
J/n ((wnaclul Milni ti'ii

Ninsoare cu fulgi de salcâm
Revitalizat sub coordonarea distinsei 

poete Mariana Pândaru, Cenaclul Ritmuri 
din Deva a mai făcut un pas în universul 
sensibil al literaturii românești. La sfârșitul 
săptămânii trecute, cenaclul a găzduit, în 
sala mică a Casei de cultură din Deva, o 
întâlnire a iubitorilor de frumos. în cadrul 
aceleiași reuniuni s-a desfășurat și o nouă 
ediție a “Amfiteatrului artelor”, eveniment 
inițiat cu decenii în urmă de scriitorul Radu 
Ciobanu și care, în ultimii ani, își continuă 
activitatea sub conducerea scriitorului 
Gligor Hașa.

Editorialul “amfiteatrului” l-a constituit 
prezentarea de către Gligor Hașa a 
^olumukn^J^Njnțje^jjeșțe^jnnințirȚ^jd

Marioarei Lupulescu, ediție revăzută și 
adăugită, apărută, în Colecția Memorii a 
Editurii Călăuza din Deva. De fapt, a fost o 
autentică lansare de carte dacă, în finalul 
reuniunii, fiecare participant și-a așteptat 
cu răbdare rândul pentru a primi autograful 
autoarei.

Retrasă în uitare, prof. Marioara 
Lupulescu și-a “amintit că Dumnezeu i-a 
mai dat un har și o chemare - scrisul, 
remarca scriitorul G. Hașa. Și, iată, cu 
discreția cunoscută, cu sfiala gândului 
aprins de iubire - ca s-o citez - desferecă

Lucia LICIU

(Continuare în pag. 2)

Expoziție de 
alimentațieI »

terapeutică 
în holul Casei de Cultură 

Deva este deschisă din 24 
până în 26 noiembrie inclusiv o 
expoziție de alimentație 
terapeutică (fără foc). Orga
nizată de Elta Universitate sub 
deviza “Cine nu știe să 
mănânce, știe să sufere", 
expoziția cuprinde ciorbe, 
mâncăruri și prăjituri. în cadrul 
ei, alături de aceste alimente, 
vizitatorii pot găsi, zilnic, între 
orele 10,00 și 17,00, și pâinea 
naturală - azima, pot să-și 
procure volume de la standul 

vde carte. (V.R.) t

in paging a Vlll-a

Principalele
prevederi ale 

noii Legi de 
pensii

CARP Deva există de 
peste patru decenii
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Recent, la sediul său, Casa 
de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor din Deva a 
aniversat peste patru decenii 
de existență. La acest moment 
au participat cei mai vechi 
membri ai casei cât și invitați 
din județ și din țară.

La sala de ședințe a CARP, 
40 de membri înscriși până în 
1970 au avut bucuria să afle 
că fac parte dintr-o casă cu o 
vechime impresionantă și să fie 
răsplătiți pentru fidelitatea lor. 
Luându-se în considerare 
faptul că sunt cei mai vârstnici 
și mai singuratici (de obicei

văduvi) dar și cu cele mai mici 
venituri, CARP le-a oferit cu 
acest prilej daruri ( o pungă 
cu zahăr și un bidon de 2 I de 
ulei).

Pensionarii au fost foarte 
impresionați de atenția care li 
s-a acordat și au fost fericiți 
de cadoul primit, mulți dintre ei 
probabil neavând norocul să- 
și amintească cineva de ei în 
decembrie, luna cadourilor și a 
sărbătorilor de iarnă. Printre 
cei care sâmbătă au avut

Viorica ROMAN

(Continuare în pag. 2)

Județul 
Hunedoara Jts JR, 22
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La Ghelar se 
bea cea mai 
scumpă apa

Cine și-ar fi închipuit că 
Ghețarul ar putea rămâne într-o 
bună zi fără apă potabilă? Se 
pare însă că dacă nu se iau cât 
mai repede cu putință anumite 
măsuri soarta celor peste 2800 
de locuitori ai comunei, din 
acest punct de vedere, pare 
pecetluită. Dar de unde au 
început necazurile? încă înainte 
de 1900 în zona respectivă a 
început exploatarea resurselor 
de minereu de fier. Pe lângă 
rezultatele pozitive ale unei 
asemenea acțiuni s-a constatat și 
că izvoarele și fântânile care 
asigurau alimentarea cu apă a 
gospodăriilor comunei au secat. 
Ca să se îndrepte cât de cât 
greșeala, au fost demarate 
lucrări de investiții pentru 
alimentarea cu apă a localității. 
Mai mult, cetățenii nici nu au 
fost nevoiți să achite apa 
potabilă. Până în 1981. Prețul 
apei a fost stabilit la acea vreme 
doar la 0,30 lei/m3. Asta 
însemna cam 1,3 lei/persoană / 
lună, adică o nimica toată. 
Locuitorii Ghelarului au răsuflat 
ușurați dar nu pentru multă 
vreme. în 1998 apa a ajuns să

