze pe Rick, fiul său.

Șocat de perspectiva arestării unicului fiu răsfățat, Belden îl 
“propune” un târg: pentru că în trecut i-a salvat o dată viața Iu! 
Morgan, să-i lase fiul în pace... Morgan pleacă în oraș și îl arestează 
în Saloon pe Rick și se baricadează într-o cameră a hotelului, 
așteptând trecerea timpului, până la plecarea trenului.

Lucrurile se precipită când Belden află despre arestare. își 
“mobilizează" oamenii și vine în oraș să discute cu Morgan de pe poziții 
de forță. în fine timpul se scurge în tensiune și ora plecării se apropie. 
Obține o șaretă și, împreună cu Rick încătușat, se îndreaptă spre gară. 
După ei Belden și oamenii săi... Ajunși la gară, Lee - companionul lui 
Rick în ale beției - vrând să-l împuște pe șerif, îl nimerește pe Rick! 
Pentru că Belden nu putea accepta deznodământul, pe peron are loc 
un clasic duel tipic Vestului. Mai rapid în mișcări, Morgan trage primul și 
fostul său prieten se prăbușește...

Adrian CRUPENSCHI

“Plăcerea e ca unele 
substanțe medicale: ca 
să se obțină în mod 
constant aceleași efecte,

de c^tîfe^
Uneori, imediat 

după Arcul de Triumf, 
urmează abisul.

4 Și cât de simplu 
va fi: Cineva va veni să mă 
înlocuiască.

4' Accept doar 

laudele care-mi pot aduce 
un beneficiu.

4' Când visezi cu 
adevărat, e musai să ai 
ochii deschiși.

4’ Prostii fac deș- 

tepții. Proștii le emană.
4 Nimic nou sub 

soare. Speranța ne-o 
punem în.ceva dincolo de 
el.

GAVCO

© - Ce meserie are soțul 

tău?
- Toată ziua bate la 

mașină.
- O, este scriitor?!
- Nu, tinichigiu.

©Haralambie îl întâlnește 

pe prietenul lui Codruț, 
prosper om de afaceri.

- Am aflat vestea! Dar cum 
ai putut să-ți căsătorești fata 
cu contabilul tău, ce! în care 
spuneai că nu prea ai 
încredere?!

- într-adevăr, nu am, dar 
am făcut-o pentru ca, dacă tot 
mă fură, măcar să se bucure 
și fiică-mea...

© După ce și-a revenit 

dintr-un accident în care a fost 
la un pas de a se îneca, soția i 

r —------------------------------------- - ------------------------ 1
; ° Ce,e trel re^uli | 
| a'° politicii, ale Iul |

Dlrksen
1. Fii ales.

• 2. Fii reales.
j 3. Nu te enerva, fii rezonabil.

I I
O Legile politicianului |

1. Când sondajele sunt în favoarea ta, mândrește-te cu ■ 
e'e;

I 2. Când sondajele sunt nefavorabile: I
| a) ridiculizează-le și critică-le; |
l b) subliniază superficialitatea opiniei publice.

3. Când opiniile sunt ușor nefavorabile, caută ! 
. compasiune;
j 4. Când sunt foarte aproape de așteptări, fii surprins de | 
j propria-ți forță.

se adresează lui Gogu:
- Dragule, e adevărat că 

era să mă înec?
- Da, iubito.
- Și cine m-a salvat?
- Nu știu, dar pun eu mâna 

pe el!...

©-Pe mine mă bate tata 

în fiecare an de ziua mea de 
naștere.

- De ce?
- Cică din cauza mea a 

trebuit să se însoare.

© -Ai auzit că soția lui 

Napoleon Mămăligă a născut 
triplet!?

Care Mămăligă, 
angrosistul?

- Da.
- Așa-i trebuie! Să vadă și 

el cum e când comanzi o 
marfă și ți se trimite mai 
mult...

©Două soții de polițiști 

stau de vorbă. Una din ele

se plânge:
- Soțul meu.stă la post în 

fața unei florării, dar până 
acum, o floare nu mi-a adus!

- Așa sunt polițiștii, tu! 
adaugă cealaltă. Al meu are 
postul lângă Conservator, însă 
până acum nu mi-a dus nici o 
conservă...

© Discută un pesimist și 

un optimist:
- Toate femeile sunt 

supuse păcatului! - spune 
primul.

- Sper! răspunde celălalt.

©Dialog între soți:

- Ai aflat? Bărbatul datorită 
căruia ne-am cunoscut noi, a 
fost omorât! spune ea.

- Ei și? Eu am alibi!

© - Vecine, băiatul 

dumitale m-a făcut “vacă”!
- Obrăznicătura! De câte 

ori i-am spus că oamenii nu 
trebuie judecați după

Ce mai scria presa în 
urmă cu ... 64 de ani?
‘Ziarul “Dimineața"/ 10 

februarie 1935 relata: “La 
17 octombrie 1700, s-a 
întrunit Camera Comunelor 
și - în urma propunerii 
guvernului - a votat legea 
următoare: “Orice femeie, 
oricare ar fi vârsta, rangul și 
profesiunea ei, nu va putea, 
din momentul intrării în 
vigoare a prezentei legi, să 
seducă pe vreunui din 
supușii Maiestății sale, nici 
să-l silească s-o ia în 
căsătorie, după ce a recurs 
la parfumuri, cosmetice, 
farduri, dantură artificială, 
păr fals, tocuri înalte. 
Oricine va contraveni 
dispozițiilor de mai sus va 
avea de suferit anularea 
căsătoriei și va fi urmărit 
pentru vrăjitorie.” “Noroc - 
comentează ziarul
bucureștean - că această 
lege n-a fost aplicată serios 
niciodată, căci altfel 
închisorile Marii Britanii ar fi 
fost neîncăpătoare.”

‘"Presa relatează despre 
greva lift-boy-ilor din New 
York, care este o adevărată 
nenorocire pentru locatarii 
zgârie-norilor. Locatarii celei 

aspectul exterior...

©- Inculpat, recunoști' 

că ai furat acest ceas de 
aur?

- Nu, domnule judecător! 
în primul rând, nu l-am furat, 
iar în al doilea rând, nu e de 
aur...

© Un bărbat s-a dus la 

biserică să se 
spovedească. Aflând că a 
păcătuit cu o femeie, preotul 
îi spune:

Fiule, păcatul 
mărturisit nu e păcat, dar 
cum ai găsit-o și unde?

© Soții între ei:

- Ciupercile pe care le- 
ai gătit astăzi au fost 
minunatei Unde ai găsit 
rețeta?

- într-un roman polițist...

