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LA DEPOZITELE 1N LEI
- PERSOANELOR FIZICE

x la 30 de zile - 
50% /an 

prin capitalizare - 
63,21%/an

x la 90 de zile - 
53% /an 

prin capitalizare - 
64,49%/an

Ce spun târziile norme 
metodologice 

Acordarea 
primei de 
300 lei/kg 

de grâu
Prin OUG nr.119/1999 s-a aprobat 

acordarea primei de 300 lei/kg 
producătorilor agricoli pentru grâul de 
panificație livrat din recolta anului 1999, 
destinat consumului intern. Normele 
metodologice de aplicare a respectivei 
OUG prevăd că această primă se acordă 
producătorilor agricoli care au livrat grâul 
începând de la 20 iunie a.c., vânzarea 
făcându-se către agenții economici cu 
activitate de morărit și/sau de panificație 
și agenților economici de tip Comcereal, 
Cerealcom sau Romcereal, având ca 
destinație consumul intern. Plata primei 
se face în condițiile recalculării în 
echivalent STAS 813 - 1968, respectiv 
greutate hectolitrică 75 kg, umiditate 14 
la sută și corpuri străine 3 la sută.

Acordarea primei de 300 lei/kg grâu 
se face de către direcțiile generale 
pentru agricultură și industrie 
alimentară, prin băncile comerciale 
pentru persoane fizice și juridice care au 
cont deschis la bănci sau prin oficiile 
poștale în cazul persoanelor fizice care 
nu au cont la bancă.

Pentru decontarea sumelor cuvenite, 
producătorul agricol primește un 
formular de cerere care se înaintează la 
DGAIA, unde este verificată, aprobată și 
va purta înscrisuri justificative privind 
calitatea de producător, autenticitatea 
adeverinței eliberate de primărie din care 
să rezulte că respectivul producător a

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

La Brănisca

Bolnavii au medici de 
familie, farmacie, dar vin 

cu seringile de acasă
La (ară, se știe, informațiile ajung mai

V_____________ ___—-_____________ -______________ *

greu. Lipsiți de mijloacele necesare oamenii 
intră în posesia noutăților, de orice gen ar fi 
ele, mult mai târziu. De la regulă nu fac 
excepție nici problemele mai spinoase. Noul 
sistem al asistenței 
medicale, care se chinuie 
să ia locul celui învechit, 
dă dureri de cap atât 
medicilor cât și 
pacienților din mediul 
rural.

Din cei peste 1700 locuitori ai comunei 
Brănișca 1500 se află deja înscriși pe lista 
medicului de familie Aida Ropceanu. Față de 
alte locuri, starea clădirii dispensarului este 
una bună la Brănișca, nefiind, așadar, motive 
de îngrijorare din acest punct de vedere.

Multă lume aștepta, în ziua documentării 
noastre, la ușa medicului. Bolnavi: bătrâni, 
obosiți și apăsați de diverse beteșuguri. Maria 
Rus are 67 de ani și vine la doctor în fiecare 
săptămână. Deh, bolile nu-i dau astâmpăr 
nicicum. Deși are o pensie de 50000 lei/lună, 
după ce a lucrat la CAP, săteanca a fost 
nevoită să-și cumpere medicamentele fără de 
care nu-i trec durerile. Ca să-i facă injecțiile 
prescrise Maria Rus a fost nevoită să vină cu 
seringa de acasă. Maria Olaru are și ea 
destui ani ce o aduc la dispensar. Deși s-a 
înscris pe lista medicului de familie de cum a 
aflat cum stau treburile cu noul sistem, 
bătrâna spune că a înțeles că trebuie să 
plătească 10000 de lei pentru Fiecare injecție 
administrată. Din cei 380000 lei cât are 
pensie de urmaș ea însă nu-și permite acest 
lucru, așa că le-a spus cadrelor sanitare că nu 
poate plăti și gata. Totuși seringi și-a 

achiziționat și ea pentru că la dispensar nu 
sunt.

„Nu mă lasă reumatismul. Am și cu 
fierea. 160.000 lei am dat pe medicamente 
de data aceasta. Acasă am altele. Nu mă 

lasă durerile astea”, se 
plânge Rozalia Bozan, de 
68 de ani din comună. Cei 
ce așteptau să intre să-i 
consulte medicul, Ia 
dispensarul din Brănișca,

și nu erau puțini, puteau să citească pe ușa 
cabinetului un anunț. Despre ce era vorba? 
Pacienților li se preciza că începând cu 1 
octombrie a.c. se poate scrie doar, o rețetă 
gratuită sau compensată pe lună, de 
persoană, iar pentru tratamentele 
injectabile erau rugați să-și cumpere 
seringile. Asta pentru că spitalul nu mai 
finanțează și nu mai aprovizionează 
deocamdată dispensarul. Ce se întâmplă de 
fapt și de ce pacienții trebuie să-și achite 
doctoriile, deși se află pe lista medicului de 
familie, am aflat de la dr. Aida Ropceanu.

„în urma discuțiilor de la Direcția de 
Sănătate Publică s-a hotărât că deocamdată 
să ne limităm la o rețetă compensată sau 
gratuită pe lună pentru un bolnav. Aceasta 
pentru că nu am știut exact consumul de 
medicamente necesar. Acum însă avem 
posibilitatea să scriem rețete în regim 
compensat ori gratuit în limita fondurilor 
pe care le avem. De mai bine de o lună 
spitalul nu ne-a aprovizionat cu nici o 
seringă și de aceea am recurs la a ruga

Sorina POPA
(Continuare în pag. 2)

PUNCTE DE VEDERE 

Guvernul și 
recolta sa 

bogată în... 
ordonanțe> 
de urgență
Nu încape nici un dubiu că dintre 

cele cinci guverne post-decembriste 
ale României (Petre Roman, Theodor 
Stolojan, Nicolae Văcăroiu, Victor 
Ciorbea, Radu Vasile), acesta din urmă 
poate fi declarat campion la capitolul 
ordonanțe de urgență. Și tot el s-a 
bucurat (amară bucurie) de cel mai 
mare număr de moțiuni - simple ori de 
cenzură - depuse de către opoziție la 
adresa activității sale. De fapt, trebuie 
spus altfel: Guvernul a semănat 
ordonanțe și a cules moțiuni - de 
altminteri atribuții și drepturi legitime 
într-o democrație.

Multitudinea de probleme vechi și 
nou apărute în actul guvernării, relația 
nu chiar amiabilă dintre Cabinetul Radu 
Vasile și cele două Camere ale 
Parlamentului - datorată poate și 
temporizării din partea acestora a 
unor proiecte de legi și nu mai puțin 
hârjoanelor politice și intereselor de 
grup - au determinat Executivul să se 
întreacă pe sine în elaborarea de 
ordonanțe de urgență. Acest exercițiu 
a devenit o practică de guvernare a 
„clasei” Radu Vasile, substituindu-se 
Parlamentului în funcția legislativă și 
încălcând principiul constituțional al 
separației puterilor în stat. Chiar 
parteneri externi ai României și-au 
manifestat neîncrederea într-un 
asemenea stil de lucru, ei dorind ca și

Dumitru GHEONEA

(Continuare în pag. 2)

Zidul a căzut - au 
rămas "zidurile"

In aceste zile Berlinul - noua, dar atât de vechea capitală a 
Germaniei - a sărbătorit zece ani de la dispariția monumentului care 
probabil că i-a marcat nu doar istoria sa ca oraș, ci chiar istoria unei 
întregi generații europene. Zidul - ca simbol al divizării Europei - a 
căzut, lăsând atunci în sufletele oamenilor speranța de mai bine. Din 
păcate, în cei zece ani scurși de la acel moment, noi și noi ziduri au 
fost clădite, nu doar între oameni, ci chiar în oameni, noua Europă 
nefiind nici pe departe așa cum ne-o închipuiam cu toții. Un 
adevărat munte se înalță acum între bogatul vest și sălbaticul est, 
rațiuni care altădată ar fi îmbărbătat popoare întregi fiind astăzi 
aproape date uitării. Ideea unei lumi mai bune, a unei lumi în care să 
triumfe concepțiile capitalismului, a fost de facto abandonată, mai 
marii Europei vestice fiind puși față în față cu “invazia” cetățenilor 
de gradul doi precum românii, gata să dea peste cap tot ceea ce 
înseamnă ordine și democrație. Vestul închide, așadar, ușa în nas 
rudelor sărace din răsărit, pentru a efectua o simplă vizită în 
“Eldorado” un biet român fiind nevoit să treacă printr-un adevărat 
calvar care începe de la ușa ambasadei. Chiar dacă nu mai există, 
pentru că nu îl mai vedem, zidul este încă acolo înălțându-se parcă 
pentru a-i sfida pe aceia care continuă să creadă în altruismul 
societății capitaliste.

Europa de azi este una a intereselor economice, una în care 
puternicii conduc, iar cei slabi se supun umili, cerșind doar din când 
în când câte un împrumut financiar de la “forurile economice 
europene și mondiale” pentru a nu muri cu totul. Aceasta este și

_________ Andrei NISTOR 
(Continuare în pag. 2)
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SC Haber Internațional SA Hațeg 

La un nou și 
promițător 

început
‘Brewery Holdings Limited și infuzia masivă de 

capital
‘Modernizarea fluxurilor de fabricație, înnoirea 

spațiilor de producție, ușurarea condițiilor de lucru 
*în prim-planul atenției: calitatea berii și eficiența 

economică
‘Mulțumiri colaboratorilor și clienților

în cele peste două decenii de existență, Fabrica de bere din 
Hațeg, una dintre cele mai mari din țară, și-a perfecționat continuu 
producția și pregătirea profesională a colectivului, a ridicat cu 
competență și responsabilitate calitatea berii, a diversificat 
sortimentația, și-a sporit desfacerea și numărul clienților. în urmă 
cu cinci ani s-a privatizat. Un întreprinzător spaniol a preluat de la 
FPS pachetul majoritar de acțiuni și a înființat SC Haber Internațional 
SA. Imediat s-a trecut la un amplu proces de retehnologizare, de 
dotare tehnică, de creștere a producției. Berea de Hațeg s-a impus 
tot mai mult pe piața românească.

De un an de zile, mai exact din luna septembrie 1998, SC

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)
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Zidul a căzut • ••
(Urmare din pag. 1)

situația României la zece ani după ce comunismul a dispărut. Suntem 
departe de ceea ce doream să fim atunci și suntem și mâi departe de 
ceea ce am fi putut să fim. Din păcate, cea mai mare parte din vina 
pentru-actuala situație o purtăm chiar noi, pentru că nu am știut să 
ne adaptăm rapid, pentru că nu am știut să riscăm și pentru că acel 
spirit balcanic este mult mai puternic în noi decât tendințele 
europeniste ale unor politicieni. La zece ani după căderea zidului, 
bătrâna Europă este o mașină cu două viteze, între granițele sale 
naturale înălțându-se încă prea multe granițe umane și economice.

După căderea zidului și noi românii, ca și ceilalți estici, credeam 
că democrație înseamnă să poți călători liber oriunde dorești, să poți 
trăi bine dacă muncești pe brânci, să poți să te bucuri de roadele 
muncii tale. Nu este așa, incertitudinea economică facându-i pe 
multi să considere că aeum zece ani s-au înșelat amarnic. Din 
nefericire, prin tot ceea ce facem și prin tot ceea ce ni se face nu 
rezultă altceva decât noi ziduri. Mai mari sau mai mici aceste noi 
ziduri ne despart între noi și ne despart de restul Europei. Diferențele 
enorme dintre cei bogați și cei săraci, societatea bipolară a 
prezentului, nu fac altceva decât să înalțe ziduri, la fel cum 
diferențele economice, politice și sociale între noi și ceilalți din vest 
conduc la același rezultat. Zidul Berlinului a fost dărâmat acum zece 
ani, dar, ciudat, el este totuși prezent mai mult decât oricând în 
fiecare dintre noi.

Acordarea primei de 
300 lei/kg de grâu

(Urmare din pag. 1)

La un nou și 
promițător început

(Urmare din pag. 1)

Haber Internațional SA 
parcurge cea mai dinamică 
perioadă din activitatea sa. 
Preluată de un alt investitor 
străin, de data aceasta un 
cetățean englez, și încadrată 
într-un nou sistem de 
organizare și conducere - Brew
ery Holdings Limited alături 
de alte două mari și importante 
fabrici de bere românești (din 
București și Miercurea Ciuc), 
unitatea din Hațeg este supusă 
unor ample transformări de 
natură tehnică și tehnologică, 
de creștere a calității berii și 
eficienței economice, de înnoire 
sub toate aspectele.