coste aici 5805 lei/m3.
Deși este cel mai mare preț 

cu care se vinde apa potabilă 
în întreaga țară acesta nu 
acoperă nici măcar energia 
electrică consumată de cele 
două stații de pompare 
necesare pentru a aduce apa la 
înălțimea respectivă. Pentru că 
trebuie să se știe că la Ghelar 
sursa de apă este situată 
undeva la o diferență de nivel 
de 500 metri. Mai mult, cele 
două stații de pompe, de la 
Nădrab și Rătișoara, sunt 
vechi de 70 ani. La rândul ei 
rețeaua de distribuție 
împlinește 40 de ani. La toate 
acestea mai adăugați și 
alunecările de teren provocate 
de exploatarea minereului de 
fier și veți avea tabloul complet 
al problemei. Una peste alta s- 
a ajuns ca la Ghelar în prezent 
prețul mediu al apei potabile 
să fie de aproape 6600 lei/m3, 
cel mai ridicat din România. 
Dar cifra nu reprezintă 
realitatea. Căci, după calculele

Sorina POPA

(Continuare în pag. 2)

Marți, 23 nov. '99, la sediul RAAVJ - Petroșani s-a 
desfășurat, pentru prima dată în Valea Jiului, ședința 
Consiliului Județean. „Motivul desfășurării ședinței Consiliului 

Județean la Petroșani este următorul: a venit timpul analizării 
dezvoltării sistemului de apă din Valea Jiului și trebuie să se 
vadă pe teren stadiul realizării lucrărilor”, a subliniat Gheorghe 
Barbu - președintele Consiliului Județean Hunedoara.

Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat 5 puncte, cel mai 
important fiind primul și anume - hotărârea privind sumele 
defalcate din impozitul pe salarii pentru subvenționarea energiei 
termice livrate populației repartizate pe municipii și orașe pe anul 
'99 - acesta fiind și cel mai fierbinte .

Pentru prima dată

Ședința Consiliului 
Județean la Petroșani I 9

L ■ J
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bugetului de stat pe anul '99 pentru județul Hunedoara s-a 
aprobat suma de 2.395.567 mii lei din sume defalcate din 
impozitul pe salarii pentru subvenționarea energiei termice 
livrate populației, pe perioada noiembrie-decembrie '99.

Sumele defalcate din impozitul pe salarii pentru 
subvenționarea energiei termice livrate populației: Deva - 
723.464 mii lei, Hunedoara 191.646 mii lei, Petroșani 649.201 mii 
lei, Brad 74.263 mii lei, Orăștie 23.956 mii lei, Simeria 23.956 mii lei, 
Lupeni 93.427 mii lei, Vulcan 143.734 mii lei, Petrila 469.533 mii lei, 
Aninoasa 2.996 mii lei.

Orașele (localitățile) Certej, Ghelar, Hațeg și Baru Mare nu 
sunt încadrate în această schemă, deoarece primăriile de aici au 
adus la cunoștința Consiliului Județean că în aceste localități nu 
se produce energie termică.

Având în vedere faptul că prețul național de referință al Gcal 
este de 230.000 lei, la Deva se vor plăti 279.610 lei/Gcal. (la o 
cantitate de energie termică livrată estimată la 95.000 Gcal.

Mihaela FĂGAȘ

(Continuare în pag. 2)
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De la vorbe la fapte este o cale mult 
prea lungă

Agricultura rămâne 
tot de izbeliște

S-a mizat și s-au pus multe 
pariuri pe agricultura 
românească, aceasta fiind 
considerată cel puțin teoretic, 
dar nu și practic, singura 
ramură a economiei capabilă să 
ne scoată din sărăcie și, de ce 
nu, din profunda criză ce ne-a 
cuprins de atâta amar de 
vreme. Deși toate guvernele de 
după 1989 au recunoscut prin 
programele lor rolul și locul 
prioritar și distinct al agriculturii 
în șirul măsurilor propuse 
pentru propășirea economico- 
socială a țării, toate intențiile și 
promisiunile s-au dovedit a fi 
simple amăgiri și praf aruncat în 
ochii agricultorilor. S-a vorbit 
mult, dar în fapt s-a făcut prea 
puțin pentru a schimba soarta 
producătorului agricol român. 
Deși s-a constatat că nu se 
poate face agricultură modernă 
fără dotare cu tractoare și 
mașini agricole, fără 
îngrășăminte minerale, pesticide 
și irigații, fără susținere 
financiară, baza materială a 
fost permanent și sistematic 
distrusă. Ca urmare, 
gospodăria țărănească este

acum una de subzistență, 
dărâmarea structurii de 
proprietate prin revenirea la 
parcelarea măruntă și 
desființarea complexelor 
productive, în numele 
reconstituirii dreptului de 
proprietate, fără a lua în 
considerare și posibilitățile de 
asociere sau cooperare, au 
aruncat - cum susțin 
specialiștii în materie - 
agricultura românească cu o 
jumătate de secol înapoi. 
Acum se încearcă, cu mari 
greutăți și cu șanse mult 
diminuate, să se mai 
cârpească ce se mai poate, 
să fie întreținută la reanimare, 
cu fel și fel de perfuzii, o 
agricultură la limita 
supraviețuirii, sărăcia 
cuprinzându-i pe majoritatea 
locuitorilor satelor noastre. în 
locul măsurilor hotărâte de 
relansare, a producției 
agricole se preferă, inclusiv la 
Guvern și în Parlament (unde 
nici cu numele nu sunt