Culese șl prelucrate de
' llie LEAHU

mai înalte clădiri din New 
York - Empire State 
Building - sunt nevoiți să 
facă adevărate ascensiuni 
alpine pentru a ajunge la 
apartamentele lor. Empire 
State Building are 10.000 
de trepte, 102 etaje. 
Lifturile clădirii transportă 
zilnic 60.000 persoane “ 
(“Dimineața" din 24 
februarie 1935).

‘"Are loc la Paris o 
vânzare publică a 
autografelor contesei 
Anna de Noailles, născută 
Brîncoveanu. O carte a 
poetei “Coeur
innombrable" a obținut 
5.000 de franci; 
exemplarul era ilustrat 
chiar de scriitoare.

Ceea ce a mișcat mai 
mult a fost prezența unor 
tineri și tinere 
necunoscute care, cu 
sume modeste, doreau să 
cumpere câte o carte 
poștală sau câte o 
scrisoare purtând
semnătura Annei de 
Noailles”. (“Adevărul" din 
14 februarie 1935).

O Legea politicii, a lui Price
Este mai ușor să fii liberal departe de casă.

I (Don Price, decanul Facultății de științe politice de la I 
| Harvard, a descoperit această lege lucrând cu fundații | 
I care erau mai dornice să preia proiecte controversate în ■ 
‘ alțejăridecâtîn Statele Unite).

diurna pagriziil x
- Cum ai ajuns aseară acasă de la chef?
- Ca fulgerul.
- Așa repede?
- Nu, în zig-zag...____________________________ j

! STOP - CADRU
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ORIZONTAL.: 1) Capacitate variabilă de înmagazinare; 2) Schimbare nefastă de 
funcții organice; 3) Protagonistă duplicitară a cultului muncii - Proprietate particulară 
în sectorul alimentar 4) Titulare la proba de dublu - Fac ravagii pe unde sunt trimise; 
5) Articol tratând despre proprietate - înregistrarea unui ban găurit! - Foc aprins la 
chemarea depăr or; 6) Termen scurt pentru o sarcină grea - Parcurs de referință 
spre înălțimi - Co .semnări la un nerv periferic!; 7) Scos din apele învolburate - Mod de 
a șterge o înregistrare; 8) Măsuri cuprinse în planul de producție - Formulare stas de 
completat; 9) Remarcați cu deficiențe la direcție; 10) Bărbăție văzută cu ochi de 
femeie.

VERTICAL: ') Sursă rustică de răcoritoare estivale; 2) Instrument 
antropometric... pentru dovleac; 3) Furnizoare de lapte la care se stă la coadă - Piese 
mici pentru strungari; 4) Premiu de frumusețe pentru un succes olimpic (pl.) - 
Cărămidă lexicală de cimentare a frazei - Comprimate luate înainte de amiază; 5) 
Prototipul singurătății feminine - întrețin căldura mediului ambiental; 6) leșiți recent de 
sub tutela rusă - Fragment dintr-uri ceas făcut bucăți; 7) A scris un număr deosebit 
de romane - Prezență cotidiană deosebit de grasă; 8) Emisia sonoră a metalului 
galben - Scos din cursul de geografie - Supus cu adevărat unui regim spartan; 9) 
Perspective panoramice în zare; 10) Zonă tabu în perspectiva transformărilor.

Vasile MOLODEȚ
Dezlegarea careului “AUTUMNALA” apărut în ziarul nostru de sâmbăta 

trecută:
1) MACES-MURE; 2) IRA-AROMAT; 3) CAPIȚA-EMA; 4) IȚ-TERAZ-T; 5) 

OBI-ARIPI; 6) CRIȚA-IȚA; 7) E-RACAN-TO; 8) ACU-OFILIT; 9) TARANI-INE; 
10) AZIL-NUCET. ’
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Consultanță olandeză 
în afaceri

Având ca mijlocitor Camera de Comerț și Industrie 
Hunedoara-Deva, în cursul acestei săptămâni mediul de 
afaceri local a putut lua cunoștință cu programul NMCP. 
Netherlands Management Consulting - NMCP - este o 
instituție finanțată de Guvernul olandez, preocupată de a 
implementa în țările Europei Centrale și de Est un program 
de asistență managerială pentru IMM.

NMCP oferă consultanță în organizarea, restructurarea 
sau schimbarea orientării unei firme solicitante, dar și în 
domenii specifice strict managementului general, financiar, 
tehnic și administrativ aferent industriei, agriculturii, 
comerțului și prestărilor de servicii. Există în NMCP peste 
3000 de experți olandezi în management, persoane la vârsta 
pensiei, care, cu titlu de voluntariat, acceptă să-și ofere 
bogata experiență acumulată într-o viață de practică într
una din activitățile pentru care se solicită consultanță. 
Experții olandezi nu au statutul de salariați, organizația 
suportând toate costurile de transport, asigurare de 
sănătate și diurnățpocket money) pentru aceștia. Firma 
care solicită sprijinul are obligația de a suporta costurile 
locale, adică masa, cazarea, transportul local ale 
consultantului.

Cine poate beneficia de acest program ? NMCP se 
adresează oricărei întreprinderi mici și mijlocii cu capital 
privat sau de stat din România, care are minimum 15 
angajați și funcționează de cel puțin doi ani de zile. Sunt 
vizate în special acele societăți care nu dispun de rezerve 
valutare pentru a angaja un consultant străin. Durata 
consultanței se stabilește de comun acord de cele două 
părți, oscilând între minimum o săptămână și maximum două 
luni, acțiunea putând fi repetată dacă se impune. Pentru 
zona de vest a țării, unde este înregimentat și județul 
Hunedoara, cei interesați să obțină consultanță la nivel de 
expert din partea unui specialist occidental se pot adresa 
reprezentantului NMCP de zonă, dna Stela Marcu, telefax- 
056-198938, E-mail: matrix@mail.dnttm.ro (A.S.)

DEVA
Teren agricol pentru revoluționari

Prin adresa nr. 19635 din 29 octombrie a.c., Cornel Roman, 
care până de curând a îndeplinit funcția de consilier local din 
partea PNȚCD, a declarat că pune la dispoziția Primăriei Deva 
aproape 2,5 ha de teren agricol în Cristur. Terenul, a solicitat 
Cornel Roman, trebuie să fie distribuit revoluționarilor din 
municipiul Deva în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani. Dacă 
suprafețele agricole vor fi bine lucrate, se mai menționează în 
adresa respectivă, termenul de 5 ani poate fi prelungit.

S-au stabilit taxele pentru 2000
Au fost stabilite impozitele și taxele locale pentru anul 2000. 

Taxa asupra mijloacelor de transport cu tracțiune mecanică, ce 
aparțin contribuabililor, se stabilește în funcție de capacitatea 
cilindrică a motorului, pentru fiecare 500 crp3 sau fracțiune de 
capacitate sub 500 cm3, după cum urmează: autoturisme 24.000 
lei/ an; autobuze, autocare, microbuze, autocamioane de orice fel 
48.000 lei/ an; autotrenuri de orice fel 56.000 lei/ an; tractoare 
înmatriculate în evidența organelor de poliție 32.000 lei/ an; 
motociclete, motorete și scutere 12.000 lei/ an; biciclete și tricicluri 
cu motor 9.000 lei/ an.