- în această perioadă au fost 
investiți peste patru milioane de 
dolari, ne spunea deunăzi dna 
ing. Aurelia Istrătescu. 
directorul tehnic al SC Haber 
Internațional SA, în timp ce ne 
conducea prin labirintul 
secțiilor de fabricație, 
laboratoarelor, depozitelor. 
Fără o ordine anume, 
menționez automatizarea 
completă a stației de drojdie - 
cu calculatoare de proces, 
realizarea unei noi stații de 
spălare mecanizată a linurilor 
de fermentare a berii, trecerea 
de la sistemul vechi de răcire a 
berii la unul modem și eficient 
- prin construirea noii centrale 
de frig, de răcire a mustului la 
fierbere, răcirea berii în 
fermentație primară și răcirea 
în pasteurizatoare, fiind montat 
un pasteurizator separat și 
pentru berea la butoi. De 
asemenea au fost izolate toate 
coloanele de bere care 
transportă agentul de răcire, 
fiind izolate cu poliuretan și 10 
tancuri de bere. O lucrare 
deosebit de importantă a fost 
schimbarea serpentinelor de 
răcire la liniile de fermentație 
vechi, de 20 de ani, cu serpen
tine din inox, ca și cea de 
refacere - mărire, modernizare, 
igienizare - a sălii de 
îmbuteliere a berii la butoi și 
construirea noii gospodării de 
apă la secția fierbere.

Constatăm înnoirea și 
modernizarea altor hale vechi 
și insalubre, destinațiile noi 
date unor spații irațional 
folosite, realizarea unui nou 
laborator, mare, ultramodern, în 
care s-a investit nu mai puțin 
de un miliard de lei. Totul în

fabrică primește straie noi - 
gresie, faianță, sticlă și inox, 
aparatură performantă. “S-au 
efectuat și alte lucrări și se 
acționează în continuare la 
câteva -de asemenea de 
anvergură și importanță 
tehnologică - releva dna 
Tereza Milea. directorul eco
nomic al societății - toate în 
scopul utilizării la parametri 
optimi a dotării tehnice 
moderne și dezvoltării 
capacității de producție, 
îmbunătățirii calității berii, 
ușurării muncii oamenilor și 
creșterii randamentului lor în 
producție. Vrem ca în acest 
an să atingem capacitatea de 
fabricație inițială - de 500.000 
hl de bere pe an -, iar în 2000 
să creștem până la 600.000 
de hectolitri, cu îmbunătățirea 
sensibilă a calității berii.

La SC Haber Internațional 
SA lucrează 327 de salariați, 
care se bucură de condițji 
corespunzătoare de muncă și 
de sănătate - prin dispensarul 
propriu al societății -, 
realizează lunar venituri 
decente, reușind, prin 
profesionalismul și dăruirea 
la locurile de producție, să 
crească prestigiul unității, să 
atragă noi clienți pentru 
sortimentele de bere 
“Hațegana". “Poate ar trebui 
adăugat că SC Haber 
Internațional SA con lu
crează foarte bine cu SC 
Haber Comercial SRL, care 
desface berea de Hațeg în 
întreg județul și în multe altele, 
pe baza contractelor și a 
comenzilor beneficiarilor, a 
ținut să precizeze dna Adelia 
Timiș. jurisconsultul
societății. Și încă ceva, pentru 
informarea acționarilor la SC 
Haber Internațional SA, și 
anume că întreg profitul 
obținut în ultima perioadă a 
fost și este reinvestit, încât 
repartizarea dividendelor va 
mai întârzia. Acțiunile însă nu 
trebuie vândute, deoarece 
valoarea lor crește. ”

- Oricum, noi le mulțumim 
tuturor colaboratorilor și 
furnizorilor de materii prime 
și alte materiale, precum și 
clienților berii de Hațeg, din 
ce în ce mai multi, dovadă a 
calității în continuă creștere 
a berii noastre, și îi asigurăm 
pe mai departe de sprijinul și 
bunele noastre intenții. (P)

cultivat o suprafață de pe 
care s-a obținut cantitatea 
de grâu livrată, copia de pe 
factura sau borderoul de 
achiziție, precum și 
adeverința eliberată de 
agentul economic căruia i- 
a fost livrat grâul, din care 
să rezulte că acesta este 
destinat consumului intern.

Aceasta este filiera 
pentru cei ce se găsesc în 
situația de a beneficia de 
prime. De dorit ar fi fost însă 
ca acești bani cuveniți să fi 
venit mai repede, imediat ce 
s-a livrat producția, pentru 
ca astfel producătorul 
agricol să poată relua ciclul 
de recoltă în toamnă, numai 
așa având garanția că în 
anul 2000 nu vom avea 
probleme cu asigurarea 
pâinii. Cum politicienii și 
guvernanții noștri acțio
nează cu mare întârziere 
când este vorba de soarta 
țăranului, nu ne miră că nu 
s-au asigurat condiții ca anul 
viitor să fie fără griji în 
privința pâinii.

Zadarnic se spune că 
agricultura este o prioritate 
chiar și pentru premierul 
Vasile, deoarece realitatea 
contrazice flagrant o astfel 
de afirmație. Nu are 
acoperire nici declarația

după care cultura grâului 
ar fi de importanță 
strategică, din moment ce 
nu se ia nici un fel de 
măsură în vederea 
stimulării producătorilor 
agricoli, în sensul de a 
face cunoscute încă de la 
semănat prețurile de 
achiziție pentru grâu, de a 
asigura valorificarea 
recoltei în condiții de 
obținere a unui profit 
rezonabil la cei ce 
lucrează pământul și obțin 
producția, nu așa cum se 
întâmplă acum, adică 
profitul merge la 
intermediari și pe la cei ce 
procesează recolta.

Atâta 
lucrurile 
scheme 
depășite
aștepta să ieșim din 
impas, să ne desprindem 
din situația de importatori 
de produse agroali- 
mentare și să devenim în 
realitate ceea ce am fost 
cândva, adică “grânarul 
Europei”. Politicile 
agricole de până acum au 
însă alte 
comenzile
urmărind distrugerea 
producătorului agricol 
român, acesta fiind un 
potențial concurent de 
temut.

Bolnavii au 
medici de 

familie
(Urmare din pag. 1)
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învechite și 
nu ne putem

obiective, 
exterioare

Sărbătoare la
Szombathely

în perioada 12-14 noiembrie o delegație a Primăriei 
Hunedoara va participa la sărbătoarea orașului 
Szombathely din Ungaria. Autoritățile maghiare au fost 
invitate și ele la zilele, municipiului Hunedoara din 
octombrie a.c. Delegația hunedoreană este formată din 
primarul Remus Mariș și consilierul loan Marcu. 
(Sorina POPA)

pacienții să și le cumpere. 
Câte mai avem le păstrăm 
pentru cazurile urgente.” 

Bolnavii au noroc că nu 
trebuie să mai dea bani 
pentru transport ca să-și 
procure doctoriile. Asta 
pentru că la dispensar 
funcționează de 3 ani și un 
punct de lucru al farmaciei 
Galenica din Deva. în acest 
fel oamenii știu că de 2 ori 
pe săptămână, 
joia, pot 
aprovizioneze
medicamente imediat ce ies 
de pe ușa cabinetului 
medical.

La Brănișca, ca mai 
peste tot, unii sunt și 
bolnavi și săraci. Cum îi va 
ajuta pe viitor noul sistem 
al asistenței medicale vom 
vedea.

O BERBEC
în familie, dacă nu folosiți 

tonul potrivit, vă puteți certa 
cu rudele sau chiar cu 
partenerul. Din punct de 
vedere fizic sunteți în cea mai 
bună formă.

O TAUR
în ultimul timp vă enervați 

mult și dormițl puțin, deși 
invers ar fi mult mai sănătos. 
Nu vă lăsați pradă gândurilor 
negre, autoflagelarea nu duce 
la nimic bun.

lunea și 
să se

cu

Guvernul și recolta sa
(Urmare din pag. 1)

la noi să existe legi clare, sănătoase, nu 
ordonanțe de urgență, date cel mai 
adesea în grabă, fără o temeinică 
fundamentare și motivare. Vezi, de pildă, 
OU nr. 49 privind salariile managerilor 
Regiilor Autonome și Companiilor 
Naționale, din domeniul bancar etc.

Pe bună dreptate, parlamentarii 
opoziției au taxat Guvernul cu moțiuni de 
cenzură - de la cea a grâului și agriculturii 
până la cea a IMM-urilor și manualelor 
alternative de istorie, aflată în pregătire - 
, chiar dacă toate au căzut. Pe bună 
dreptate liderii PDSR și-au amenințat 
adversarii că imediat ce vor accede la 
putere vor anula o serie de acte 
normative impuse de actualul legislativ 
prin ordonanțe de urgență. Și încă mai 
mult, exasperați de această procedură a 
actualului Guvern, de curând, un număr 
de 56 de deputați din opoziție au adresat o 
scrisoare Președintelui Adunării 
Parlamentare a Consiliului Europei în care 
semnalează că de aproape trei ani 
România este guvernată preponderent 
printr-un regim al ordonanțelor emise de 
Guvern. Se menționează că în perioada 
noiembrie 1996 (deci începând cu 
guvernarea Ciorbea) și până în

septembrie 1999 au fost publicate în 
Monitorul Oficial 296 de ordonanțe de 
urgență din care numai 131 au fost 
aprobate de Parlament. Din acest punct 
de vedere se poate aprecia pe bună 
dreptate că cele două guverne ale 
coaliției la putere după 1996 au acumulat o 
recoltă bogată, care, din păcate, n-a prea 
ajutat la rezolvarea problemelor atât de 
grele cu care se confruntă țara, multe 
fiind generate chiar de guvernele Ciorbea 
și Vasile.

Ultima pe listă este Ordonanța de 
Urgență privind Agenția Națională a 
Domeniilor Statului, prin care se 
reglementează și soarta IAS-urilor, 
promovată de ministrul Agriculturii și 
Alimentației, loan Mureșan, care a stârnit 
furtuni între coaliție și opoziție, între 
PNȚCD și PD, fiind oprită din drumul ei 
spre Monitorul Oficial de către premierul 
Radu Vasile din alte rațiuni politice, lată un 
stil de lucru deficitar, rezultantă a unor 
mentalități etatiste, prin care Guvernul 
Radu Vasile încearcă să-și mențină cât mai 
mult și în forță cârma, în disprețul legii și 
al cetățenilor acestei țări.

Vin vremuri tot mai grele, dlor 
guvernanți. Nu vedeți?!

O GEMENI
Nativele zodiei nu vor mai fi 

supuse stresului și se vor 
înțelege bine cu colegii. Nu vă 
încredințați secretele prie
tenelor, pentru că se vor 
transforma rapid în bârfe.

Z> RAC
Continuă seria bună. Venus 

vă ajută. Vă simțiți în 
siguranță în mijlocul celor 
dragi și sunteți irezistibili. în 
plus, sunteți și într-o formă 
fizică de vârf.

O LEU
Nu vă neglijați prietenii, 

deoarece cariera dv. depinde 
de părerea unor asemenea 
persoane influente. Nu vă 
angajați în afaceri, căci veți 
avea de pierdut.

O FECIOARĂ
Evitați certurile de la 

serviciu, mai bine fiți dv. 
judecătorul. încercați să vă 
formulați principiile, ideile și 
ceea ce vreți să arătați lumii 
întregi!

O BALANȚĂ
De data aceasta cântăriți 

bine posibilitățile, astrele vă 
ajută în luarea deciziilor. 
Partenerul vă va cumpăra 
ceva ce vă doreați de multă 
vreme.

O SCORPION
împăcați-vă cu dv. înșivă și 

toate gândurile se vor 
schimba în bine. Dacă 
partenerul nu se simte bine, 
fiți alături de el și îngrijiți-l, vă 
poate veni rândul oricând.

3 SĂGETĂTOR
Dispuneți de o energie care 

vă surprinde și pe dv. Totuși, 
ar fi bine să vă înfrânați ritmul, 
întrucât comiteți greșeli, mai 
ales în plan profesional, care 
pot genera neplăceri.

3 CAPRICORN
Este o perioadă calmă, 

când vă puteți bucura de 
roadele silinței dv. anterioare 
și de bucuriile vieții. Veți fi în 
compania unor persoane de 
la care 
multe.

aveți de învățat foarte

O
Nu 

riscantă! Respectați legea și 
nu vă abateți de la drumul 
drept! Procedați foarte bine 
dacă respectați regulile jocului 
și în viața personală.

VĂRSĂTOR
luați nici o decizie

O PEȘTI
Dacă v-ați hotărât să vă 

schimbați locul de muncă, 
pare a fi o hotărâre corectă. 
Numai să aveți răbdare, căci 
în curând veți primi propuneri 
care de care mai 
avantajoase.%__________________________

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

Adresa redacției: 2700 DEVA, Str. 1 Decembrie, nr. 35, județul Hunedoara • Telefoane: 211275, 212157, 225904 
(tipografie); Fax 218061

> E-mail:cuvlib@ deva.iiruc.ro
întreaga răspundere pentru conținutul articolelor o poartă autorii acestora. Redacția nu răspunde material sau moral pentru 

articolele necontractate trimise ziarului din propria inițiativă a colaboratorilor. Manuscrisele (publicate sau nu) nu se înapoiază autorilor.