Nicolae TÎRCOB
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a Banca 
Internaționala 

a Religiilor 
oferă persoanelor 

_____ fizice_____  
“CERTIFICATE 

PENTRU CONTUL 
DE DEPOZIT” 

cu o DOBANDA FIXA de 
54% și scadența la 

96 zile prin unitățile sale 
din Deva, Brad, Orăștie 

și Hațeg

Afaceri pe 
Internei în 
România

Asociația Canadiană pentru Afaceri este o 
organizație non-profit, creată în 1996, menită 
a reuni pe Internet oamenii de afaceri din 
România cu partenerii lor autohtoni. Site-ul 
înființat pe Internet oferă o bază de date privind 
condițiile din România, condiții prezentate așa 
cum au fost relatate de surse independente 
specializate în cuantificări pe diferite domenii 
de activitate, economic, legislativ etc. Prin 
acest sistem “networking" oamenii de afaceri 
români au posibilitatea de a-și plasa pe 
Internet, gratuit, propriile pagini, cu perspectiva 
derulării afacerilor on-line. Site-ul canadian a 
fost creat de compania mkco.ro. (A.S.)

X_______________________ _________ /
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• Anunț matrimonial
“Domn respectabil, 

proprietar al unei 
mașini fabricate în 
1938, dorește soție mai 
tânără decât mașina

Revelion 2000 
pe străzile 

Petroșaniului
Consiliul local al orașului Petroșani a adoptat, 

zilele trecute, o hotărâre prin care a fost alocată 
suma de 120 de milioane lei în scopul organizării 
Revelionului 2000 pe străzile municipiului 
Petroșani.

Inițiatorul acestui proiect de hotărâre, directorul 
SC Electrica Hunedoara SA - Florian Mîrza, și-a 
donat propria indemnizație Cantinei Săracilor din 
Petroșani pentru ca și cei 125 de săraci care 
beneficiază de o masă la această cantină să se 
poată bucura puțin de noaptea de Revelion. In ce 
privește această hotărâre, părerile populației 
petroșănene sunt împărțite chiar dacă consilierii 
au votat în unanimitate această hotărâre. (M.F.)

■ •
3| WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 • 
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a la 30 de zile - 
50% /an 

prin capitalizare - 
63,21%/an 

a la 90 de zile - 
53% /an 

prin capitalizare - 
64,49%/an

mkco.ro


Cuvântul liber 25 NOIEMBRIE 199£

La lași a avut loc

Conferința Națională a Uniunii 
Ziariștilor Profesioniști din România 

9 9

în zilele de 20-21 
noiembrie a.c., la lași a 
avut loc cea de-a V-a 
Conferință Națională a 
Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România 
de după anul 1989. Au parti
cipat membrii Consiliului 
Național, precum și 
delegați ai filialelor din 
țară, între care și ai celei 
din Județul Hunedoara.

Conferința a primit 
mesaje de salut, succes și 
sprijin din partea Senatului 
și Guvernului României - 
sub semnăturile domnilor 
Petre Roman și Radu 
Vasile.

Au fost prezentate 
Raportul de activitate al 
UZPR din perioada 6 
decembrie 1996 - 20
noiembrie 1999, Raportul 
economlco-financiar și 
Raportul Comisiei de 
Cenzori, unele propuneri de 
modificare a proiectului 
Statutului UZPR și a 
proiectului Legii privind 
organizarea și exercitarea 
profesiei de ziarist.

Dezbaterile care au 
urmat au reliefat forța 
presei din România, în

pofida unor opreliști și 
măsuri adoptate de 
guvernele post-decembriste, 
neobișnuite cu formele de 
manifestare a unei prese cu 
adevărat libere, autentică 
putere în statul de drept, au 
relevat necesitatea unei mai 
puternice solidarități de 
breaslă, echilibru și realism 
în demersul publicistic, 
constituind așa-numitul cor
don sanitar între lege șl 
fărădelege. Și aceasta 
deoarece și în domeniul 
presei există mai multe 
fracțiuni, născute din lumea 
orgoliilor și a orgolioșilor, 
cei mai puternici încercând 
să-i subordoneze pe cei mal 
slabi. Ultima fracțiune este 
cea de curând apărută și 
numită Clubul Român de 
Presă, constituit din 
principalii conducători ai 
cotidianelor centrale ( nu și 
din subordonații lor din 
redacții), care încearcă pe 
diferte căi să-și asume 
coordonarea întregii mass
media românești, demers 
eșuat din fașă, pentru că 
degajă superioritate șl mer
cantilism.