Telefoane mobile pentru consilieri
Acum, spre finalul mandatului actual al consilierilor deveni, 

șeful executivului le-a făcut o bucurie. Cum se spune, niciodată 
nu e prea târziu. Ca să țină o legătură cât mai strânsă cu cei 23 
de membri ai Consiliului local Deva, Mircia Muntean s-a gândit să- 
i doteze, din banii Primăriei, evident, cu telefoane mobile. Cu 28 
milioane de lei, la cât s-a estimat costul aparatelor telefonice, se 
va realiza legătura permanentă între consilierii locali și executivul 
Primăriei Deva. Proiectul de hotărâre inițiat de primar a fost 
adoptat de Consiliul local în unanimitate.

Sorina POPA

Anticipatele ne omoară
A devenit parcă o modă ca prestatorii de servicii 

să pretindă niște plăți anticipate pe câte o lună de zile 
atât de la agenții economici cât și de la populație.

Din datele centralizate la nivel de țară reiese că, 
spre exemplu, abonații la posturile telefonice 
creditează fără dobândă RomTelecomul cu peste 50 
milioane dolari, ca urmare a percepției avansului lunar 
pentru convorbirile lunii următoare. Constituirea 
acestui avans este adevărat că se percepe ca urmare 
a unei clauze contractuale, acest sistem funcționând 
și în țările membre ale Uniunii Europene, însă aici 
măsura se aplică numai în cazul rău-platnicilor. în loc 
să procedeze la fel, dacă tot avem pretenția că ne 
aliniem la standardele europene, la noi se întâmplă ca 
la nimeni.

Dacă RomTelecomul este o firmă privatizată, de ce 
oare trebuie ca aceasta să fie creditată de către 
populație? Cine le dă oare în avans pentru o lună 
salariile angajaților? Poate o să le vină mintea la cap 
celor ce inventează tot felul de șmecherii pentru a goli 
buzunarul contribuabililor. (N. T.)

Populația \/âii Jiului 
reclamă calitatea 

cărbunelui
în orașele Petrila și Uricani 

din Valea Jiului agentul termic 
pentru populație este produs de 
termocentrale ce folosesc drept 
combustibil cărbunele extras de 
la minele din cele 2 localități. 
Regiile producătoare de agent 
termic și populația care 
beneficiază de cărbune pentru 
încălzirea locuințelor acuză 
calitatea slabă a puterii calorice 
a cărbunelui pe care Compania 
Huilei din Petroșani îl livrează de 
la exploatările miniere.

Valeriu Butulescu, consilier 
CNH Petroșani, susține că: 
“Compania Huilei din Petroșani 
livrează zilnic 7-8% din 
producția extrasă de la minele 
din Valea Jiului, adică cca 600 
tone cărbune numai la centralele 
din orașele Petrila și Uricani. 
Acest cărbune îndeplinește 
condițiile pentru a degaja 
energia necesară producerii 
agentului termic și apei calde în 
locuințe, deoarece are o putere 
calorică de 4700 kcal/ kg, însă 
\____________________ _________

<!o vină sunt instalațiile vechi 
care nu mai pot da randamentul 
corespunzător."

De la minele din Valea 
Jiului se extrag zilnic 10-12 mii 
tone de huilă. Cu o parte din 
acest cărbune, CNH 
Petroșani încearcă să-și achite 
și datoriile pe care le are față 
de SNCFR și acum în sezonul, 
rece mai intervine și livrarea' 
cărbunelui către populație.

Un proverb românesc 
spune că e bine să-ți faci iarna 
car și vara sanie, proverb la 
care subscrie și Valeriu 
Butulescu afirmând că: 
"întotdeauna când se apropie 
sezonul rece toată lumea își 
amintește că are nevoie de 
cărbune. Deși noi am făcut apel 
atât la populație cât și la 
primăriile orașelor din Valea 
Jiului pentru a se aproviziona 
cu cărbune în perioada verii 
când nu prea avem desfacere, 
nimeni nu ne-a luat în seamă.”

Mihaela FĂGAȘ

( oiiciir^ de proză 
horror si fantasy
Clubul de literatură și 

artă al Asociației “Teseract” 
din Deva a inițiat în ultima 
decadă a lunii trecute un 
concurs de proză horror și 
fantasy, organizat cu spri
jinul Direcției de Tineret și 
Sport a județului Hunedoara 
și al Casei de cultură Deva. 
Cei care doresc să participe 
Ia un asemenea concurs mai 
pot trimite (maximum trei) 
lucrări până în data de 15 
noiembrie a.c. (data poștei).

Conform regulamentu
lui de concurs, subiectul lu
crărilor trebuie 
inspirat din 
românească și
cuprindă mai mult de zece 
pagini standard 
blicate până acum). Fiecare 
lucrare va conține un motto 
- același cu cel de pe plicul 
în care : 
datele 
autorului ( 
scria 
buletinului 
vârsta, ocupația, numărul de 
telefon, apartenența la 
vreun ONG ori cenaclu); tot 
aici se vor preciza titlurile 
și numărul lucrărilor 
trimise și genul literar în 
care se încadrează - horror 
sau fantasy.

Lucrările pot fi trimise 
pe adresa: CP 196 OP 1 Deva 
sau la e-mail:

teseract@deva.iiruc.ro. Pentru 
informații suplimentare
participanții îl pot contacta pe 
Marius Olar, la adresa 
amintită ori la telefonul 
621238. (G.B.)

să fie 
mitologia 

să nu

(nepu-

sunt menționate 
personale ale 
(nume, prenume, 
și numărul

i de identitate,

Dacă dorești să-ți plătești factura telefonică la orice oră din zi 
sau noapte, noul sediu al Romtelecom aflat pe str. Carpați 

din Deva îți stă la dispoziție nonstop.
Foto: Traian MÂNU

Agenția Județeană pentru Ocupare și Formare Profesională a județului Hunedoara
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 4.11.1999

f -
agent comercial 9
arhitect 2
arhitect urbanism, peisagis

tică și amenajarea teritoriulu 1
barman 10
brutar 8
bucătar 10
confecționer tricotaje 

după comandă 10
confecționer - asamblor 

articole din textile 56
cosmetician 2
croitor 4
croitor-confecționer îmbră

căminte după comandă 9
cusător piese la încălțăminte 8
dulgher pentru construcții 6
economist în industrie 2
electrician auto 1
electromecanic reparator 

obiecte de uz casnic 1
electronist 4
femeie de serviciu 1

Jochist la căldări pentru

încălziri centrale 
frezor universal 
inginer construcții civile, 

industriale și agricole 
inginer constructor instalații 
inginer de cercetare 

în calculatoare 
inginer de industrializarea 
lemnului 
inginer electronist, transporturi, 

telecomunicații 
inginer instalații pentru 

construcții 
inspector de specialitate 
îmbuteliator fluide sub presiune 
îngrijitor clădiri 
lăcătuș mecanic 
mecanic auto 
metrolog și depanator me

canică fină, tehnică digitală 
muncitor necalificat 
operator calculator 

electronic și rețele 
^ospătar (chelner)