Tiparul 
executat 

la 
Tipografia 
“Cuvântul 

liber” 
Deva

^CUtâNTUL CZT* LIBER CUVÂNTUL LIBER -
DFVÂ

Societate pe acțiuni cu capital privat, 
înmatriculată la Registrul Comerțului Deva, 

cu nr. J20/618/1991.
Cont 2511.1 -133.1/ROL B.C.R. Deva • Cod fiscal 2116827 

Cont 50692116827 Trezoreria municipiului Deva

deva.iiruc.ro


11 NOIEMBRIE 1999 Cuvântul liber

LICEUL HOREA, LA 
CEAS ANIVERSAR
Sărbătorim astăzi, 

11.11.1999, Ziua școlii noastre - 
Ziua Horea. Ne bucurăm de 
această sărbătoare, pentru că 
toți avem nevoie de sărbători, 
spre a ne regăsi sub semnul 
bucuriei, al împlinirii și al 
aducerilor aminte.

în situația actuală, în care 
adevărul, demnitatea și valoarea 
și-au pierdut potențialul, școala 
încearcă să ofere, pe lângă 
cunoștințe și iubire, prietenie și 
sprijin moral de care este atâta 
nevoie. în acest sens și istoria 
trebuie reconsiderată pe baza 
celor mai înalte principii umane.

Competitivitatea se naște și 
prin însușirea moștenirii istoriei 
și culturii naționale și universale.

Momentele de cumpănă din 
istoria unui popor sunt fapte de 
meditație pentru urmași. Un 
astfel de moment este, și cel 
aniversat astăzi. Este vorba de 
ultimatumul adresat de țăranii 
răsculați, la 11 noiembrie 1784, 
autorităților refugiate în cetatea 
Devei. Era cel mai revoluționar 

X_________ ____________

program al vremii, care, aplicat, 
însemna rezolvarea marilor 
probleme care frământau 
societatea transilvăneană la 
sfârșitul secolului al XVIll-iea, 
distrugerea piedicilor din calea 
progresului social și afirmarea 
națiunii române.

în amintirea acestui mo
ment al răscoalei din 1784 - 
1785, sărbătorim astăzi Ziua 
Horea - ziua școlii. Sperând ca 
destinul eroului Horea - 
patronul spiritual al școlii 
noastre, curajul și gândirea sa 
modernă să reprezinte un 
model și un sprijin pentru noi - 
elevi și profesori, care ne 
desfășurăm activitatea în 
această școală, ca prin 
eforturile noastre să ne 
dovedim eficiența în 
promovarea culturii, 
frumosului, libertății de gândire 
și acțiune, încrederii și 
verticalității morale.

Director, 
prof. Rodica CÎRȚÎNĂ

Millennium Dreamers Awards
Millennium Dreamers - cel mai 

important program destinat 
copiilor - se lansează in România

Cei mai talentați copii ai României vor participa la întâlnirea 
Mondială a Copiilor în 8-10 mai 2000, la Disney World, în Orlando, 
Florida. Lansarea prgramului național a avut loc pe 4 noiembrie 
1999. Informații complete veți putea găsi la restaurantele McDonald’s 
din toată țara.

Programul Millennium Dreamers, organizat de McDonald’s și 
Disney cu sprijinul UNESCO, va aduna în mai 2000, 2000 de copii 
din toată lumea la Orlando, Florida. începând cu 4 noiembrie în toate 
restaurantele McDonald’s sunt disponibile formulare de înscriere, 
precum și regulamentul oficial al programului Millennium Dreamers. 
Participarea la acest program nu necesită cumpărarea nici unui 
produs McDonald's, astfel încât toți copiii români între 8-15 ani vor 
putea participa. ,

Selecția finală va avea loc în februarie 2000, când un juriu, 
format din personalități române, îi va alege pe cei 10 copii, pe baza 
realizărilor și implicării lor în comunitatea în care trăiesc.

SPORT • SPORT • SPORT
Box

Rezultate remarcabile ale
pugiliștilor de la 

Siderurgica Hunedoara

Dinu Ferariu Gabriel Holdean

în ultimii ani, la zestrea 
bibliotecilor publice s-au 
adăugat periodic o serie de 
cărți donate de către 
Ministerul Culturii. Bunul 
"obicei" (printre-puținele, 
din păcate) s-a păstrat și în 
acest an; ce-i drept, în limite 
binișor mai mici față de anul 
trecut. De la 6 500 de vo
lume (în valoare de 152 de 
milioane de lei) date în '98, 
oferta ministerului pentru 
Biblioteca Județeană "Ovid 
Densusianu" Hunedoara- 
Deva s-a restrâns acum la 
1800 de cărți, însumând cca 
51 de milioane de lei. Bune 
și astea, în marea sărăcie 
în care continuă să se 
adâncească instituțiile de 
cultură românești...

Pachetele succesive 
care continuă să sosească 
pe adresa bibliotecii au 
cuprins până acum cărți din 
toate domeniile,
reprezentând 50 de edituri 
din țară. După cum ne

In lipsa banilor pentru cărți

Noroc cu donațiile...
9

informau dnele Valeria 
Stoian, directorul instituției, 
și Silvia Matieș, metodist, 
unele dintre acestea s-au 
remarcat prin faptul că au 
trimis volume foarte 
căutate, în mai multe 
exemplare și la prețuri 
acceptabile. E cazul 
editurilor în cea mai mare 
parte pentru copii: "Ion 
Creangă" (cu carte bună și 
în cantitate mare), 
"Enciclopedia copiilor" (cu 
câte 24-36 de exemplare 
dintr-un titlu), "Iri", 
"Universul enciclopedic" (cu 
12 exemplare din DEX și 
alte dicționare valoroase), 
"100+1 Gramar" (câte 32 
de exemplare din 
dicționare bilingve și 
romane foarte solicitate de

către copii - "Moromeții", 
"Cei trei mușchetari" etc.), 
"Junior Club", "Litera", 
"Minerva" ș.a. Pe de altă 
parte, edituri precum 
"Humanitas", "AII", 
"Nemira", "Albatros" sau 
"Eminescu" au expediat 
cărți importante, e- 
adevărat, dar puține (chiar 
într-un singur exemplar) și 
costisitoare.

Ca în fiecare an, 
volumele venind de la 
Ministerul Culturii au fost 
distribuite bibliotecilor 
publice din județ. Principalul 
criteriu de care s-a ținut 
seama în acest sens, ne 
spune dna Silvia Matieș, a 
fost suma alocată din 
bugetele locale pentru 
procurarea cărților. Spre a

echilibra cât de cât 
balanța, acolo unde s-au 
acordat foarte puțini bani 
sau deloc, donațiile au 
fost mai "consistente", 
cum s-a întâmplat c,u 
bibliotecile din Brad 
(unde de câțiva ani 
achiziția de carte e în 
mare suferință), Vața, 
Crișcior, Băița, Beriu, 
Ghelar, Teliuc etc. în 
medie, bibliotecile 
municipale au primit câte 
10-30 de volume iar cele 
comunale câte 50 de vol
ume.

N-a fost omisă de la 
"porția anuală" nici 
biblioteca deschisă de 
instituția județeană la 
Novo Selo (în Banatul 
Sârbesc), în urmă cu trei 
ani, coletele urmând să 
fie trimise cât mai curând 
comunității românești de 
acolo.

Georgeta BÎRLA

Nu are importanță dacă 
dragostea pentru nobila 
artă care este boxul pentru 
unii pornește dintr-o 
agresivitate distructivă sau 
constructivă, cert este că atât 
privitorii cât și specialiștii se 
animă cu impetuozitate în 
jurul ringului, savurând 
rafinamentele tehnico- 
tactice etalate cu nonșalanță 
de amatori sau profesioniști.

îngăduiți-mi să vă prezint 
doi dintre foarte tinerii 
pugiliști ai Clubului sportiv 
“Siderurgica Huneodara" 
care au urcat hotărât treptele 
ringului îndrăznind cu 
modestie să stârnească 
invidia sau admirația celor 
care-i aclamă:

Dinu Ferariu, proaspăt 
vicecampion național al 
cadeților la categ. 51 kg și 
locul al ll-lea la “Criteriul 
național” de juniori pe anul 
1999 la categ. 51 kg, la 
competiția de cădeți 
înfruntându-se timp de o

săptămână în finala de la 
Constanța cu cei mai buni 
pugiliști ai țării.

Gabriel Holdean - 
categ. + 81 kg - locul I - 
imbatabil la “Criteriul 
național” rezervat cadeților, 
tocmai în așezământul cu 
lungă tradiție în box - Galați, 
rezultat ce-l îndreptățește 
incontestabil să ocupe un 
loc în lotul național, lot aflat 
deja în febra pregătirii 
pentru Campionatele 
Europene din anul 2000.

Mai rămâne de văzut 
dacă dominanta forței in
terne a disponibilității și 
chemării spre afirmare se 
va exterioriza creator, iar cei 
doi sportivi vor avea ca
pacitate de a intui împreună 
cu mentorii lor - antrenorul 
Cezar Corduneanu și 
instructorul Stefan Bîrleanu 
- posibilitatea că se poate 
realiza înalta performanță.

Prof. Mircea SÎRBU

“Luați atitudine față de cei care ne distrug”
Stupoare. Vandali și 

devastatori, oricum i-am numi, 
escroci și derbedei, bandiți și 
impostori, detractori și huligani 
etc, într-un cuvânt răufăcători, 
într-o minoritate totuși infimă față 
de cei buni, aciuați și la noi în 
Deva ca oriunde, se dedau fără 
scrupule la cele mai josnice și 
penibile fapte, sfidând grosolan 
opinia publică.

Grav. Derbedeii aceștia, 
scursori ale unei societăți 
bolnave, certați cu legea și 
bunul simț, racile ale ei,.“se bat" 
cu ce pot prin oraș, distrugând, 
maltratând și producând 
dezordine precum sălbaticii în 
junglă.

Bunăoară, ca urmare a 
faptelor lor, trei coșuri de gunoi 
protocalii (și altele ca ele) “își 
deplâng” soarta dea fi... coșuri 
smulse și distruse bestial, spre 
mirarea noastră a tuturor. 
“Bietele" de ele, chiar ce-or fi 
făcut, ce vină au?!... De ce, oare, 
au fost rupte din suporturile
metalice înfipte în 
ciment?!..."Sămanele”, acum
cele trei “gemene" “zac obidite" 
într-o “miniexpoziție", lângă

statuia ecvestră a lui Decebal 
din fața Casei de Cultură, 
“implorând" trecătorii să 
mediteze la cuvintele din titlu.

Dar, domnilor, s-a găsit și 
ac de cojocul răilor. Cel puțin 
așa credem, deoarece, recent, 
polițiști, jandarmi și gardieni 
publici au descins în stradă 
pentru mai multă ordine și 
siguranță.

“Parcă nimeni nu vrea să-l 
vadă ce fac, că, dacă ar vrea s- 
o facă, i-arprinde și i-arpedepsi 
crunt, ca model pentru alții ca 
ei. La noi nu sunt legi aspre cum 
ar trebui să fie. Democrație, dar 
nici așa. în America n-a fost 
abolită pedeapsa cu moartea 
și-i foarte bine. Ar fi bune la noi 
legile islamice, cu judecarea în 
public și, după gravitatea 
faptelor, răufăcătorii să fie 
pedepsiți. E destul să se facă 
treaba asta cu vreo 2-3 că 
nimeni, sunt sigur, nu mai face 
nici cea mai mică faptă rea.” 
(Petru Damian)

“în țările nordice, unde-i o 
ordine desăvârșită, există 
coșuri speciale pentru 
depunerea obiectelor găsite. 