Conferința Națională a 
Uniunii Ziariștilor Profe
sioniști din România, 
consumată în fierbintele 
târg al lașilor (că “dulce 
târg" nu mal este de mult), 
a aprobat documentele 
prezentate, a adoptat 
proiectele modificate șl 
adăugite ale Statutului și 
Legii Presei, urmând a fi 
înaintate Parlamentului 
spre dezbatere șl 
definitivate ca legi 
specifice, a adoptat o 
rezoluție privind îmbună
tățirea activității, conso
lidarea unității presei, 
inclusiv prin dialog cu 
celelalte organizații, 
cluburi și uniuni din mass 
media românească,
trecându-se peste orgolii șl 
interese.

Au fost alese noile 
structuri de conducere: 
Consiliul Național, 
Comitetul Director, Biroul 
Permanent, precum și 
comisiile de specialitate, 
în funcția de președinte al 
UZPR a fost reconfirmat 
Mihai Miron de la 
televiziunea România 1.

Dumitru GHEONEA

iririillDuii:
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Cine controlează 
asociațiile de 

locatari/ 
proprietari?

Un cetățean din Deva vrea să știe cine este în 
măsură să controleze financiar asociațiile de 
locatari. In ultima perioadă au apărut probleme 
legate de modul de utilizare a banilor cu care 
cetățenii și-au achitat taxele comune. Așa se face 
că deși oamenii au stat liniștiți că și-au achitat 
cheltuielile, în cele din urmă s-au trezit că nu au 
mai beneficiat de căldură și apă caldă în 
apartamente. Garda Financiară a fost solicitată 
să facă un control la asociația de locatari nr. 
130. Această instituție a dat următorul răspuns: 
verificarea gestiunii se face de echipa de cenzori 
din cadrul asociației de locatari.

Conform Legii 114/1996 republicată în 1997 
se menționează: „clădirile de locuit pot fi date 
de proprietar în administrația unor persoane fizice 
sau juridice, asociații, servicii publice sau agenți 
economici specializați după caz. Una din 
obligațiile celor ce administrează este următoarea: 
gestionarea bunurilor și a fondurilor bănești.”

In Regulamentul-cadru din M.O. nr. 353 din 
31 decembrie 1997 se mai specifică. „Asociațiile 
vor alege un comitet executiv și o comisie de 
cenzori. Membrii comisiei de cenzori trebuie să 
aibă cunoștințe de specialitate și experințe în 
domeniile economic, financiar și juridic.”

Sorina POPA

Sunt proaspeți 
covrigii?

Dimineața, în drumul lor spre școală sau 
spre serviciu, clienți mai mari sau mai mici intră 
grăbiți în magazinul specializat pe produse de 
panificație, din centrul municipiului, cunoscut 
sub. numele de “Spicul”.

înainte de a solicita pâinea sau specialitatea 
dorită, apare invariabil întrebarea: “E proaspătă 
pâinea?” sau “Sunt proaspeți covrigii?" 
Răspunsul amabil al vânzătoarei este și el 
același: “Da, i-am primit azi-dimineață”.

Nu puneam pe hârtie aceste rânduri dacă 
situația nu s-ar fi repetat. Este vorba despre 
covrigii fierți, care, de cele mai multe ori, sunt 
vechi, adică tari. La remarca mea cum că nu au 
fost proaspeți covrigii, răspunsul vânzătoarei a 
fost: “Probabil, la fabrică, i-au făcut aseară". Nu 
contest sinceritatea dânsei, dar, după-masa, în 
drum spre casă, când intri în magazin să-ți mai 
cumperi o pâine, observi pe polița de jos a 
raftului o anume cantitate din acest sortiment 
rămasă nevândută. Și-atunci nu apare justificată 
întrebarea: oare aceștia nu sunt cei care în 
dimineața zilei următoare îți sunt oferiți ca 
proaspeți? (M.T.)

• “PATRIA" DEVA: 
Bowfinger (26-2);

• “FLACĂRA" 
HUNEDOARA: Capcană pentru hoț (26-2);

• “PARÂNG" PETROȘANI: W.W.W. - Mare 
nebunie în vest (26-29); învingătorii (30-2);

• “DACIA" HAȚEG: Inspector Gadget (26-29); 
10 chestii nu-mi plac latine (30-2);

• “ZARAND" BRAD: De la apusul la răsăritul 
soarelui (26-29); Secretul lui Bachus (30-2);

• “PATRIA" ORĂȘTIE: Legionarul (26-29); 
Mumia (30-2);

• “LUCEAFĂRUL" VULCAN: Mamă vitregă (26- 
29); Marele Lebowski (30-2).