1
1

1
2

1

1

2

4 
1
2
1
7
1

t 2
13

1
15>

f
patiser 4
pompier 4
programator 10
redactor 5
secretară 1
șofer autosanitară 1
șofer de autoturisme și

camionete 1
strungar universal 1
sudor autogen 4
tăietor, șlefuitor, lustruitor

piatră, marmură 1
tehnician normare, salarizare,

organizare 1
tehnician proiectant construcții 2
tâmplar universal 13
vânzător 40
vânzător de ziare 15
vopsitor rosar-tencuitor 8
vopsitor industrial 1
zidar rosar-tencuitor 8
zugrav, vopsitor 1

k tot locuri de muncă vacante 310,

Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Agenția Județeană pentru Ocupare și 
Formare Profesională puteți primi de la Centrul de Informare și Documentare Deva, Clubul Șomerilor Deva, 
precum și de la unitățile locale din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, Petroșani, Lupeni, 
^Petrila, Vulcan, Ilia, In zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.00 - 12.30______________________ f

Așteptata strălucire, a 
începutului de zi, se ascunde 
sub fuioare de ceață. Primul 
contact cu lumea din afara 
visului, abia părăsit în căldura 
așternutului, aduce fiorul de 
răcoare, uitat, toată vara. 
Diminețile au semne 
prevestitoare ale brumelor ce 
vor veni, în curând. Reci, ca 
aripa gândului născut din teama 
de a fi irosit, unica, adevărată, a 
noastră avere - fărâmă de timp 
- anotimp.

- Oare, vara mea, care 
tocmai s-a dus, am trăit-o ... 
destul de cuminte?

Dimineți - argument ale unui 
sfârșit, diminețile - șansă 
pentru alt început - diminețile 
începutului toamnei...

Soarele, acum blând, 
dăruiește zilelor lumină lină - 
sărut cald, de bun rămas, pe un 
obraz al pământului, împodobit

Chipuri ale unei toamne (l)
de toate nuanțele culorilor 
curcubeului, revărsate, generos, 
peste lumea noastră. A noastră, 
atâta cât clipa, privirea și gândul 
pot cuprinde.

Toamna culorilor... Culorile 
toamnei!

Rodul viilor - miracolul vieții 
vegetale, împlinit de vraja luminii, 
se oferă - podoabă, în perlele 
ciorchinilor de struguri. Arome ... 
culoare... dulceață... Este aproape 
bucuria primului pahar cu must, 
anticipând harul vinului - dar, sau 
blestem - strop din nectarul 
zeilor, de care ne apropiem, 
părelnic, cu prețul mahmurelii, 
dar nu numai, la întoarcerea în 
lumea pământeană. Este aproape 
emoția sărutului furat, sau dăruit, 
în îmbrățișarea jocului - zbor, pe

aripile muzicii, la nunțile care, 
curând, vor aduce temei de 
speranță în dăinuirea vieții, în 
dăinuirea neamului - tinere, noi, 
familii.

Toamna împlinirilor...
Roadele pământului muncit 

împodobesc hambare, piețe, 
mese. Atunci când roadele 
există. Atunci când bucuria 
strădaniilor împlinite este 
îngăduită. Și accesibilă! Atunci 
când roadele și bucuria sunt 
lăsate oamenilor care au trăit 
pentru ele. Atunci când roadele 
și bucuria lor nu sunt atinse de 
blestemul unor nemeritate VIP-uri 
ale comunității, națiunii, sau 
națiunilor - cândva, poate, 
oameni, ca tot omul. Astăzi - 
umbre înșelătoare, rătăcite prin

lumea și timpul nostru. Umbre 
de oameni, Look-uri lipsite de 
căldura vieții adevărate, a 
omeniei pe care au pierdut-o în 
efortul uneori hilar, alteori tragic, 
de a se îndepărta pe coada 
greblei, în efortul de a escalada 
piramide de umeri și suflete, 
spre a fi mai aproape de 
Dumnezeu, substituindu-se Lui 
- zei siniștri ai unei religii 
păgâne.

Toamna roadelor muncii, 
când nu e toamna spaimelor 
născute-n cămările-cimitir de, 
goale, borcane colbuite...

Mandatul mai marilor țării se 
apropie de sfârșit. Discursul 
viitorilor noștri foști aleși, de 
tristă amintire, încearcă, încă, să 
ascundă neputințe, în spatele

perimatei povești, cu 
moștenirea... Fiecare azi e mai 
bun decât mâine.

Toamna agoniei speranțelor... 
Spectrul șomajului

transformă în pai al înecatului 
cacealmaua salariilor
compensatorii - ciubuc plătit de 
guvern celor ce renunță la locul 
de muncă. Plătit din buzunarul 
contribuabililor altor generații. 
Buzunarele contemporanilor 
mei, oameni de rând, sunt goale. 
Noroc c i binevoitorii financiari 
străini, care ne împrumută! 
Nivelul dobânzilor - prețul 
acestor împrumuturi, nu ne 
privesc Fiecare generație are 
dreptul11 moștenirea ei... Copiii 
noștri, dacă se grăbesc să 
preia povara treburilor statului

și răspunderea vieții națiunii, 
vor moșteni, pe lângă datorii 
externe, și industria țării - 
construită de părinții lor. Dacă 
reforma va reuși să 
convertească, până atunci, 
cea mai mare parte din 
această industrie în cimitir de 
utilaje, și instalații, nu e nici o 
problemă! Urmașii vor putea 
să valorifice fierul vechi, 
dacă, între timp, nu va ajunge 
și acesta - fierul vechi, tot în 
cuptoarele oțelăriilor din 
West. Nu disperați, dragilor! 
Magii din vest vor 
preschimba fierul vechi în 
tehnică de vârf. Ce dacă va fi 
a lor?! Vă vor oferi-o, în 
leasing, contra rezultatului 
muncii voastre. Utilaje și 
know-how, cum părinții 
voștri nici n-au visat!