~~9-------------------

Cei care le-au pierdut vin și își 
ridică aceste obiecte din 
coșurile respective. La noi 
pănă-i lumea n-o fi așa! Mai ușor 
e să ne ia alți bani pentru ceea 
ce distrug nemernicii decât să- 
i prindă. Noi să-i învățăm cum 
să-i prindă?!... Ce dracu, ei nu 
știu să stea ascunși, mai ales 
noaptea, șisă-iprindă?!... Dar, 
probabil, nu vor s-o facă. Noi, 
poporul acesta, de aceea 
suntem săraci, că tot mereu 
facem aceleași lucruri de la 
început, lucruri pe care golanii 
le distrug. Așa că noi trăim tot 
în mizerie și dezordine. ” (Maria 
Cazacu)

“Cred că așa se vrea, să ne 
complăcem în situația aceasta 
de mizerie. Nu înțeleg deloc 
cum totuși poliția nu poate să-i 
pună la punct. Mai există și 
reversul problemei, dar aceasta 
nu-i o scuză, că nu putem pune 
câte un polițist lângă fiecare coș 
de gunoi sau lângă fiecare pom 
sădit, dar dumnelor au la 
îndemână destule metode și 
procedee de prindere a 
răufăcătorilor și pedepsirea lor, 
mai ales într-un oraș mai mic

cum este Deva." (Eugen 
Jurcău)

“De obicei, aceste grupuri 
de infractori sunt cunoscute 
de poliție. Cam aceiași 
săvârșesc faptele urâte. Pe 
lângă aceștia sau chiar în 
grupurilejespective mai sunt, 
probabil, și unii elevi fără cei 
șapte ani de acasă, scăpați 
pe panta decăderii morale, la 
care se adaugă în primul rând 
bețivanii din cârciumi care 
umblă noaptea pe străzi 
distrugând din teribilism și 
sub euforia băuturilor 
alcoolice, mai ales prin locuri 
mai dosnice. O altă categorie 
bănuită de distrugeri o oferă 
discotecile, unde, în noapte 
târzie, unii tineri, în stare de 
ebrietate, se răzbună pe 
obiectele din jur. Dar nu-i 
exclus ca unii treji, de nebuni 
ce sunt, să fie printre 
turbulența permanenți ai 
ordinii sociale.” (Anghel 
Miroiu)

Vai de banii poporului 
aruncați degeaba pe apa 
sâmbetei!

Valentin BRETOTEAN

lată programul întâlnirilor din Cupa UEFA din cel de
al treilea tur, în care echipa Steaua va juca cu Slavia 
Praga:

Parma AC - Sturm Graz
Olympique Lyon - Werder Bremen 
Panathinaikos - Deportivo La Coruna 
Bologna - Galatasaray Istanbul 
Udinese - Bayer Leverkusen 
RC Lens - FC Kaiserslautern 
Spartak Moscova - Leeds United 
Ajax Amsterdam - Real Mallorca 
Glasgow Rangers - Borussia Dortmund 
Roma AS - Newcastle United
AEK Atena - AS Monaco
Celta Vigo - Benfica Lisabona
Olympiakos Pireu - Juventus Torino
VfL Wolfsburg - Atletico Madrid
Arsenal - FC Nantes
Slavia Praga - Steaua București
Turul la 25 noiembrie, returul la 9 decembrie.

Mare interes al unor 
tehnicieni pentru postul 

părăsit de Pițurcă
Se apropie termenul dat de Mircea Sandu pentru a primi 

propuneri de la membrii Comitetului Executiv cu privire la noul 
selecționer al echipei naționale de fotbal, post rămas liber după 
plecarea lui Pițurcă. Până acum, se vehiculează numele unor 
bine cunsocuți și apreciați antrenori - Mircea Lucescu, Anghel 
lordănescu, Dumitriu, lenei, Boloni, Dinu și Halagian. Marea 
majoritate dintre ei au declarat că sunt dispuși să ducă tratative, 
că sunt'disponibili și onorați dacă ar ajunge la cârma 
reprezentativei României de fotbal, subliniind că tricolorii vor 
putea obține un succes frumos la "Euro 2000" (S.C.)
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TVR 1 ANTENA 1

Luni 15 noiembrie
12.00 Surprize, Surprize (r)
14.00 Jurnal
14.15 TVR Craiova
16.00 Emisiunea în limba maghiară
17.30 Agenția de plasare
18.05 Jumătatea ta
19.00 Avanpremieră Știri
19.05 Amintiri din secolul 20
19.10 Sunset Beach (s, ep. 571)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport.Meteo
20.55 Felicity (s, ep. 8)
21.40 FBI C-16 (s, ep. 8)
23.15 Jurnalul de noapte

Marți 16 noiembrie
9.00 TVR lași

10.00 Recurs la morală (r)
10.45 Top nostalgic
11.00 TVR Cluj-Napoca
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.30 Repere sacre !
15.00 Oameni ca noi l
15.30 Conviețuiri j
16.00 Emisiune în limbai 
maghiară
18.05 Jumătatea ta (cs) '
19.00 Avanpremieră Știri
19.05 Amintiri din secolul 20
19.10 Sunset Beach (s, ep. 572)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. Meteo
20.55 Telecinemateca: Absolventul 
(dramă SUA 1967)
23.00 Jurnal

Miercuri 17 noiembrie
9.00 TVR lași

11.00 TVR Cluj-Napoca
12.45 Top nostalgic
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 Ciberfan. Lumea Internet
14.30 Evrika! Jurnal de știință
16.00 Ecoturism
16.30 Medicina pentru toți
17.00 Hora satului
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră Știri
19.05 Amintiri din secolul 20
19.10 Sunset Beach (s, ep. 574)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport.Meteo
20.55 30 de rânduri pentru un delict (f. 
Italia 1998, p. O)
22.35 în flagrant

Joi 18 noiembrie
9.00 TVR lași

11.00 TVR Cluj-Napoca
12.00 Lumea dansului (r)
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 Ciberfan. Comunicații
14.30 Destinul unei națiuni
15.00 Conviețuiri (mag.)
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră Știri 
19.05 Amintiri din secolul 
20
19.10 Sunset Beach (s, ep.
575)
20.00 Jurnal. Sport. Meteo
20.50 Moștenirea (s, ep. 6)
21.45 Reflecții rutiere
22.00 Teatru TV: Căsătorie imposibilă 
23.00 Jurnalul de noapte

Vineri 19 noiembrie
9.00 TVR lași

11.00 TVR Cluj-Napoca
12.00 Rock la miezul nopții (r)
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 Ciberfan
14.30 Tribuna partidelor parlamentare 
15.00 Scena
15.30 Emisiune în limba germană
17.30 Cuvânt pentru necuvântătoare 
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră Știri
19.05 Amintiri din secolul 20
19.10 Sunset Beach (s)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. Meteo
20.55 Doi băieți, o fată și o pizzerie (s, ep. 8)
21.20 Știrile de sâmbăta asta
21.50 Culise (mag.)
22.35 Omul de nicăieri (s)
23.25 Jurnalul de noapte

Luni 15 noiembrie
12.00 Integrale (r)
13.00 Tribuna partidelor parlamentare
13.45 Muzica populară 
14.00 Conviețuiri
15.00 Obsesia (s, ep. 56, 57)
16.30 Santa Barbara (s)
17.15 Tineri interpreți
17.45 Latinitatea și povara 
crucii (VI)
19.15 Pagini din istoria 
teatrului românesc
20.10 Studioul șlagărelor
20.35 Locuri cu povești
20.50 Măiestria tinerilor 
muzicieni 
22.00 Fotbal Meci din Campionatul Angliei

Marți 16 noiembrie
9.20 E dreptul tău! (r)

10.05 Limbi străine. Engleză
10.30 Serial
11.00 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa DP2
13.00 Față în față cu autorul
14.00 Conviețuiri
15.00 Obsesia (s, ep. 58, 59)
16.30 Santa Barbara (s)
17.15 Atlas (s)
17.45 Pelerinaje
18.15 Curier de ambe sexe
19.15 Divertisment
20.30 Universul cunoașterii
21.30 Autograf muzical ’
23.00 Infidelități (s, ep. 8)

Miercuri 17 noiembrie
8.25 Muzeul Orsay (r)
9.20 Infidelități (r)

10.05 Limbi străine. Franceză
11.00 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa DP2 (mag. muz.)
13.00 Tribuna partidelor parlamentare
13.45 Microrecital
14.00 Emisiunea în limba maghiară 
15.00 Obsesia (s, 2 ep.)
16.30 Santa Barbara (s)
17.15 Mapamond (r)
17.45 Tradiții
19.15 Divertisment
19.45 Dreptul la adevăr
20.15 Omul zilei (dramă 
România ’97) 
22.00 Arhimedia
22.45 Orient Express

Joi 18 noiembrie
8.25 Muzeul Orsay (r)

10.05 Limbi străine. Germană
11.00 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa DP2 (mag. muz.)
13.00 Alfa și Omega
14.00 Emisiune în limba germană
15.00 Obsesia (s 2 ep.)
16.30 Santa Barbara (s)
17.15 Videocaseta muzicală
18.15 Curier de ambe sexe
19.15 Opera Mundi
20.00 Un secol de cinema: Hugh Hefner - 
un imperiu “Playboy” (p. II)
20.45 Cinematograful de artă: Asasin(i) 
(dramă Franța 1997)
23.00 Start-rec

Vineri 19 noiembrie
9.20 Arhimedia

10.05 Limbi străine. Spaniolă
10.30 O familie ciudată (s)
11.00 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa DP2 (mag. muz.)
13.00 Ultimul tren
14.00 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj-Napoca
15.00 Obsesia (s, 2 ep.)
16.30 Santa Barbara (s)
17.15 Miracol (r)
17.45 Pagini din repertoriul pianistic
18.15 Curier de ambe sexe
19.15 Cinematograful vremii noastre
20.15 De la lume adunate...
19.45 Videoclipuri
21.00 Film
23.30 Start-rec

Luni 15 noiembrie
8.Q0 Dimineața devreme

10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Niciodată nu e prea târziu (dramă 
SUA 1996)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 146, 147)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep. 33, 34)
19.00 Observator
20.00 Pericol iminent (s, ep. 54)
20.50 Dublă identitate (s, ep. 11)
21.40 Prezentul simplu
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Marți 16 noiembrie
8.00 Dimineața devreme

10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Pe cont propriu (s)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 148, 149)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep. 35, 36)
19.00 Observator
20.00 Lama zimțată (f.a. SUA 1985)
22. *1 Observator
22.30 Marius Tucă Show (talkshow)

Miercuri 17 noiembrie
8.00 Dimineața devreme

10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Pe cont propriu (s)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 150,
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s,
ep. 37, 38)
19.00 Observator
20.00 Lanțul puterii (f.a. SUA 
1995)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show (talkshow)

Joi 18 noiembrie
8.00 Dimineața devreme

10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Pe cont propriu (s)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 152, 153)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep. 39, 40)
19.00 Observator
20.00 VIP (s, ep. 11)
20.50 Air America (s, ep. 12)
21.40 Brigada mobilă
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Vineri 19 noiembrie
8.00 Dimineața devreme

10.00 Știri
10.15 Colivia de aur (s)
11.00 Iubire interzisă (dramă
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Fotbal Divizia A Ursus
FC Brașov (d)
16.00 Luz Maria (s, ep. 154)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s)
19.00 Observator
20.00 Confesiunile unei 
văduve (f. biogr. SUA 1994, 
P- I) 
22.00 Observator
23.00 Colecția Jackie Chan: The Young 
Tiger (f.a. Hong Kong 1980)

151)

SUA 1996)

: FC Bacău -

Luni 15 noiembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău ! 

10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Anna Karenina (r)
12.30 O căsnicie perfectă (s)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 64)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 51)
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. 16)
18.30 Doi polițiști și jumătate (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Flatliners (thriller SUA 1990)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Marți 16 noiembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău 1 

10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Mac (dramă SIJA 1993)
12.30 O căsnicie perfectă (s)
12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Babylon 5 (s, ep. 65)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 52)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s) 
16.t Tânăr și neliniștit (s) 
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Spitalul Chicago Hope ■ 
(s)
18.30 Doi polițiști și jumătate (s) I
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s)
21.30 Mercenarii (s, ep. 36}
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

tT-

|«ni i

Miercuri 17 noiembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău I 

1G. I0 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Ultima frontieră (s, ep. 1)
11.45 Pensacola - forța de elită (s, ep. 1)
12.30 O căsnicie perfectă (s)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 66)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 53)
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)
18.30 Doi polițiști și jumătate (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 PRO TV Special: "Revoluția de catifea"
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Joi 18 noiembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău I 

10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 PRO TV Special (r)
12.30 O căsnicie perfectă (s)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 67)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 54)
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)
18.30 Doi polițiști și jumătate (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Tender Mercies (dramă SUA 1983)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Vineri 19 noiembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău !

10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Tender Mercies (r)
12.30 O căsnicie perfectă (s)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 68)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 55)
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. 20)
18.30 Urmărire generală
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dosarele X (s, ep. 130)
21.30 Profiler-psihologia crimei (s, ep. 12)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei
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Luni 15 noiembrie
7.00 Karaoke Show (r)
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Celebri și bogați (r) 
13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Chic (em. de modă/r)
15.30 Cinemagia (r) 
16.00 Viața în direct 
17.00 Celebri și bogați (s) 
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

Marți 16 noiembrie
7.00 Karaoke Show (r)
8.00 Dimineața cu Prima

12.00 Celebri și bogați (r)
13.00 Politica de mâine (r)
15.00 Motor (em.auto/r)
15.30 Cinemagia (r)
16.00 Viața în direct
17.00 Celebri și bogați (s)
18.00 Știri
19.00 Karaoke Show
20.15 Film artistic
21.30 Bilanț - em. economică
22.C Știri
22.45 Revista presei
23.00 Politica de mâine

Miercuri 17 noiembrie
7.00 Karaoke Show (r)
8.00 Dimineața cu Prima

12.00 Celebri și bogați (r)
13.00 Politica de mâine (r)
15.00 Bilanț (r)
15.30 Vacanță â la Petrișor (r)
16.00 Viața în direct
17.00 Celebri și bogați (s)
18.00 Știri
19.00 Karaoke Show
20.15 Comisarul Rex (s)
21.30 CI5: Profesioniștii (s)
22.00 Știri
22.45 Revista presei
23.0 i Politica de mâine

Joi 18 noiembrie
7.00 Karaoke Show (r)
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Celebri și bogați (r) 
13.00 Politica de mâine (r) 
15.00 Apel de urgență (r)
15.30 Povești pescărești (r) 
16.00 Viața în direct 
17.00 Celebri și bogați (s) 
18.00 Știri
19.00 Karaoke Show 
20.00 Film artistic
21.30 Exploziv 
22.00 Știri
22.45 Revista presei 
23.00 Politica de mâine

Vineri 19 noiembrie
7.00 Karaoke Show (r)
8.00 Dimineața cu Prima

12.00 Celebri și bogați (r)
13.00 Politica de mâine (r)
15.00 Exploziv (r)
15.30 Tradiții (r)
16.00 Viața în direct
17.00 Celebri și bogați (s)
18.00 Știri
19.00 Karaoke Show
20.00 Alegeți filmul
21.30 Real TV
22.00 Știri
22.45 Revista presei
23.00 Film artistic

Luni 15 noiembrie
7.30,-12.30 Filme și seriale (reluări)

14.15 Viața noastră (s)

15.00 Dragoste și putere (s)

15.30 Renzo și Adriana (s)

16.30 Luz Maria (s)

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 Afacerea "bătrânilor" (co. SUA 1972)

Marți 16 noiembrie
7.15 -12.30 Filme și seriale (reluări)

14.15 Viața noastră (s)

15.00 Dragoste și putere (s)

15.30 Renzo și Adriana (s)

16.30 Luz Clarita (s)

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 Mortadella (co. Italia/Fr. 1971)

Miercuri 17 noiembrie
7.15 -12.30 Filme și seriale (reluări)

14.15 Viața noastră (s)

15.00 Dragoste și putere (s)

15.30 Renzo și Adriana (s)

16.30 Luz Clarita (s)

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 Miresele lui Dracula (horror Anglia 

1960)

Joi 18 noiembrie
7.15 -12.25 Ci|me și seriale (reluări)

14.15 Viața astră (s)

15.00 Drago ie și putere (s)

15.30 Renzo și Adriana (s)

16.30 Luz C nta(s)

17.30 Rosali îda (s)

18.30 Angela (s)

19.30 Acasă 'a bunica

19.45 Cartea cărților (d.a)

20.30 înger sălbatic (s)

21.30 Sânge din sângele meu (s)

22.30 Stil mortal de viață (f. p. SUA 1994)

Vineri 19 noiembrie
7.15 -12.30 Filme și seriale (reluări)

14.15 Viața noastră (s)

15.00 Dragoste și putere (s)

15.30 Renzo și Adriana (s)

16.30 Luz Clarita (s)

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 Martor mut (f.p. Anglia 1995)

Luni 15 noiembrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Forța Destinului (r)

10.00 Știri
11.30 Rendez-vous la Tele 7 (r)
12.30 Ora unu a venit (r)
15.00 Știri
15.25 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Pronosport
19.05 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea TELE 7
20.30 Documăntar
22.00 Dincolo de stadion
23.30 Cutia muzicală (r)

Marți 16 noiembrie
7.10 Bună dimineața, România 
9.00 Lou Grant (r)

10.00 Știri
11.30 Studioul T. Vornicu (r) 
14.00 Medici la datorie (s)
15.25 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s) 
19.00 Secția de poliție (s) 
20.00 Actualitatea TELE 7
20.30 Film documentar 
22.00 Cutia Pandorei
22.45 24 din 24

Miercuri 17 noiembrie
7.10-Bună dimineața, România 
9.00 Lou Grant (r)

10.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei (r) 
12.00 Dincolo de stadion (r)
13.30 Documentar
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.15 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s) 
19.00 Secția de pofiție (s) 
20.00 Actualitatea TELE 7
20.30 Documentar
22.45 Derrick (s)

Joi 18 noiembrie
7.10 Bună dimineața, România 
9.00 Lou Grant (r)

10.00 Știri
11.10 Derrick (r) 
12.00 Reporter Tele 7 (r) 
13.00 Drumuri printre amintiri 
14.00 Medici la datorie (s) 
15.00 Știri
15.15 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)-
17.30 Documentar
18.10 Lou Grant (s) 
19.00 Secția de poliție (s) 
20.00 Actualitatea TELE 7
20.30 Documentar 
21.30. Dintre sute de ziare 
22.00 Linia întâi 
23.00 Derrick (s)

Vineri 19 noiembrie
7.10 Bună dimineața, România 
9.00 Lou Grant (r)

10.00 Știri
11.10 Secția de poliție (r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 Cântecul și casa lui (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.15 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea TELE 7
20.30 Documentar
22.00 Lumea în "Clipa 2000"
23.20 Tentații

Luni 15 noiembrie *
10.00 Alaska (f a. SUA 1996)

11.45 Franklin (s)

12.15 Ed Wood (f. biogr. SUA 1994)

14.15 Striptease (co. SUA

'96)

16.15 Războinicii stelari (s)

16.45 Sfântul (f.a. 

SUA1997)

18.45 Congo (f.a. SUA 1995)

20-.30 îngerii și echipa de 

fotbal (f. SUA 1997) 

22.00 Totul despre sex

22.30 Selena (f. biogr. SUA 1997)

Marți 16 noiembrie
10.00 Metro (f.a. SUA 1997)

11.45 Cine este Moș Crăciun? (co. SUA

1994)

13.45 Sentința (dramă SUA ’96)

15.15 Stargate SG-1 (s)

16.00 Concert Janet Jackson

17.30 Vocile (dramă SUA 1995)

19.00 Cavaleri de onoare

(f.a. SUA 1997)

20.30 Obsesia (thriller SUA

1995)

23.15 Alien: Renașterea

(horror SUA 1997)

1.00 Ziua Recunoștinței (dramă SUA 1996)

Miercuri 17 noiembrie
10.00 Shine (f. biogr. SUA 1996)

11.45 Părțile intime (dramă SUA 1996)

13.30 Războinicii de pe str. Waverly (f.a. 

SUA 1997)

15.15 Atât de aproape de cer (f. romantic 

SUA 1995)

17.00 Cei trei Ninja (f.a. SUA 1994)

18.30 Sărutul care ucide (thriller SUA

1997)

20.30 între vis și insomnie (co. romantică 

SUA ’96)

22.00 Stargate SG-1 (s)

22.45 Sunchaser (dramă SUA ’96)

0.45 Nume de cod: Y2K (thriller SUA 1999)

Joi 18 noiembrie
10.00 Nuntă sângeroasă (co. Australia 

1997)

11.45 Răscumpărarea (thriller SUA 1996)

13.45 Puterea (thriller SUA 1997)

15.45 Cherokee Kid (co. SUA 1996)

17.15 Oxigen (thriller SUA ’99)

18.45 Știu ce ai făcut astă-vară (horror SUA 

1997)

20.30 Pasiune ascunsă (dramă SUA 1996)

22.15 Squanto: Povestea unui războinic 

(f.a. SUA 1997)

0.00 Aventură de-o noapte (dramă SUA 

’97)

Vineri 19 noiembrie
10.00 Dragă, am micșorat copiii! (s)

10.45 Pericol iminent (thriller SUA 1994)

13.15 Copacul (dramă SUA ’99)

14.45 Călător prin timp (dramă SUA 1994)

16.45 Mr. Jones (dramă romantică SUA 

1993)

18.45 Dependenți de dragoste (co. 

romantică SUA 1997)

20.30 Omul care știa prea puțin (co. SUA 

1997)

22.00 Răsărit de soare (thriller SUA 1993)

0.45 Regele popicelor (co. SUA 1996)
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Greșeli
care 
ucid

iubirea
Sunt greșeli capitale ca

re distrug căsniciile. Ex
periența a demonstrat că 
unele dintre acestea ar fi: 
a) Perseverarea în obiceiuri 
de mult consolidate - a ieși 
împreună, sâmbătă seara, 
mereu cu aceiași vechi 
prieteni, mergând ia același 
restaurant sau parc; b) Lip
sa de curai de a spune ce-
luilalt ceea ce dorești cu
adevărat: excesiva timidi- 
tate și inhibițiile au ca e- 
fect direct un profund sen
timent de insatisfacție; c) 
Siguranța trăiniciei raoor-
tutui cu partenerul, area
multă siguranță banalizea
ză relațiile și, în ultimă in
stanță, duce la plictiseală; 
d) Pierderea capacității de a
se distra împreună ia o
ciumă: e) Respinqerea tre-
cerii timpului si a sfârsi-
tutui tinereții: a lupta îmoo- 
triva inevitabilului și a nega 
evidența anilor care trec ne 
face ridicole și patetice; f) 
Să dai o excesivă im por-
tanță fidelității coniuaaie; 
<j) Tratarea partenerului ca
o “mașină pentru sex”:
chiar și după douăzeci de 
ani de căsătorie, relațiile 
intime trebuie să fie precum 

_ “o călătorie de plăcere”. ,

pensiei
care

Cărțile sunt scumpe și 
volumelor achi- 

tot mai mic”, 
doamnele 
\ care. Un 

B direct al 
I cărților e 
f terea nu- 

de cititori 
r volumelor 
(deja 30 de mii), 

le trec pragul fiind de

De multe ori suntem tentați să identificăm o persoană cu 
funcția pe care o deține, cu locul de muncă la care o 

întâlnim mai mulți ani la rând. De aceea mi se părea firesc să 
fiu întâmpinată de zâmbetul deschis al dnei Emilia Crișan ori de 
câte ori intram în Biblioteca Hațeg să mă documentez. Cu 
amabilitatea și promptitudinea cu care mă obișnuisem m-a 
întâmpinat, împreună cu colega mai tânără, dna Tatiana 
Stănescu, și în această toamnă.

Am reținut că biblioteca a primit cărți de vreo 3 milioane de 
lei din partea Primăriei Hațeg și în valoare de 1,2 milioane lei 
de la Ministerul Culturii. Până la sfârșitul anului bibliotecii îi mai 
sunt alocate 2 milioane de lei pentru cărți și abonamente la pu
blicații pentru 2000. 
astfel numărul 
ziționate e 
se plâng j 
bibliote- f

pf'.SI așteptarea 
c r e ș - \ 
mărului
(1750) și a > 
consultate 
frecvența celor
50 pe zi. Cititorii sunt din toate categoriile sociale și de vârstă, 
între aceștia numărându-se și mulți studenți plecați din oraș, în 
numele lor solicitând cărți părinții. Majoritatea sunt cititori 
corecți, însă nu lipsesc uitucii ori cei care nu respectă și nu 
păstrează cartea. Acțiuni biblioteca face mai ales la școlile 
generale sub genericul “Carte frumoasă cinste cui te-a scris"; 
pentru preșcolari a organizat recitalul de poezie “Copilărie 
evocată de poeți", iar pentru cei mai mari medalioane literare 
(Călinescu, Balzac).

Când doamna Emilia a spus ceva de “ultima noastră 
întâlnire” n-am înțeles imediat despre ce vorbește. Abia când 
a adăugat că și-a depus dosarul de pensie, că vrea să se 
ocupe mai mult de tatăl său vârstnic și de nepoțelul pe care- 
I crește am realizat că vorbea despre despărțirea de munca 
sa de aproape 36 de ani. După felul în care vorbea am 
înțeles că nu-i este ușor să închidă în urmă ușa bibliotecii. 
"Poate veți rămâne în calitate de cititoare", am încercat s-o 
consolez. “Cu siguranță”. Dar de fapt altul îi este oful. Ar 
vrea ca în locul său să vină cineva care iubește cartea, care 
să știe să facă oamenilor recomandări, să știe ce caută ei 
chiar și atunci când "botează" autorii sau nu cunosc volumul 
în care se află "bucata” care-i interesează. Pentru asta 
trebuie să fii bibliotecar nu vânzător, să ai răbdare, să 
iubești și oamenii asemeni cărților.