(Urmare din pag. 1) 

ziua de ieri din templul 
amintirilor într-o carte 
gingașă, ninsă de har, cu 
fulgi de suflet. Mai cu 
seamă în primeje 75 de 
pagini, lirismul se revarsă 
strunit cu bun simț, nu cu 
fulgi de iarnă, ci de salcâm”.

Poeta Mariana Pândaru, 
sub a cărei competență de 
om al editurii cartea a apărut 
într-o ținută grafică de 
excepție, cu o copertă 
deosebită, mărturisea: “Ma
teria cărții mi-a dat prilejul 
să știu cum trebuie să 
existe această carte. 
Autoarea ei percepe viața 
din jur cu multă sensibilitate 
și are puterea să mai creadă 
în binele și frumosul din 
sufletul oamenilor”.

Ninsoare cu fulgi 
de salcâm

- Mărturisesc că am 
parcurs pe nerăsuflate 
paginile acestei cărți, retrăind 
toate evenimentele din lumea 
Chitidului, de peste deal de 
satul meu - se confesa dna 
Silvia Matieș - precum pițărăii, 
colindătorii, călușerii, nunta, 
nedeia, cununa de grâu, fără 
a fi nevoită să consult nota 
autoarei cu regionalismele 
folosite - preciza dna Silvia. 
Ca dascăl, aș încheia: ferice 
de cei care azi pot să spună 
“și eu i-am fost elev”, pentru 
că Marioara Lupulescu a ars 
în cei 40 de ani de dăscălie, 
dar a și strălucit toată viața.

Și nu puțini dintre foștii

elevi (dar și colegi și 
prieteni) i-au onorat 
lansarea cărții cu prezența, 
cu un gând, cu o floare, 
sorbindu-i și de această dată 
vorbele-i cu har.

La îndemnul partici- 
panților la edițiile recente 
ale Cenaclului Ritmuri și 
Amfiteatrului Artelor, 
scriitorul Valeriu Bârgău, 
directorul Editurii Călăuza, 
a făcut cunoscute noutățile 
pe care prestigioasa 
editură deveană (care, de 
curând, își are propria 
tipografie) le va pune la 
îndemâna iubitorilor 
literaturii.

CARP 
Deva

(Urmare din pag. 1) 

prilejul să se bucure s-a 
numărat și dna Victoria 
Vizitiu, de peste 90 de ani, 
venită la Deva din Orăștie (și 
în cazul transferurilor se 
consideră vechime).

Un alt moment al 
aniversării l-a constituit masa 
festivă la care au fost 
prezenți președinții CARP - 
urilor din Orăștie, Călan, 
Hunedoara și Hațeg și 
reprezentanți ai consiliilor 
caselor din Timișoara și Arad, 
invitații din Oradea lipsind. 
Informarea prezentată de dl 
loan Damian, președintele 
CARP Deva, a fost extrem de 
scurtă. Practic le-a spus 
oaspeților că după ce se 
născuse în 1950 și a fost 
desființată prin ordin de sus, 
Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Deva s-a 
reînființat în 1958. De ase
menea, că acum CARP are 
sediul cu dotările și serviciile 
oferite membrilor săi pe care 
le-au văzut. Apoi i-a întrebat 
pe colegi cum au rezolvat 
situația medicilor de familie 
care au cabinete în cadrul 
CARP-urilor. Discuțiile care au 
urmat pot fi considerate un 
veritabil schimb de idei, 
fiecare împărtășind din 
experiența proprie, arădenii 
''ilustrându-și” cele spuse cu 
un set de pliante în care-și 
prezintă activitatea. Ziua s-a 
încheiat cu o excursie la 
Castelul Corvineștilor, la 
Cinciș și la Catedrala din 
Ghelar pe care gazdele au 
oferit-o musafirilor lor.

VREMEA
Vremea va fi rece și 

închisă. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros. 
Temporar va ninge. Pe 
alocuri, dimineața, se va 
semnala ceață. Tempe
raturile minime vor fi 
cuprinse între -2 și -6 
grade, iar maximele între 
-1 șl *3 grade Celsius. 
(Lucian NISTOR)
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efectuate, tariful real este dublu, 
adică 15000 lei/m3. Ca să vedeți 
cât de neeficientă este 
alimentarea cu apă a comunei să 
mai precizăm că 80 la sută din 
acest preț o reprezintă- 
cheltuielile cu energia electrică. 
Așadar, după ce s-au obișnuit 
cu furnizarea gratuită a apei și 
mai apoi cu un preț derizoriu, 
ghelărenii s-au trezit peste 
noapte că sunt nevoiți să dea 
bani buni pentru apa cea de 
toate zilele. Totuși nu toată 
lumea a putut face față 
cheltuielii. E.M. Ghelar are 
datorii la această oră ce 
depășesc 400 milioane de lei iar 
asociațiile de locatari din cele 
două colonii, Cuț și Câmu, de 
peste 200 milioane de iei numai 
pentru apa potabilă. Primăria 
Ghelar, în subordinea căreia se 
găsește acum Serviciul de 
Gospodărie Comunală, are 
astfel o restanță de aproape l 
miliard de lei la plata energiei 
electrice. Pentru aceasta Renel 
recurge frecvent la decuplarea 
de la alimentarea cu energie 
electrică. „Stăm 4-5 zile fără 
apă, mai facem rost de câteva