Pătru ORĂȘANU 
Deva

mailto:matrix@mail.dnttm.ro
mailto:teseract@deva.iiruc.ro


OFERTE DE 
SERVICII

VANZARI
CUMPĂRĂRI

• Vând casă cu anexe, grădină 
mare, Brănișca. Tel. 214570, 
220676. (6140)

• Vând casă în Orăștie, str. 
Cetății, nr. 1, lângă moara cetății, 
compusă din 8 camere, vad bun 
comercial. Informații tel. 094/ 
515452 sau 054/241426 (7728)

• Vând casă, gaz, teren intra
vilan, Petreni. Informații tel. 672355. 
(6314)

• Vând VW Golf 2 Turbo Die
sel, 4 uși, an fabricație 1988, 
înmatriculat persoană fizică. Tel. 
094/515534.(7854)

• Ofer la schimb camion 6
tone, contra garsonieră sau 
ipartamentîn orașele: Orăștie, 

Deva, Brad, Hunedoara. Tel/fax: 
054/242580(7732)__________

• Vând VW Passat Turbo Die
sel, fabricație 1992. Tel. 054/ 
218346,092/612008 (6329)

•Vând Dacia 1300, recarosată 
1998. Tel. 092/495887, Gigei.

094/859958(6198)___________

• Calitate belgiană prin 
Termosanitara Hunedoara: 
centrale termice, boilere, tub Henko 
și fitinguri cromate, radiatoare. 
Informații str. Dorobanților 12, tel. 
092/701072(7554)

• Vând centrală termică Vaillant, 
import Germania, cu boiler încor
porat. Garanție un an. Tel. 092/ 
701072 (7555)

• Termoprofil SRL, prin depozitul 
din Deva, comercializează pla
foane suspendate Donn, ghips 
carton, structură galvanizată, vată 
minerală Tel, ferestre și uși PVC. 
Informații latei. 054/625110,054/ 
243557,'092/740048 (7729)

• Vând calculatoare 486,686, 
K6, ieftin. Garanție un an. Tel. 
211512,092/737813.

• Vând 25 mc scândură și
foastănă de cireș uscat. Preț 
informativ 2.500.000 lei/mc. Călan, 
str. Vânătorilor 3/8, tel. 054/ 
730368 (6324)______________

• Vând șubă nouă, îmblănită 50- 
54. Tel. 623348 (6330)

(6334)
• Vând Opel Kadett 1982, înma

triculat provizoriu, tel. 620612, orele 
16-22. (6334)

• Vând Renault 19 Chamade, 
a.f. 1992,1398 cmc, înmatriculat, 
preț negociabil. Tel. 223701.

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, nr. 12 A. Tel. 
233246(2917)

• Societate romano-italiană 
vinde vitrine, lăzi, dulap fri
gorific, cuptor pizza, reducere 
10% și în rate. Tel. 058/733796, 
394/558716, Breaz. (7703)

• Vând țuică de prune, 34 grade, 
25 000 lei/litru, tel. 092/403869 
(7194)

• Vând și montez parbrize pentru 
autovehicule autohtone și import 
pentru orice tip de mașini (autotu
risme, autobuze, autocamioane și 
dube), atelierstr. I.L. Caragiale, nr. 20, 
fosta fabrică de conserve. Tel. 092/ 
321691 sau 092/581860 (6120)

• închiriez rochii de mireasă, 
import, modele deosebite și 
accesorii. Orăștie, str. Primăverii 
nr. 19, tel. 243442 (7127)

• Ofer spre închiriat apartament 
2 camere, central, nemobilat, tel. 
225942,094/702454 (6319)

• închiriez spațiu comercial 
central, 55 mp. Informații tel. 222398 
(6327)

• închiriez spațiu comercial, 
central, 28 mp, Orăștie, tel. 094/ 
547986 (7734)

• Ofer de închiriat casă, toate 
facilitățile, zonă centrală, Deva. 
Informații 058/835100, după ora 19. 
(6335) ’

• Caut pentru închiriere spațiu 
ultracentral, minimum 15 mp. Tel. 
093/215550,225640 (6150)

Consiliul local al municipiului 
Hunedoara

organizează LICITAȚIE PUBLICĂ în data de 24.11. 
1990, ora 1O.OO, la sediul său din B-dul Libertății, nr. ?' 
17, municipiul Hunedoara, în vederea închirierii a două : 
spații comerciale cu profil comercializare produse agro- 
alimentare, situate în Piața Obor.

- spațiul în suprafață de 40,42 mp.;
- spațiul în suprafață de 21,73 mp.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la 

telefon 712779.

Una dintre firmele conducătoare din domeniul berii în 
Belgia dorește să angajeze pentru fabrica sa de bere din 

BLAJ/JUDEȚUL ALBA, un

INGINER PENTRU FABRICA DE MALT

Cerințe:
• Absolvent al Facultății de Industrie Alimentară, secția 

Tehnologia Fabricii Berii și Malțului
• Cunoștințe de operare calculator (Word, Excel)
• Cunoștințe de limba engleză (vorbit, scris)
• Disponibilitatea pentru lucrul în program prelungit
• Aptitudini tehnice

Se oferă:
• Posibilitatea de a lucra într-un mediu profesional, 

competitiv
• Salariu atractiv
• Acces la pregătire profesională, oferită de companie

Dacă sunteți interesat, trimiteți un CV însoțit de 
scrisoare de intenție și copii după actele de studii, până 

la 12 noiembrie 1999, la:
SC BIANCA INTERBREW BERGENBIER SA - Blaj, 

Departamentul Resurse Umane, Str. Gh. Barițiu, nr. 32, 
Blaj, Jud. Alba, Fax: 058/884020

• Agenție selecționează și 
înscrie personal calificat în 
construcții civile. Ofertă locuri de 
muncă în străinătate. Tel. 094/ 
316346,094/360321 (OP).

• S C. TCIND SA Orăștie anga
jează inginer sau subinginer cu 
experiență în domeniu, pe funcție 
de execuție, vinde autobuz Ikarus, 
stare bună, 43 locuri. Informații la 
tel. 242709, birou personal sala
rizare sau la sediul societății, str. 
N.Titulescu, nr. 60, Orăștie, județul 
Hunedoara. (7727)

• DUAL organizează cursuri de 
operare PC și utilizare programe 
CIEL începând cu 15.11.99. Tel. 
230449. (6313)

• Angajez ospătar, barman, 
bucătar pentru restaurant. Infor
mații tel. 234087,230747. (6321)

• Societate comercială anga
jează agenți încasatori pentru 
administrarea parcărilor cu plată 
din municipiul Deva. Informații la tel. 
236100.

• Societate comercială 
angajează tânără cu experiență: 
contabiitate, operare calculator, 
limba engleză, servicii protocol. 
Deva, tel. 232008.