Siesta după masa de prânz
La prânz avem cu toții o 

cădere, indiferent dacă și cât 
am mâncat. în prezent, a- 
mericanii studiază modali
tatea de intercalare a unei 
scurte pauze de somn, în 
timpul zilei de lucru. La 
prânz! Dar pentru că la noi 
așa ceva ține în general de 
domeniul imposibilului, se 
poate încerca o alternativă 
pentru acest interval de timp, 
când simțim că puterile ne 
părăsesc. Așezați-vă comod

f
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Viorica ROMAN
_____ ____________  f

Exerciții | 
pentru | 

sedentare!
i

• Pentru spate: înălțați și | 
| lăsați în jos un umăr, apoi pro-1
■ cedați la fel cu celălalt; executați ■
1 cu spatele mișcări circulare (de ’ 
I rotire); '

• Pentru coloana verte-1 
I brală: rotiți bustul spre dreapta ■ 
■și apoi din această poziție1 
I întoarceți gâtul în sens opus. I 
| Repetați exercițiul și cu bustul |
■ întors spre stânga;

• Expirați complet reia-1
Ixați, iar cînd inspirați ridicați! 
| pieptul și gâtul; |
■ • Pentru a “stimula” i
‘ mușchii brațelor obosite de! 
’folosirea îndelungată a creio-l 
| nului strângeți puternic pumnii; | 
i apoi, când îi desfaceți, întindeți i 
1 brațele înainte; j
■ • întindeți un picior, bine I 
| întins îl duceți spre stânga și |
• înapoi. Repetați mișcarea și cu | 
: celălalt picior;

• Pentru suplețe: în ge-1 
| nunchi, mâinile pe șold, întindeți | 
| un picior (stângul) lateral, înclinați | 
I bustul spre stânga, forțând ușor. 
I poziția. Vă întoarceți la poziția I 
| inițială și executați aceleași miș-1
• cari cu piciorul drept, inclusiv i 
! înclinarea bustului;

• Din poziția așezat, mâi- • 
| nile întinse în față se aduc încet | 
| în spate, forțând puțin poziția, i 
.Același exercițiu și cu mâinile! 
I puțin îndoite.

• Stând pe scaun, mâinile | 
|se ridică în sus întinse, exe-|

cutându-se diferite mișcări rota-. 
I tive într-un sens și altul. I

INTRE
SOCRATE

ȘI XANTIPA
> “Unii profesează păca

tul ca să trăiască. Alții, din pură 
pasiune, dintr-o chemare ire
zistibilă, ca o artă”

Vasile Voicu/escu
> - îți spun sincer că ni

ciodată nu m-am îndoit de fide
litatea soției mele, până ce h-am 
făcut o excursie la Marsilia.

- Și cum ai ajuns la această 
concluzie?

- La Marsilia am observat că 
ne aduce corespondența același 
poștaș ca și la Paris...

> “Ce importanță are ceea 
ce are importanță numai pentru 
mine?"

Mariaux
> între prietene: 
-Soțul tău ce mai face?
- Numai ce spun eu...

“Montaj" de Hie LEAHU
V _ _ _ _ _ _ >

Curele cu sucuri
naturale (III)

Suc de morcovi cu 
spanac. Are efect valoros 
asupra dinților și gingiilor, 
prevenind depunerea tartrului 
dentar. Sucul de spanac e cel 
mai bun mijloc natural pentru 
curățirea și regenerarea trac- 
tului digestiv. Poate vindeca 
constipații grave.

3 Suc de morcovi cu 
pătrunjel (format din două 
părți suc de morcovi și una 
de pătrunjel, care fiind foarte 
tare nu se folosește niciodată 
singur). Este un remediu ge
neral și este utilizat pentru 
alergie, anemie, anghină pec
torală, apoplexie, aterioscle- 
roză, astm, astigmatism, 
bronșită, amețeli, amigdalite, 
carii dentare, ciroză, colici, 
conjunctivită, colită, consti- 

k___________ ____________

pație, diabet, dizenterie, dureri 
de mijloc, encefalită, epilep
sie, flebită, furuncule, gastrită, 
gripă, gonoree, hepatită, gușă, 
gută, hipertensiune, hipoten- 
siune, hemoroizi, indigestie, 
insomnie, laringită, meningită, 
menopauză, migrene, nefrită, 
nervozitate, neurastenie, obe
zitate, oboseală, pleurită, rahi
tism, pojar, sarcină, scarlatină, 
sciatică, sinuzită, scorbut, tu
berculoză, tulburări ale fica
tului, ochiului ori prostatei, ulcer 
gastric în special, uremie, va- 
rice și vărsat.

O Suc de sfeclă cu 
morcovi. Reface globulele 
roșii și se recomandă com
binat cu morcovi în special 
femeilor minimum 0,51 pe zi. 
Băut mai mult de un pahar o

dată are efect de purificare, 
dar dă grețuri și amețeală 
datorită acțiunii asupra fica
tului. De aceea cura yoga 
recomandă să se consume 
mai puțin suc de sfeclă la 
început, până ce acțiunea lui 
e bine tolerată, crescându-se 
cantitatea până la două pa
hare zilnic (doză suficientă). 
La menopauză este mai in
dicat decât hormonii sintetici. 
Sucul împiedică îngroșarea 
pereților vaselor sanguine, 
cum se întâmplă la venele 
varicoase ori la arterele în
tărite care duc la variații de 
tensiune și boli de inimă. Su
cul are și alte efecte de puri
ficare a unor organe interne și 
concomitent de hrăniră a or
ganismului.

pe scaun și faceți - în gând - o 
călătorie pe insula viselor dv. 
Un sfert de oră să nu vă de
ranjeze nimerii. închideți ochii 
și concentrați-vă asupra res
pirației, fără să o modificați. 
Apoi lăsați “filmul" să ruleze. 
Imaginați-vă că sosiți cu barca 
în dreptul unei insule tropicale. 
Marea albastră e limpede pre
cum cristalul, nisipul alb se- 
ntinde la nesfârșit, palmierii se 
leagănă în adierea vântului, iar 
locuitorii vă întâmpină cu mân-

z--------------------------------------
Scundă, gârbovită de 

povara anilor și a vremurilor, 
octogenara Ana Murgu tre- 
băluiește și azi prin gospo
dărie, vârsta neputându-i po
toli hărnicia-i recunoscută.

M-am obișnuit s-o întâl
nesc în anotimpurile calde pe 
colina din cimitirul Aninoasei. 
îngrijea mormintele celor duși 
și dragi din familia sa. Planta 
flori, plivea, aprindea lumâ
nări, în acest an, n-am mai 
întâlnit-o. "O fi bolnavă 
doamna Onuș" - mi-am zis, în 
vară și în pragul toamnei,

căruri delicioase și băuturi de 
toate culorile. După masă, pe 
plajă, se dansează până 
noaptea târziu. Când răsare 
luna, vă urcați din nou în bar
că. Noii dv prieteni vă fac sem
ne de rămas bun, apoi insula 
devine tot mai mică, abia ză- 
rihdu-se... Inspirați și expirați 
adânc, întindeți-vă puțin, căs- 
cați și loviți de câteva ori po
deaua cu picioarele. Vă veți 
simți relaxat, cu forțe proas
pete.

---------- .------------------ .—
n-a renunțat. A aprins, iar a 
aprins, iar... în cele din urmă 
vântul s-a îmbunat. Și octo
genara a vegheat, în tăcere, 
mormintele până au ars lumâ
nările. "No, acum pot merge 
liniștită acasă, că, iată, se 
înserează, și nu vreau să-și 
facă griji Ludovic. Că și el 
implinește in luna asta 85 de 
ani. Suntem de-o seamă. Sunt 
grele bătrânețile, dar și vre
murile. "

- Aveți și dv pensie, nu 
numai dl Murgu - am intrat în 
vorbă.

octogeir aureii
j zărind mormintele familiei 

sale năpădite de bălării. Și, 
iată, de 1 noiembrie - când, 
după obicei ardelenesc, ne 
plecăm cu pioșenie deasupra 
mormintelor celor dragi, a- 
prinzând lumânări, punând 

, flori ori ridicând parastase - 
cele cinci morminte, în preaj
ma cărora o întâlneam pe 
dna Onuș, erau curățate, a- 
ranjate, iar pe cruci erau 
prinse buchete de crizan
teme. Și nu peste mult timp, 
observ o mână de om ur
când, cu greu, cărăruia ce 
ducea spre morminte.

- Am venit s-aprind și eu 
o lumânare. De data asta, 
frații mei au aranjat și curățat 
mormintele. Eu nu mă mai 
chibzui, la cei 85 de ani ai 
mei. Ani în șir am îngrijit, cum 
se cuvine, mormintele, că de 
multă vreme ne-au părăsit 
cei dragi. Aici e mormântul 
mamei soacre, Florentina, 
aici un unchi, alături - părinții 
mei, după cum s-a stins fie
care din viață, dincolo e cum
nata.

Adierea vântului i-a dat 
mult de furcă dnei Ana la 
aprinderea lumânărilor. Dar 

k___________________________

- Nu. Eu n-am, deși am 
lucrat 15 ani. Dar n-am acte și 
fără ele... pensie primește 
numai soțul, Ludovic, după 43 
de ani de muncă, din care 28 
numai ca m.ecanic de com- 
presoare la mină, primește pe 
lună 600.000 lei. îi tare puțin, 
îi tare greu...

- Și cum vă descurcați?
- Cum putem. Ne mai aju

tă frații mei. Ne ajută și lany, 
fiul nostru, de la Vulcan. Ne 
aduce una-alta, dar nici lui 
nu-i ușor, că acum și el e pen
sionar. Am tot crezut, am tot 
sperat și tot mai așteptam să 
se facă dreptate cu pensiile. 
Că Ludovic a muncit cinstit, a 
fost un meseriaș conștiincios 
și om în toate. Nu se poate 
ca, după o viață cinstită, să 
ajungem de batjocură la bă
trânețe. No, spuneți și dv., să j 
primești 600 de mii după 43 
de ani munciți cu vrednicie și ; 
cu mare răspundere! Da' nu 
numai cu noi nu s-a făcut 
dreptate... Mai sperăm, mai 
așteptăm... Da', oare, până 
când?

La întrebarea octogena
rei, n-am putut răspunde.

Lucia LICIU 
___________________________________ /
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Igiena nasului
Nasul roșu, ca urmare a 

expunerii la frig, se tratează 
astfel: vom aplica pe nas 
comprese cu apă călduță în 
care am dizolvat o linguriță de 
bicarbonat de sodiu. Se mai 
pot aplica de 2-3 ori pe zi 
comprese înmuiate în ma
cerat de frunze de nalbă-ma- 
re, care se țin pe nas timp de 
câteva minute. Se poate re
curge si la un ‘ truc”: se fric- 
ționează puternic urechile, 
astfel s e va activa circulația 
sângel ii și nasul se va des
congestiona.

Nasul cu pori dilatați și

% 
i 
i 
i 
i 
i

puncte negre (ten gras, Iu- ■ 
cios) vă fi tratat prin aplicarea ’ 
câtorva bucăți de praz (opă- ‘ 

rit), călduțe sau zeamă dei 
ridichi, rase. (Prazul și ridi-‘ 
chile conțin sulf și combat J 

coșurile de pe față.) ■
Pentru nasul care are pie-1 

lea uscată se recomandă spă-, 
larea zilnică cu lapte călduț; se« 
pot aplica comprese cu lapte J 
rece. Un alt procedeu: folo-| 
sirea unei măști din tărâțe de« 
grâu, miere de albine și lapte 
(se menține pe nas 10-20 mi-1 
nute, după care se îndepăr-1 
tează prin spălare cu apă).



PIERDERI

VÂNZ ARI
CUMPĂRĂRI

• Vând 2 terenuri în livada
de pomi în suprafață de 5852 
mp, în localitatea Sîntuhalm.

utilaje agricole și de prelu
crarea cărnii. Licitația va avea 
loc în fiecare zi de miercuri 
din săptămână, până la finele 
anului 1999. Informații la tel.

• Pierdut legitimație ser
viciu eliberată de Fabrica 
tricotaje Hunedoara, pe 
numele Doru Ioana, O declar 
nulă. (7570)

• Pierdut carnet șomer pe 
numele Costea Vasile Alic, 
îl declar nul. (7169)

• O zi tristă și plină de 
durere este ziua de 11 
noiembrie când se împli
nesc 6 luni de la trecerea 
în eternitate a dragei 
noastre mame, soacre și 
bunici

BUMBAR ANA

Oricum te uiți, 
mai ieftin abonament GSM!* ■co-

Informații tel. 620215 (7756)
• Vând teren loc de casă 

în Deva, str. D. Cantemir 
(Viile Noi), preț 4 dolari/mp. 
Informații tel. 216207 (7755)

• Vând apartament 2 ca
mere, Orăștie, Pricazului, bl. 
73. Informații tel. 240723 
(7740)

• Vând Alfa Romeo 33, 
1,7, injecție, 1987. Stare 
foarte bună. Tel. 094/917633 
(6342)

• Vând camion marca 
Robur, stare perfectă de 
funcționare, preț negociabil, 
50.000.000lei. Tel. 092/ 
613408(6347)

• Vând Trabant accidentat,

092/376862 (6350)
• Vând pal melaminat și 

accesorii euro-paleți. Deva, 
str. Depozitelor, nr. 1 (lângă 
benzinăria Mol). Tel. și fax: 
054/235035(7803)

• Vând telefoane celu
lare, noi, Bosch, Motorola, 
Panasonic, Nokia, Philips, 
Siemens. Decodes GSM. 
Tel. 092/258121 (7807)

• Vând foarte convenabil 
4 mașini cusut industriale, 
Deva, tel. 213476, 626698 
(7808).