Agricultura rămâne 
tot de izbeliște 

(Urmare din pag. 1)

reprezentați adevărații agricultori), luarea unor decizii de 
conjunctură, care mai degrabă vizează și apără interese 
mărunte de clan și de partide, în loc să fie vizată soluționarea 
unor probleme de fond care să conducă la așezarea pe baze 
trainice a producției, să asigure creșterea exporturilor, nu a 
importurilor de produse agroalimentare.

în condițiile când țăranul a fost adus la sapă de lemn, la 
arătura cu animalele, la prașila manuală sau recoltatul cu coasa, 
este imposibil să vorbești despre o exploatație agricolă 
profitabilă și performantă care să reziste în competiția cu 
fermele occidentale superdotate cu utilaje de mare randament și 
subvenționate puternic de către stat. S-a spus și se spune 
mereu, dar nimeni nu înțelege și nu vrea să priceapă că o țară 
bogată se bazează și pe țărani bogați, care trebuie să fie ajutați 
să practice o agricultură eficientă.

Atâta vreme cât agricultura românească n-are o strategie 
clară, ci se bazează pe politicile de conjunctură ale unor partide 
care urmăresc obiective proprii și nu interesul național, nu se 
poate concepe ieșirea din criza profundă în care se găsește 
această ramură vitală a economiei. Acordarea prin buget a unor 
resurse financiare insuficiente an de an, imperfecțiunile de ordin 
legislativ la care se adaugă atitudinea disprețuitoare față de 
specialiști și de cercetarea științifică proprie reprezintă doar 
câteva dintre cauzele care determipă ineficiența și starea 
critică actuală a agriculturii.

După recenta vizită în SUA ministrul loan Mureșan promite 
că vă așeza agricultura românească după modelul american, 
încercând subvenția pe baza mecanismului certificatelor de 
depozit în locul amărâtelor de cupoane sau bonuri valorice, 
intenția fiind ca în 2000 ele să fie date exploatațillor agricole și 
nu proprietarilor de pământ ca până acum. Cum 2000 este un an 
electoral, de promisiuni, este de așteptat ca iarăși țăranii să fie 
amăgiți cu vorbe și programe aburite, care sunt apoi date uitării 
cum s-a întâmplat de vreo zece ani încoace, deși agricultura 
românească își merită o soartă mult mai bună. Bugetul pe 2000 
ne va arăta dacă vom încerca sau nu să ieșim cu agricultura 
din necaz.

Ședința Consiliului 
Județean la Petroșani 

9 9
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livrată de SC Electrocentrale și 
45.000 și 50.000 Gcal. livrată 
de SC Apaterm), la Hunedoara 
se vor plăti 245.530 lei/Gqal (la 
o cantitate de energie termică 
de &0.000 Gcal. livrată de SC 
Siderurgica, și de 35.000 - 
45.000 Gcal. livrată de RAIL - 
Regia Autonomă de Interes 
Local), la Petroșani se vor plăti 
310.865 lei/Gcal (pentru o 
cantitate de energie termică 
estimată la 52.181 Gcal. livrată 
de CET Paroșeni, și 348.000 lei/ 
Gcal. pentru energia termică 
livrată de Centralele termice pe 
cărbune adică aprox. 433 
Gcal.), la Brad se vor plăti 
246.000 Gcal., la Orăștie 
239.300 lei/Gcal., la Simeria

222.580 lei/Gcal. pentru 
energie termică livrată de SC 
Simprest Gaz și 347.160 lei/ 
Gcal. livrată de 1CT (CLU), la 
Călan se vor plăti 153.590 lei/ 
Gcal. - livrată de SC Hidro- 
Term-Trans. La Lupeni 
249.455 lei/Gcal livrată de 
CET Paroșeni, la Petrila 
385.020 lei/Gcal., la Vulcan 
255.430 lei/Gcal., la Uricani 
223.220 lei/Gcal. și la 
Aninoasa 237.900 lei/Gcal» 
pentru energie termică livrată 
de CET Paroșeni și 207.280 
lei/Gcal. - pentru energia 
termică livrată de 3CT 
(cărbune).

Această hotărâre a fost 
votată în unanimitate de către 
consilierii județeni.

La Ghelar se bea cea 
mal scumpa apă

milioane de lei, le dăm la Renel 
Deva și apoi iarăși beneficiem 
de apă un timp”, ne spunea 
primarul din Ghelar, loan 
Toplician. De la l noiembrie s-a 
ajuns să se furnizeze apă doar 4 
ore pe zi. Comuna fiind întinsă 
pe o suprafață mare, la 
extremitățile ei nu ajunge apa, 
iar la blocuri nu urcă la etajele 
superioare.