DIVERSE

• Adunarea lui Dumnezeu 
“Emanuel” Romos vă invită în data 
de 07.XI.1999, ora 9, la inaugurarea 
noului lăcaș de rugăciune. Vă 
așteptăm cu drag. Comitetul de 
organizare. (7725)

PIERDERI

• Pierdut carnet de șomaj pe 
numele Racolța Ion Adrian. îl declar 
nul. (7558)

• Pierdut legitimație de serviciu 
pe numele Suba Mugurel loan 
eliberată de Sucursala Elec- 
trocentrale Deva. O declar nulă. 
(6336)

• Pi Jrdut carnet de ajutor șomaj 
pe numele Moldovan Leontina. îl 
declar nul. (756)

• în data de 8 noiembrie se 
împlinesc 2 ani de la decesul 
scumpului nostru fiu, frate

BOGARAS-FRIDERIC
Comemorarea luni, la Biserica 

Catolică din Ceangăi, ora 8. 
Veșnic nemângâiați părinții și 
fratele. (6323)

• Au trecut șase săptămâni 
de lacrimi și durere de când ne- 
a părăsit pentru totdeauna 
dragul nostru

OPRUT PETRICĂ
/

Dumnezeu să-l odihnească 
în pace! Soția Maria, fiul, fiica, 
Cristian și Vetuța, mama Maria 
și nepotul Cătălin nu te vor uita 
niciodată. Parastasul de pome
nire va avea loc duminică, 7 
noiembrie, 1999, la Biserica 
Ortodoxă Fărcădin. (6940)

• Soția Agneta reamintește cu 
lacrimi, dor și neuitare că astăzi 
se împlinesc 10 ani de la decesul 
soțului iubit

MIHALY L.ȘTEFAN
din Petroșani, fost ziarist și om 
de aleasă noblețe susfletească. 
Chipul tău drag nu-l voi uita 
niciodată. (6326).

• Azi se împlinesc 4 ani de la 
dispariția bunului nostru prieten

BĂBUȚĂ VIRGIL
Nu te vom uita niciodată 

Marius, Liviu și Mihai. (6328)

• Cu aceeași durere părinții 
Ion și Ana anunță că se împlinesc 
patru ani și șase luni de la 
trecerea în eternitate a scumpului 
nostru fiu

ȘOMAN IONEL DOREL
Te iubim, te vom plânge me

reu și nu te vom uita niciodată. 
(6333)

DECESE

• Cu adâncă durere în suflet 
soția Aura, fiul Dinu, nora Simona, 
nepotul Răzvan, fiica Aura și 
ginerele Gabriel anunță trecerea 
în neființă, după o lungă și grea 
suferință, a dragului lor

POPA DORIN
înmormântarea va avea loc 

azi, 06.11.1999, ora 14.(6331)

• Soțul Gicu, fiii Doru și Adrian, 
surorile Camelia și Domnica cu 
sufletul îndurerat mulțumesc pe 
această cale tuturor acelora care 
au fost alături de ei la suferința 
pricinuită de moartea fulgerătoare 
a celei ce a fost o bună soție, mamă, 
soacră și bunică

POPA ELISABETA 
(BETY)

(7561)
• Un ultim omagiu pentru cea 

care a fost

ANASZEKELY
Familia Herman.

WEEK"

/------------------------------------------------------------------------------- \
Consiliul județean Hunedoara

ANUNTÂ:
——-------------

în data de 15 noiembrie 1999 va avea loc 
selecția de oferte pentru ACHIZIȚIONAREA 
DE TEHNICĂ DE CALCUL.

| Ofertele se depun la sediul Consiliului Județean, în 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, la Registratură, până la 
data de 12 noiembrie 1999 inclusiv.

Caietul de sarcini se găsește la Serviciul Infor
matică al Consiliului Județean. Telefon 054-215652.

5.C. Rodipet 5.A.
cu sediul central în București, Piața Presei Libere 

nr. 1, sector 1
anunță scoaterea la CONCURS a 

postului de DIRECTOR - Sucursala 
Hunedoara.

Bibliografia și alte relații suplimentare la 
tel. 01/2243990, 092/365979 sau 

054/213007.

SC Fares SA Orăștie 
producător de băuturi alcoolice, ceaiuri aromate și medicinale, 

arome alimentare și concentrate 

ANGAJEAZĂ
AREA SALES MANAGER

Se cere:
- vârstă maximă 35 ani
- dinamism, angajament și loialitate
- abilitate în stabilirea de contacte și relații cu clienții
- calități de organizator 

cunoștințe calculator
- permis categoria B

- studii superioare
- experiență în domeniu 
-domiciliul în Deva

-telefon mobil
Se oferă:
- salariu atractiv
-mașină serviciu

Curriculum vitae se trimit prin fax 054-241.942 până în data 
^de 10.11.1999. Informații suplimentare latei. 094,553.021

Bfeewca Clatină Baptistă "Be,te£" < 
Sfat-wa

Vă invită cu dragoste la serviciile speciale de evan-^

Vineri, 5 noiembrie 1999, orele 18-20;
Sâmbătă, 6 noiembrie 1999, orele 18-20; Ț-

Duminică, 7 noiembrie 1999, orele 10-12 și 18-20.%

/
.<
/

Sghelizare, care vor avea loc:
r
Z
z
Z 
z 
z
/
z
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Primiți mesajul pastorilor evangheliști Dan Arsenault, % 
Ron Kuhns și al formațiilor muzicale “Harul” din Hațeg și al\ 
“Fraților Groza". \

Vă așteptăm cu drag, y
Pastor Florin Doboș y

Tragerea Super Loto 
5/4fî difFgTtiaagag?
32-37-30-1-15-40

Tragerea EXPRES din
4.11.1999

15-52-19-39-13-49
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Ajuns la ușa clasei am 
fost oprit de glasul unduit al 
unei viori ce părea că răz
bate din altă lume. Erau câ
teva solfegii edificatoare, 
încetul cu încetul melodia 
se leagă și mă face să mă 
detașez de cele cotidiene. 
Era un cântec cunoscut, 
patriotic, dar parcă diferit 
de ceea ce auzisem până 
atunci, mai elevat, mai pa
sional.

Doamna care mă înso
țea și care mă asigurase de 
la bun început că profesorul 
nu se va supăra pentru de
ranj, cu atât mai mult cu cât 
mă cunoștea de multă 
vreme, mă privi cu nedu
merire și-mi făcu semn să 
intrăm, l-am răspuns printr-

lecția

ca
un gest discret care ar fi vrut 
să spună “Chiar acum nu 
se poate". Am avut de aș
teptat doar un minut pentru 
că urmară câteva explicații.

Am fost introdus, m-am 
scuzat și am promis că nu 
voi deranja cu nimic, întru
cât nu pentru ora de muzică 
am venit, ci pentru a vedea 
cum este amenajată sala în 
care ne aflam. Din fericire 
prezența mea nu a afectat 
cu nimic lecția, altminteri nu 
mi-aș fi iertat niciodată sa
mavolnicia de a perturba un 
act mai mult decât didactic, 
mai mult decât uman.