COMEMORĂRI

ÎNCHIRIERE

• închiriez rochii de mi-

r
• S-au scurs 40 de zile 

de durere și necuprins dor 
de la despărțirea pre
matură de cea care a fost 
o soție, mamă și fiică 
iubitoare, de o neasemuită 
noblețe sufletească, dă
ruită exemplar copiilor, 
familiei

PASCU RODICA 
GABRIELA

Veșnic vei rămâne în 
inimile noastre neuitân- 
du-te. Fiul Gheorghe, 
nora Măriuca, nepoții 
Daniel și Georgiana, fiica 
Maria, ginerele Vasile, 
nepoatele Lucica, Anuț'a 
și Alina. Dumnezeu să te 
odihnească!(6225)

acum puteli avea 
un telefon mobil cu numai

8

<
o
i

DECESE
preț valabil pentru Dialog INEDIT

cu certificat înmatriculare, 
piese bune, tel. 650822 
(8335)

• Vând sau schimb auto
camion Saviem, 7,5 tone, cu 
apartament, indiferent de 
zonă. Tel. 054/219300, 
230793, până la ora 16. 
(7814)

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

• Vând și montez parbrize 
pentru autovehicule autoh
tone și import pentru orice 
tip de mașini (autoturisme, 
autobuze, autocamioane și 
dube), atelier str. I.L. Cara- 
giale, nr. 20, fosta fabrică de 
conserve. Tel. 092/321691 
sau 092/581860 (6120)

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

• Termoprofil SRL, prin
depozitul din Deva, comer
cializează plafoane suspen
date Donn, gips carton, 
structură galvanizată, vată 
minerală Tel, ferestre și uși 
PVC. Informații la tel. 054/ 
625110, 054/243557, 092/ 
740048(7732)___________

• Vând,decodez și repar
celulare GSM, rapid și 
ieftin. Tel. 094/859958 
(6343)_________________

• Vând mobilă stil, veche.
Tel. 054/213503, după ora 16 
(6345)__________________

• Vând en gros haine și 
încălțăminte second-hand, 
sortată; pe categorii, fără 
rebut, de sezon, Informații 
tel. 094/635592 (7565)

reasă, import, modele deo
sebite și accesorii. Orăștie, 
str. Primăverii nr. 19, tel. 
243442(7127)

• Ofer spre închiriere 
apartament 2 camere, parter, 
ultracentral Deva, persoane 
fizice sau firmă. Tel. 054/ 
213503, după ora 16. (6345)

• Ofer pentru închiriere 
apartament mobilat, central, 
fără intermediari. Tel. 216399 
(7806)

• închiriez spațiu cu utilități 
pentru depozit (atelier), în 
Deva. Informații tel. 225075 
(7755)

• Ofer de închiriat spații 
pentru depozite și birouri în 
complexul de depozite al 
societății Sapruc, str. Ate
lierelor, nr. 1. Tel. 214591, 
094/693125,232226,233454 
după ora 21,30. (7810)

• Ofer de închiriat garso
nieră. Tel. 218858, seara 
(6349)

OFERTE DE k 
SERVICII

• Angajăm colaboratori 
pentru un domeniu de acti
vitate dinamic și diversificat 
care vă oferă posibilități de 
promovare. Salariu 300 do- 
lari/lună. Tel. 621446, 092/ 
565828 (6332).

• Efectuez transport cu 
camion 5 tone și microbuz 
17 tone, preț convenabil. Tel. 
094/524466(26344)

• S.C. Salupan SRL Deva 
anunță: Datorită creșterii con
tinue a prețurilor la carburanți 
și a cursului valutar, anunțăm 
creșterea tarifului de colectare 
a gunoiului menajer la agenții 
economici cu 8% începând cu 
luna noiembrie. (7816)

LICITAȚIE
Sindicatul Energeticienilor din Rețele 

Electrice -județul Hunedoara
Organizează în data de 23 noiembrie 1999, ora 10, 

la sediul SD Deva, str. G Enescu, nr.39, licitație în 
vederea achiziționării cadourilor de Crăciun.

Ofertanții sunt rugați să participe cu mostre. 
Informații la telefoanele: 215949, 215750, 51, int. 190 
sau 290.

Timpul trece, dar noi 
vom continua să-i păstrăm 
o neștearsă amintire. în 
inimile și sufletele noastre 
va trăi mereu chipul ei 
luminos. Veșnic nemân- 
gâiați soțul Victor Pascu, 
mama Rozalia, fiii Diana și 
Adrian, ginerele Remus. 
Comemorarea va avea loc 
sâmbătă, 13 noiembrie, 
ora 13, la Cimitirul Central 

jdin Cluj-Napoca. .

• Au trecut 2 ani triști de 
când a plecat pe drumul fără 
de întoarcere

• Colectivul Băncii Națio
nale Deva este alături de 
colegul lor Mărgineanu 
Augustin în greaua pierdere 
suferită prin decesul mamei 
sale. Sincere condoleanțe. 
(7812)’

• Cu inimile zdrobite de 
durere mama, soția Ioana și 
copiii Linda și Călin anunță 
încetarea din viață a celui 
care a fost

POPA MIRCEA
înmormântarea va avea 

loc azi, 11 noiembrie a.c., 
la Cimitirul ortodox de pe 
str. Mihai Eminescu, din 
Deva. Dumnezeu să-i odih
nească sufletul lui bun! 
(7815)

10% reducere la accesorii 
pentru fiecare nou abonat!!!
ROMCOM 
shop ■ ■ ■ ■ ■ 
phones ■ ■ ■ 
accesorles ■ Romcom Deva ■ magazin FLAMINGO

prof. VIORICA 
ZASLOTI/

Cei ce au cunoscut-o, iubit- 
și au apreaciat-o pot luao

parte la parastasul de 
pomenire duminică, 14 noiem
brie 1999, ora 12, la Vețel. 
Lacrimi și flori pe mormântul 
tău. Soțul Mircea. (7809)
f----------------------------------

• Colegii de la S.D. Deva 
sunt alături de colega lor 
Ioana Popa la greaua în
cercare pricinuită de pier
derea soțului

POPA MIRCEA
Dumnezeu să-l odih

nească! (7815)
• Familia Stanciu din 

Călan este alături de familiile 
Popescu și Orășanu din 
satul Tîmpa, trecute prin 
greaua încercare de pierdere 
prematură a nașei noastre 
dragi

POPESCU ANA
Sincere condoleanțe. 

Dumnezeu să-ți odihnească 
sufletul tău bun și blând! 
(7819)

SC TERMOELECTRICA SA 
BUCUREȘTI

SUCURSALA ELECTROCENTRALE 
DEVA

Cu sediul în localitatea Mintia, str. Șantierului, 
nr.l, valorifică prin “Licitație publică deschisă cu 
strigare” mijloace fixe cu uzură mare care necesită 
reparații pentru a putea fi folosite în scopul pentru 
care au fost procurate, și următoarele tipuri de 
deșeuri:

• deșeuri metalice feroase;
• deșeuri metalice neferoase;
• deșeuri nemetalice.
Licitația va avea loc în data de 19.11.1999, ora 

10, la sediul SE Deva.
Listele cu prețul de pornire și caietul de sarcini se 

pot procura de la Biroul Depozite Contracte-Vânzări, 
telefon 211150, int. 135. Pentru materialele neadju
decate se organizează licitație în data de 3 decembrie 
19Q9 și 10 decembrie 1999, ora 10.

Licitație
SN ROMARM SA București - 

Sucursala Orăștie
Cu sediul în Orăștie, str. N, Titulescu, nr.60, cod 2600, județul 

Hunedoara, telefon 054-241040, fax 054-241131
Organizează în ziua de 22.11.1999, ora 16, LICI

TAȚIE PUBLICĂ pentru achiziționarea a 2 (două) cazane 
apă fierbinte Q-5 G.cal/h, 130/70°C, automatizate 
pentru gaze naturale, necesare liniei tehnologice de 
fabricație tuburi de presiune din fontă cu grafit nodular.

Docnmentația de licitație se poate procura contra 
cost de la sediul Sucursalei Orăștie.

Costul documentației este de 500.000 lei și se 
achită la casieria unității.

Ofertele, în plic sigilat, se vor depune la sediul 
Sucursalei Orăștie până la data de 16.11.1999, ora 14.

SC HABER COMERCIAL SAL 
angajează 

t > Cerințe:
N _ studii superioare (de preferință economice);
Sf - experiență minimum 2 ani în gestiune;
UJ — cunoștințe PC;2 - vârsta maximă 32 ani;

- domiciliul în municipiul Deva;
e - disponibilitate de lucru pentru program flexibil.

 —— Cerințe:
- de preferință studii superioare; 

- vârsta maximă 30 ani;
- cunoștințe de PC; Word, Excel;

- cunoștințe avansate de limba engleză;
- de preferință experiență într-o poziție similară; 

- domiciliul în Hațeg sau împrejurimi;
- prezența agreabilă;

- disponibilitate pentru program prelungit;
- capacitate ridicată de relaționare interpersonalâ.

Curriculum vitae se va depune ia sediul firmei Haber 
Comercial SRL Hațeg, str. Progresului nr. 59, sau prin fax 

.^^^^^^rw^f7776^gâncȚir^aț^^^^£noiembri^^999^^~^^
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Licitație
5I\1 ROMARM SA București - 

Sucursala Orăștie
Cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu, nr.60, cod 2600, 

Județul Hunedoara, telefon 054-241040, 
fax 054-241131

Organizează în ziua de 22.11.1999 LICITAȚIE 
PUBLICĂ pentru achiziționarea următoarelor utilaje 
necesare pentru modernizarea turnătoriei de fontă:

1. AMESTECĂTOR INTENSIV CU TURBINĂ DE 
AERARE la ora 10;

2. MAȘINI DE FORMAT CU JET DE ÎNALTĂ PRESIUNE 
la ora 12;

3. MAȘINI DE ÎMPUȘCAT MIEZURI ÎN COLD-BOX la 
ora 14.

Documentația de licitație se poate procura contra 
cost de la sediul Sucursalei Orăștie.

Costul documentației este de 50 DM și se achită în 
cont BCR Orăștie nr. 25111. 8.3.

Ofertele, în plic sigilat, se vor depune la sediul 
Sucursalei Orăștie cu minimum 2 ore înaintea celei 
fixate pentru începerea licitației.
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Știri din Deva
Simpozion științific

duit de Sala Festivă a Primăriei 
municipiului Deva și va începe 
la ora 11.00 cu un salut din 
partea reprezentanților autori
tăților locale și județene.

Vor susține referate nu 
mai puțin de 11 persoane, re
prezentanți de seamă ai isto
riografiei hunedorene.

Vineri, 12 noiembrie, în or
ganizarea Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane Deva, pre
cum și a instituțiilor adminis
trative locale și județene, va 
avea loc a patra ediție a sim
pozionului științific "Iluminism și 
cultură în Europa Central-Răsă- 
riteană”. Simpozionul va fi găz-

Șapte de telefoane cu “bucluc”
Tipărită pe o hârtie de o 

calitate îndoielnică, conținând 
nepermis de multe informații 
eronate și elaborată astfel încât 
și un cititor care vede foarte 
bine să aibă nevoie de o lupă 
pentru a o citi, noua listă 
"oficială" a abonaților telefonici 
din județul nostru poate fi con
siderată un mare fiaspo. Dis
tribuită gratuit de operatorul 
național de telefonie fixă, car
tea de telefoane excelează în 
greșeli. Abonații telefonici - 
persoane juridice și fizice - 
sunt amestecate de-a valma,

cel care caută un număr de 
telefon fiind nevoit să parcurgă 
o întreagă odisee. Pentru mu
nicipiul Deva, chiar la începutul 
listei, găsim spre exemplu Biroul 
Parlamentar al Frontului Demo
crat al Salvării Naționale (sic!!!), 
iar numărul de telefon începe 
cu cifra 5, cifră corespunză
toare numerelor de telefon din 
Valea Jiului. Mai sunt și alte 
exemple asemănătoare, toate 
dovedind că această carte de 
telefoane a fost elaborată doar 
pentru a se putea spune că 
există carte de telefoane.