Care ar fi soluția ca apa să nu 
mai fie o problemă pentru 
Ghelar? Teoretic, ea este simplă: 
o investiție care să ducă la 
îmbunătățirea alimentării cu apă 
a comunei. Lucrarea a fost 
demarată încă de acum doi ani. 
Ritmul investiției însă lasă mult 
de dorit, în 1997 s-au cheltuit 
280 milioane de lei pentru 
conductă. în 1998 s-au alocat 
580 milioane de lei, deși 
planurile prevedeau 5,5 
miliarde de lei. în 1999 au mai 
fost virați pentru această 
investiție încă 80 milioane lei. în 
ritmul acesta, spune loan 
Toplician, lucrarea nu are șanse 
să se termine nici în 30 de ani. 
în aceste condiții primăria a

cerut ajutor de urgență pentru 
că ghelărenii riscă să rămână 
mâine-poimâine fără apă 
potabilă, sistemul de 
alimentare fiind aproape pe 
moarte. Prin adresa nr. 3823 
din octombrie a.c., 
președintele Consiliului 
Județean Hunedoara răspunde 
că: „în prezent nu se acordă 
subvenții din partea 
Consiliului Județean 
Hunedoara pentru această 
activitate în ansamblul ei sau 
parțial pentru cheltuielile cu 
energie electrică. Fondurile 
pentru lucrări de alimentare cu 
apă potabilă a satelor se 
asigură de MLPAT.”

După ce o sută de ani 
locuitorii comunei au avut apa 
pe gratis acum tot ei se află în 
postura de a scoate din 
buzunare cei mai mulți bani 
pentru a achita costul ei. Iar 
investiția demarată, deși avea 
30 de luni pentru finalizare, 
nu pare să ajungă pusă în 
practică prea curând. Așa 
Ghelarul riscă să ajungă 
localitate tară apă potabilă.
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Deși din punct de vedere 
economic zona Teliucului era 
pe deplin îndreptățită a fi 
declarată drept defavorizată, 
acest lucru nu s-a întâmplat 
încă, lipsind comuna de câteva 
investiții care ar fi putut-o 
echilibra din punct de vedere 
economic. în condițiile 
dispariției mineritului, șomajul a 
crescut foarte mult, autoritățile 
locale fiind însă în 
imposibilitatea de a putea lua 
vreo măsură semnificativă de 
reducere a fenomenului. 
Primarul comunei Teliuc, dl loan 
Vaida, a avut amabilitatea de a 
ne spune care este în prezent 
situația generală în care se 
găsește comuna pe care o 
conduce.

Rep.: - Die primar, ce 
înseamnă Teliucul fără 
minerit?

I.V.: - Vedeți dumnea
voastră, mineritul era motorul 
economic al întregii zone, motor 
care acum s-a oprit. Din păcate, 
nu s-a putut face nimic nici 
pentru ca acest motor să mai 
funcționeze, cum nu s-a putut 
face nimic nici pentru înlocuirea 
lui cu ceva nou. Rezultatul este 
rata șomajului relativ mare și 
imposibilitatea rezolvării 
eficiente a situației acestor 
oameni. Banii primiți la 
disponibilizare s-au terminat, iar 
perspectiva găsirii unui loc de 
muncă este pe zi ce trece tot 
mai îndepărtată.

Rep.: - Primăria a fost 
cumva implicată în vreun fel în 
ajutorarea lor?

I.V.: - Din nefericire

Școala Generala 
din Teliuc arată 

foarte bine
„Este adevărat că ar fi 

necesare câteva reparații ale 
clădirii, dar în rest eu cred că 
școala noastră poate rivaliza 
cu una din mediul urban”, ne 
spune dna directoare Elena 
Teodorescu. Cu cei 119 elevi 
și 22 de cadre didactice 
Școala Generală cu clasele I- 
VIII din Teliuc este una 
destul de mare. „Noi, 
continuă doamna directoare, 
suntem foarte legați de 
această școală. Practic, 
atunci în 1972, am pus 
bazele instituției și de atunci 
nu am mai vrut să plecăm de 
aici.”

Colectivul profesoral este 
foarte unit, iar educația pe 
care o primesc elevii este și 
ea bună. O confirmă și 
rezultatele obținute de foștii 
elevi ai școlii la admiterea în 
liceu. Mulți profesori fac 
naveta, dar nu le pare rău 
pentru că „elevii sunt mai cu 
bun simț decât cei de la

„Motorul economic 
al comunei 
s-a oprit”

fondurile financiare au fost și 
sunt în continuare extrem de 
limitate, așa încât nu s-a putut 
pune problema vreunui ajutor.

Rep.: - Care a fost suma 
primită la rectificarea 
bugetară ?