Au urmat câteva solfe
gii vocale, modele date de 
profesor, cu nimic mai 
prejos de sunetul viorii, 
solfegii exersate de elevi și 
din nou fraza muzicală ini
țială zămislită de miracu
loasele strune.

Totul se lega, totul intra 
în sfera logicii didactice. 
Dacă i se părea profesorului 
că o voce este în distonanță, 
elevul era atenționat discret 
dar prompt: fie să tacă și să 
asculte, fie să cânte mai 
încet, fie să se corecteze 
urmărind portativul și 
schemele de pe tablă.

în final a fost interpretată 
întreaga bucată în cor cu și 
fără acompaniament de vi
oară. Era parcă muzica 
sferelor, care m-a copleșit 
cu totul. Dar și elevii erau 
copleșiți, deși pentru ei 
aceste lecții de muzică nu 
erau o noutate.

Zgomotul soneriei stri
dent, care a pus capăt orei, 
m-a deranjat, dar nu m-a 
scos cu totul din letargie. I- 
am mulțumit COLEGULUI 
de la catedră pentru găzdu
ire, le-am spus copiilor că 
sunt buni la muzică, mi-am 
luat rămas bun și am ieșit, 
îmi dădeam seamă că în 
fața unui asemenea act de 
simțire cuvintele devin de 
prisos.

Fără să cer părerea pro
tagoniștilor relatării mele, im
am gândit să fac o singură 
dezvăluire: este vorba des
pre o școală din Deva. în 
rest detaliile de referință vor fi 
acoperite de trei sintagme 
universal valabile: PROFE
SORUL de suflet, ELEVII 
cooperanți, LECȚIA - o 
bucurie.
Prof. Costică BĂȚĂLAN, 

inspector școlar
*

Economiștii sunt prima amiata a unei țari
(urmare din pag.1)

răspundere guvernamen
tală față de activitatea 
desfășurată, să reconsi
derăm rolul programelor 
de dezvoltare în econo
mia de piață, așa cum se 
întâmplă în țări ca Japo
nia, Anglia, Franța, 
Belgia, Olanda, multe 
state din SUA și altele. în 
acest sens avem nevoie 
evident și de aportul ca
pitalului străin creator de 
noi forțe de producție, 
care să aducă realmente 
tehnică modernă, să ge
nereze noi locuri de mun
că și produse competitive 
pe plan internațional, iar 
nu de capital străin 
speculativ care urmărește 
doar profituri exorbitante 
și ușoare. Concomitent 
trebuie acordată priori
tatea și atenția cuvenită 
capitalului românesc și 
întreprinzătorilor legați de 
soarta acestui popor. De 
aceea, aici, este locul să

/• •—................................................. x

Un nou sindicat la Siderurgica 
Hunedoara

Mai multe neînțelegeri între membrii Sin
dicatului "Siderurgistul” Hunedoara au con
dus de câteva zile la apariția unei noi or
ganizații sindicale în marele combinat hu- 
nedorean - Sindicatul "Solidaritatea 2000".

Ideea înființării unui noi sindicat - la 
care au aderat într-o primă fază circa 30-40 
de salariați - are la bază o altă viziune 
asupra restructurării societății și a politicii 
sindicale promovată de către Sindicatul 
Siderurgistul.

Surse din conducerea Sindicatului Si
derurgistul ne-au precizat că "diferențele 
de opinie care au existat în rândul unor 
membri de sindicat se puteau rezolva pe 
calea dialogului nu prin înființarea unui 
nou sindicat care poate promova o oare
care derută în rândul salariaților societății 
mai ales în această perioadă când este 
nevoie de unitate în apărarea intereselor 
angajaților societății."

Cornel POENAR

Cwwsoru? liber, ziar căutat pentru că osfo mereu 
alături do oameni

Foto: Traian MÂNU

Starea mediului
Poluanții gazoși analizați 

(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) au prezentat 
în perioada 25-31.10.1999 va
lori medii și maxime care s-au 
încadrat în limitele admise pre
văzute de STAT-ul de calitate 
a aerului nr. 12574/87. Valorile 
maxime s-au înregistrat pe 
zona Chișcădaga în data de 
25.10.1999 pentru dioxidul de 
azot, pe zona Valea Jiului în 
data de 29.10.1999 pentru dio
xidul de sulf, și pe zona Hune
doara în datele de 31.10.1999 
pentru amoniac, 25.10.1999 
pentru fenoli.

Pulberile în suspensie au 
avut valori medii și maxime ca
re s-au încadrat în limita ad
misă de 0,15mg/mc/24h la toate 
punctele de control din județ. 
Valorile maxime la acest indi- 

X.___________________________ 

arăt că, fără a subestima 
rolul altor profesii, eco
nomiștii formează prima 
armată a unei țări, care să 
servească cu devotament 
și cu credință poporul și 
complexului său economic 
național.

- în context v-aș ruga 
să-mi spuneți la ce lu
crați spre binele și în fo
losul economiștilor 
români?

- în ultima vreme la Edi
tura economică mi-au 
apărut, la unele volume 
având și colaboratori, o se
rie de cărți între care 
amintesc: Istoria gândirii 
economice românești. 
Probleme ale metodolo
giei de cercetare în știința 
economică. Istoria eco
nomică a României: din 
acest ultim titlu s-a tipărit 
primul volum și se lu
crează la cel de-al doilea 
care cuprinde perioada 
1939-1989. Sper ca sănă
tatea să mă ajute să scoa
tem și volumul al treilea,

cator au fost identificate pe 
zona Deva-Mintia și Chișcădaga 
în data de 26.10.1999.

Pulberile sedimentabile con
tinuă să înregistreze depășirea 
limitei admise de 17.0g/mp/lună 
doar pe zona Chișcădaga de 
7,17 ori pentru valoarea medie și 
de 7,8 ori pentru valoarea 
maximă.

Față de perioada anterioară 
cantitatea de pulberi sedimen
tabile emise în atmosferă de SC 
CASIAL SA a crescut cu 69,21 
g/mp/lună pentru valoarea me
die și cu 42,53 g/mp/lună pentru 
valoarea maximă.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama absor
bită se mențin în limitele de va
riație ale fondului natural de ra
dioactivitate pentru toți factorii 
de mediu analizați. 

care va aborda perioada 
de după 1989.

O preocupare ce nece
sită timp și bani este termi
narea construcției Casei 
economiștilor din București, 
unde vom amplasa editura 
proprie a AGER; va fi o 
vastă bibliotecă, va fi re
dacția cotidianului de spe
cialitate Economistul și se 
vor desfășura diverse acti
vități specifice pe plan pro
fesional. Tot aici vor func
ționa un institut propriu de 
cercetări în domeniul eco
nomiei, comisiile de spe
cialitate ale AGER, o libră
rie economică și socială 
etc.