Castelul Corvineștilor - Decor 
pentru un nou film medieval 
După ce în anii trecuți a 

constituit decor pentru filmările 
realizate la producții cinema
tografice ori TV, precum "Nos
tradamus" și "Drumul crucii”, 
marți și miercuri Castelul Corvi
neștilor din Hunedoara a fost 
decorul perfect pentru recrea
rea atmosferei medievale a ani
lor 1200 necesară realizării fil
mului "Domul din Aachen". După 
cum ne-a informat dl Florin 
Paraschiv, producător de film la 
Parafilm SRL București, "Domul 
din Aachen" este un film realizat 
de Digital Drama din Germania și 
Parafilm SRL București pentru 
televiziunea germană ARD. Fil
mul, regizat de MartiîTPapirovski, 
este povestea construirii Cate
dralei din Aachen și va fi difuzat 
începând cu luna aprilie a anului 
2000 în Franța, Belgia, Olanda,

Austria, Germania etc. "Scenele 
care se filmează la Hunedoara îl 
prezintă pe regele Carol cel 
Mare, ctitorul Domului din 
Aachen, pe șantierul Catedralei, 
asistând la lucrările de proiec
tare și contrucție, lucrări îngreu
nate de epidemia de ciumă care 
lovise provincia după invazia 
pelerinilor.

La realizarea scenelor parti
cipă și aproximativ 80 de figu- 
ranți, tineri din Hunedoara și 
împrejurimi, selectați și plătiți de 
producători" - ne spunea interlo
cutorul nostru. Vicky Plitea din 
Vărmaga, o tânără dintre cei 80 
de figuranți, aprecia că "partici
parea la aceste filmări constituie 
o experiență inedită și deosebit 
de interesantă."

C/M/T/RUL CATOL/C A FOST 
DEVASTAT

Pentru credincioșii catolici, 
ca și pentru ceilalți creștini, 
Ziua Morților este un prilej de 
cinstire a celor trecuți în ne
ființă, ocazie de a fi mai aproa
pe de cei dragi care au dispă
rut. Din nefericire, imediat după 
Ziua Morților, cimitirul catolic din 
Micro 15 a fost scena unor 
vandalisme greu de imaginat. 
Persoane necunoscute au 
smuls cruci de pe morminte, au 

\___________________________

călcat în picioare și devastat o 
mare parte a acestor morminte, 
provocând o suferință în plus 
rudelor celor care numai de 
odihnă pașnică nu au parte. 
Așa după cum au mărturisit 
mai mulți credincioși, situația 
nu este nouă, aproape în fie
care an după Ziua Morților 
având loc asemenea orgii care 
sunt puse pe seama grupurilor 
sataniste. (A.N.)

Directorul Vaida încolțit de consilierii 

deveni
Un referat al Biroului Constatare, Impunere, Impozite, Taxe al 

Primăriei Deva l-a făcut pe consilierul PNR Aurel Oprișa să-și 
verse năduful pe directorul FE Mintia, dr.ing. Victor Vaida. în ultima 
ședință susținută de Consiliul Local Deva consilierul local pomenit 
mai devreme s-a supărat foarte tare când a aflat că 
Termocentrala Mintia are la rândul ei datorii de sute de milioane 
de lei către primărie. Adică, a fost de părere Aurel Oprișa, ne-a 
stresat să achităm datoriile altfel nu ne-a dat apă caldă și căldură 
în Deva. Când colo și firma pe care o conduce nu și-a achitat 
impozitele. E vorba, conform referatului respectiv, de un impozit 
pe clădiri în valoare de vreo 835 milioane de lei, în această sumă 
fiind incluse și majorările de peste 200 milioane de lei și o taxă 
de teren de 72 milioane de lei. Prin urmare, corect ar fi ca și noi, 
dar și dumneavoastră, domnule director Vaida, să vă plătiți 
datoriile. (Sorina POPA)

Ce și-a mai achiziționat Primăria noastră?
Spre sfârșit de an Primăria Deva mai face cheltuieli pentru 

achiziționarea unor obiecte absolut necesare. Ce se află pe lista 
pusă sub nasul consilierilor locali, al celor ce trebuie să aprobe 
asemenea cheltuieli? Ei, acolo câteva computere, vreo 15 la 
număr, imprimante, aparate foto, alarme auto, sistem de alarmă ce 
costă 27 milioane de lei, 25 telefoane mobile ce fac alte 30 
milioane de lei, birouri și un autoturism Dacia de aproape 50 
milioane de lei. Nu v-am spus? O nimica toată, dacă ne gândim la 
ce taxe și impozite suntem obligați să plătim. (Sorina POPA)

Ciprian MARINUȚ

In vreme ce majoritatea românilor își poartă crucea pe drumurile 
întortocheate ale tranziției, televiziunea germană folosește 

România ca decor pentru realizarea unui film cu acest subiect 
Foto: Traian MÂNU

Tineri din Rapoltu Mare vor 
merge in Franța

Din 1993 de când a fost 
semnat protocolul de înfrățire 
dintre comuna Rapoltu Mare și 
localitatea Agneaux din Franța 
colaborarea a decurs bine. 
Francezii și-au ajutat frații de 
aici cu ce au putut. Familii din 
comună au făcut vizite în 
Franța, iar cei din Agneaux au 
venit la Rapoltu Mare.

Pentru anul viitor 25 de ti
neri din Rapoltu Mare au fost 
selecționați pentru a participa la 
festivalul “Jocurile prieteniei", 
care se va desfășura în Franța. 
Manifestarea, ce va avea loc 
între 10 și 20 iulie 2000, pro
pune o serie de întreceri spor
tive pentru tineri din mai multe 
țări.

Gazul metan - un vis frumos și 
atât deocamdată

Șase miliarde de lei. Aceas
ta este suma necesară pentru 
ca gazul metan să fie introdus în 
comună. Peste 560 de familii ar 
putea beneficia de acest ser
viciu, dar deocamdată planurile 
sunt doar pe hârtie. Studiul de 
proiectare se află în stadiu de

finalizare, dar banii pentru exe
cuție numai dacă vin din credite, 
programe Phare, altfel nu se 
poate. Deocamdată bugetul local 
nu poate suporta o asemenea 
sumă imensă pentru introdu
cerea gazului metan în comună. 
(Sorina POPA)

Administratorul unic al SC SIDERURGICA SA 
Hunedoara, în conformitate cu Legea nr.31/1990, 

republicată, convoacă
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A 

ACȚIONARILORr

în data de 26.11.1999, ora 11, la sediul societății 
din localitatea Hunedoara, Piața lancu de Hunedoara, 
nr.l, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul 
Acționarilor la sfârșitul zilei de 27.09.1999, consi
derată dată de referință.

ORDINEA DE ZI:
1. Aprobarea, conform HG nr.450/1999, a rapor

tului comisiei de cenzori privind descărcarea admi
nistratorului unic șl a comisiei de licitație de răspun
derile ce le revin în organizarea șl ținerea licitațiilor 
referitoare la vânzarea obligatorie a activelor închise 
operațional aparținând fluxului primar.

2. Aprobarea reevaluării construcțiilor aflate în 
patrimoniul SC SIDERURGICA SA Hunedoara în con
formitate cu HG 983/1998 și HG 95/1999.

3. Aprobarea Introducerii suplimentare în programul 
de Investiții pe anul 1999 a două lucrări de moder
nizare.

4. Diverse.
Dacă Adunarea Generală Extraordinară a Acțlona-

I rllor nu va întruni cvorumul necesar, se convoacă a 
doua adunare în data de 27.11.1999, ora 11, în același 
loc și cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la sediul 
societății sau la telefoanele: 054-718549, 716121, 

^interior 1070,____________________________________  >

SC TEHNOTON SERVICE SA
Cu sediul în lași, sos. Păcurari, nr.2 a, bl.590 B

Organizează LICITAȚIE PUBLICĂ deschisă cu 
strigare în data de 17.11.1999, ora 12, la sediul societății 
pentru

VÂNZARE SPAȚIU COMERCIAL
situat în localitatea Deva, b-dul Decebal, bl.I, parter; preț de 
pornire a licitației: 639.312.000 lei. în caz de neadjudccare la 
prima ședință, se va organiza cea de-a doua licitație în data de 
22.11.1999, ora 12. Prețul nu conține TVA.

Caietul de sarcini poate fi procurat, contra cost, de la sediul 
societății. Pentru participare la licitație, ofcrtanții vor depune la 
sediul societății, până la data ținerii licitației, documentele 
prevăzute în caietul de sarcini.

Relații suplimentare la telefoanele: 032-143390; 032-145864 
sau 092-613397.

SC QUASAR SA DEVA
B-dul Decebal, bl.R, parter

ANGAJEAZĂ pentru magazin 
ROMSTAL:

1 șef magazin;
1 referent tehnic - ing. instalații;
1 agent comercial - ing. instalații
1 operator calculator;
2 vânzători.

O
O
o
o
o
Vârsta maximă: 35 ani.
Dosarele se depun la sediul societății,

informații suplimentare la telefon 222999.

Ca membru al Comisiei 
pentru muncă, protecție so
cială și problemele șomajului, 
sunt nevoit să am pe lângă 
partea liberală din mine și o 
componentă social-democra- 
tă, dorind să mă refer în inter
venția mea la situația grea a 
unui mare număr de pen
sionari.

Poate că totuși nu este 
târziu să mai facem ceva pen
tru acești oameni. Necazul 
meu cel mai mare, și sunt 
convins că în aceeași măsură 
și al dumneavoastră, este 
acela că, atunci când ne în
tâlnim cu pensionarii care ne- 
au ales, dar și cu oricare alt 
pensionar, trebuie să lăsăm 
capul în jos, să nu putem să-i 
privim în ochi și să le

-

DECLARAȚIE POLITICA A SENATORULUI 
CONSTANTIN RLEIAN

explicăm de ce au pensiile atât 
de mici și cum pot să trăiască 
cu ele.

Nu am trăit niciodată clipe 
mai neplăcute ca atunci când, 
mergând la fiecare sfârșit de 
săptămână acasă și ieșind pe 
stradă, să mă întâlnesc cu 
foștii mei bolnavi pensionari 
care nici nu trebuie să-mi mai 
pună întrebări pentru că le știu 
necazurile.

Scopul pentru care v-am 
spus toate acestea este acela 
de a vă sensibiliza asupra pro
blemei pensionarilor, având în 

vedere că s-a terminat raportul 
comisiei noastre asupra legii 
pensiilor.

Nu mă voi referi la lege, pe 
care o vom discuta atunci când 
va fi pusă pe ordinea de zi. Do
resc numai să-mi exprim do
rința ca această lege să fie cât 
mai repede pusă în dezbatere 
și ca votarea ei să nu dureze 
prea mult. După cum se știe, 
legea va începe să funcționeze 
peste un an, la începutul anului 
2001.

Unul dintre articolele aces
tei legi stipulează să se facă 

recorelarea și majorarea pen
siilor mult mai înainte de intra
rea în vigoare. Știu că este 
foarte greu să ceri și să susții 
o majorare a pensiilor și adu
cerea pensiilor mici la un nivel 
care să asigure un trai cât de 
cât decent al acestor oameni. 
Cu orice jisc, susțin însă că 
trebuie făcută neapărat o reco- 
relare și o majorare a pensiilor, 
pentru că mulți pensionari sunt 
la limita de supraviețuire! .

Pentru a face ros de fon
duri pentru recorelările și majo
rările de pensii, cred că ar tre

bui apelat și la credite externe 
pe termen lung. Aceasta ar re
zolva oarecum problema pen
tru o perioadă, iar, în conti
nuare, efortul financiar ar fi pre
luat de mult așteptata relansare 
economică.

Dac 5 nu facem acum 
aceasta, poate că nu vom mai 
avea pc ntru cine să o facem.

în timpul dezbaterii legii în 
comisie noi nu am discutat, 
dar aș t ierge până acolo încât 
aș fi de acord cu unii care su
gerează să se stabilească pen
sii minime garantate, bineîn-

....... .........
țeles legate de un anumit sta
giu de cotizare și de o anu
mită vechime în muncă, pensii 
minime care să fie de o va
loare satisfăcătoare pentru a 
asigura nevoile lunare ale 
pensionarilor în limite 
decente.

în final, doresc să su
bliniez din nou că avem da
toria să facem ceva pentru 
acei pensionari cu pensii 
mici, să-i ajutăm pe toți 
aceia care și-au făcut da
toria față de societate să 
aibă parte de o bătrânețe 
liniștită, să se bucure de pe 
urma activității lor de-a 
lungul anilor.

Dr. Constantin BLEJAN, 
Senator PNL Hunedoara _________ _ _ _ _ _ _ /