- Doriți să transmiteți 
un gând pentru români și 
un mesaj pentru econo
miști?

- Da. în istoria sa mile
nară poporul nostru a știut 
să învingă marile dificultăți 
care i-au stat în cale, du
când lupte de apărare a 
ființei sale cu imperiile tur
cesc, rusesc și austro-un-

•
Comparativ cu valorile de 

atenție stabilite pentru depune
rile atmosferice de 200 Bq/mp/ 
zi și de 10,0 Bq/mc aer, în 
această perioadă s-au obținut 
valori medii de 1,17 Bq/mp/zi 
respectiv 3,28 Bq/mc aer la 
aerosolii atmosferici.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu provenite în principal de 
la unitățile de extracție și pre
parare a cărbunelui au avut o 
valoare medie de 1891,7 mg/1 
și o valoare maximă de 4384,0 
mg/1 valoare identificată la data 
de 26.10.1999. Raportând va
lorile obținute la perioada an
terioară se constată o scădere 
a cantității de materii în sus
pensie pe râul Jiu cu 289,3 mg/ 
1 pentru valoarea medie și o 
creștere cu 545,0 mg/1 pentru 
valoarea maximă.

Agenția de pro. ecția 
mediului Deva 

______________________/ 
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și să 
viață

că la

gar, din care a ieșit vic
torios. Cred că românii 
vor ști și de acum încolo 
să facă să dispară mizeria 
și sărăcia, analfabetismul 
și șomajul, să se bucure 
fiecare de libertate 
aibă parte de o 
demnă, prosperă.

Având în vedere 
23 noiembrie se sărbăto
rește Ziua economistului, 
zi ce amintește de des
chiderea primului curs de 
economie politică de 
către loan Ghica la Aca
demia Mihăileană din 
lași, doresc să adresez 
un gând bun de unire a 
forțelor tuturor economiș
tilor din țară pentru apă
rarea și promovarea in
teresului economic națio
nal, pentru propășirea 
economică, socială, cul
turală și științifică a țării 
noastre, astfel încât Ro
mânia să ocupe locul 
demn pe care îl merită cu 
prisosință în rândul na
țiunilor lumii.

ECOLOGIA URCĂ ÎN 
PARÂNG

Iarna, care bate la ușă, 
nu i-a speriat pe membrii 
Asociației de Ecologie 
PETRO AQUA - Petroșani 
să facă o repetiție genera
lă în vederea pregătirii unei 
noi acțiuni de profil, adică 
o igienizare de proporții a 
unor zone situate la cote 
mai înalte decât cele rive
rane, cu care aceștia au 
fost obișnuiți până acum. 
Pe această cale, se face 
apel la proprietarii de ca
bane, la salvamontiști, pa- 
rapantiști, la elevii Grupului 
Școlar Sportiv Petroșani și

... -..... .......... ««ex -nm-T- ...hi.

Sport • Sport • Sport 
ELIMINÂND O ECIIIPÂ DIN

FOTBALUL MARE,
STEAUA 11AMANE EUllOl’A

Joi scara, la Londra, s-a 
desfășurat manșa retur a par
tidei contând pentru turul doi 
al Cupei UEFA între West 
Ham United și Steaua Bucu
rești. Mizând pe conservarea 
avantajului de două goluri 
obținut la București, militarii 
au abordat o partitură tactică 
defensivă care în cele din 
urmă s-a dovedit “câștigătoa
re”, meciul terminându-se 
nedecis: 0-0. Tinerii fotbaliști 
ai Stelei au reușit să treacă cu 
bine peste presiunea fantas
tică pe care au exercitat-o 
gazdele - fotbaliști și public - 
în prima repriză, iar în repriza 
secundă au reușit chiar câ
teva contraatacuri tăioase din 
care puteau înscrie. Atuurile 

l Stelei au fost evoluția excc-

r
Meci de văzut

CORVINUL - INTER SIBIU
Sâmbătă, de la ora 11, pe stadionul Corvinul se desfășoară 

meciul t unedorenilor cu Inter Sibiu, din etapa a 15-a din seria a 
ll-a a D viziei B. Vecine în clasament, Corvinul locul 5, Inter 6, 
partida &e anunță a fi viu disputată, hunedorenii având nevoie de 
toate punctele puse în joc pentru a nu pierde contactul cu 

^plutonul din fruntea clasamentului. (S.C.)

Ajutor acordat 
populației 
afectate de 
inundații

Printr-o recentă hotărâre 
a Guvernului României, unui 
număr de 31 de județe afec
tate în mai mare sau mai mică 
măsură de calamitățile natu
rale (inundațiile) din vara 
acestui an le-au fost alocate 
din bugetul de stat pe 1999 
anumite sume pentru ajutora
rea populației lovite de de
zastru. Cele mai consistente 
valori - de câte cinci miliarde 
de lei - le-au fost repartizate 
județelor Hunedoara și 
Mehedinți.

Cuantumurile pentru fie
care unitate administrativ-teri- 
torială (oraș, comună, sat) vor 
fi stabilite de către comisiile 
județene de apărare împotriva 
dezastrelor, împreună cu di
recțiile generale ale finanțelor 
publice și controlului financiar 
de stat. în județul nostru, vor 
beneficia de ajutoare finan
ciare din cele cinci miliarde de 
lei comunele Șoimuș, Bălța, 
Crișcior, Vețel, Cârjiți etc., iar 
repartizarea sumelor pe fie
care gospodărie afectată se 
va face prin dispoziție.emisă 
de primarul localității.

la toți cei care doresc să-și 
dovedească respectul față 
de natură.

Zona curățată de gu
noaie este cea cuprinsă 
între stația meteo și ca
bana IEFS. Sacii de gunoi 
vor fi transportați în zonele 
amenajate prin ajutorul 
oamenilor de la cabana în
treprinderii de Utilaj Minier 
Petroșani (IUMP) cu ajuto
rul tractorului cu remorcă, 
iar participanților la aceas
tă acțiune li se va asigura 
transportul gratuit cu tele- 
scaunul. (M.F.)

lentă a liniei de fund, interven
țiile salvatoare ale portarului 
Ritli, tehnica superioară a mij
locașilor și ... șansa care în câ
teva rânduri ne-a ocrotit de 
primirea unor goluri ca și 
făcute.

Calificarea Stelei în turul 
III al Cupei UEFA în dauna 
unei echipe dintr-un campio
nat puternic (financiar și va
loric), cum e cel al Angliei, 
dovedește că fotbalul româ
nesc arc încă resurse, deși cele 
mai bune produse ale sale iau 
- uneori prea devreme - calea 
marilor echipe europene. 
Felicitări Steaua și succes în 
turul III! în ziarul de marți, vă 

vom prezenta rezultatele tra
gerii la sorți desfășurate vineri, 
la Geneva. (C.M.) J