- dialog cu loan Vaida, primarul 
comunei Teliucu Inferior - x_______________ _______________ /

I.V.: - Am primit 220 de 
milioane de lei, bani insuficienți 
pentru acoperirea corespun
zătoare a tuturor cheltuielilor. 
Am fi avut nevoie de mai mulți 
bani, însă ne-am mulțumit și cu 
atât. Datorită bugetului mic, am 
întâmpinat unele greutăți în 
efectuarea câtorva plăți. Spre 
exemplu cei 27 de angajați ai 
Serviciului Public de Gospodărie 
Comunală nu și-au mai primit 
salariile din luna mai. Chiar și cu 
acești bani pe care i-am primit, 
nu vom putea să plătim la zi 
salariile acelor oameni.

Rep.: - Bugetul a fost mic, 
dar cum ați împărțit această 
sărăcie ?

I.V.: - Bineînțeles că am avut 
câteva priorități, iar școlile din 

oraș.'
Relațiile cu o societate 

olandeză de caritate au 
adus școlii constituirea 
unui laborator de 
informatică. „Tot prin 
intermediul olandezilor am 
reușit să amenajăm clădirea 
internatului; am primit 30 
de paturi și lenjeria 
corespunzătoare. Relațiile 
cu olandezii sunt bune și 
sperăm să le menținem la fel 
și în continuare.” Și cu 
primăria există o colaborare 
foarte bună, executivul 
ajutând atât cât i-a stat în 
puteri această școală.

Sunt și destule 
probleme, cum ar fi 
necesitatea reînnoirii 
mobilierului, dar se speră că 
vor fi rezolvate în viitor. 
Oricum, dna directoare este 
foarte optimistă, ceea ce 
este un lucru bun dacă 
ținem cont de condițiile 
economice ale zonei.

comună au fost în primul rând 
luate în considerare. Astfel că 
am reușit să aprovizionăm cu 
lemne și cărbune toate școlile 
comunei, pentru ca elevii să nu 
sufere de frig în timpul iernii. 
Din păcate, multe dintre școli au

nevoie urgentă de reparații, 
însă poate doar la anul vom 
putea să întreprindem ceva în 
acest sens. Vedeți, mereu și 
mereu ne întoarcem la aceeași 
problemă: banii. Avem destule 
inițiative, dar fără bani nu 
putem face nimic.

Rep.: -Care este situația 
ajutoarelor sociale?

I.V.: - în acest moment sunt 
în evidențele noastre 46 de 
persoane; au fost 60, însă 

, după efectuarea anchetelor 
sociale au rămas doar 46. 
Ajutoarele pentru cei 46 de 
asistați au fost plătite până în 
luna august și sperăm ca, în 
funcție de resursele 
disponibile, să venim la zi cu 
plățile. Bineînțeles, trebuie 
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[ SUCURSALA MINIERĂ POIANA | 

l RUSCA - TELIUC - ASEMENI I 
| UNUI VETERAN DE RĂ2BOI j 

I Mineritul a asigurat înainte de Revoluție suportul economic I 
J al comunei Teliuc, salariile mari pe care le asigura această . 
I îndeletnicire fiind magnetul care a atras populația în zonă. Dar I 
| roata se învârte și vremurile se schimbă, iar economia de piață | 
. a adus colapsul mineritului românesc și sărăcirea zonei.
I Dacă până în '90 Sucursala Minieră Poiana-Ruscă -Teliuc I 
| putea fi comparată cu un mândru ostaș, după Revoluție ea a | I devenit un soldat în rezervă, iar după masivele disponibilizări .

din '96-'97, Sucursala minieră este asemeni unui veteran de I 
| război cu un picior amputat.

I Octavian Gheorghiță, inginerul șef al minei, aprecia că în ■ 
prezent Sucursala Minieră Poiana-Ruscă - Teliuc reprezintă I

| abia 10 la sută din ceea ce era ea în vremurile de glorie. „Au | 
■ fost vremuri când aici lucrau 3000 de angajați, după '90 aveam ■ 
* cam 1100 de mineri, iar acum mai suntem doar 332 de ■ 
| persoane. Activitatea noastră este restrânsă, din acest punct | 
■ de vedere neexistănd practic termeni de comparație între ce a ■ 
■ fost și ce este. Mina Centrală Teliuc, Mina Vest Ghelar, Mina ' 
| Est Ghelar și uzina de preparare au fost cuprinse în | 
■ programele de închidere. Activități de exploatare se mai i 
' desfășoară doar în Mina Est Teliuc și în Mina Centrală Ghelar J 
I (Zăcământ N. V.), acestea fiind completate de producția secției | 
l de prelucrări mecanice și de activitatea de transport I 
! desfășurate prin Autobază. Distrugerea siderurgiei ne-a adus | 
I și pe noi cu un picior în groapă” - concluziona interlocutorul I
| nostru.

Totuși, cei care au rămas la mină sunt bucuroși că mai au J 
I de lucru și că pentru această iarnă nu se anunță noi programe I 
| de disponibilizare. Deoarece zăcământ mai este, iar acesta e | 
. mai ieftin decât cel din import, minerii își pun speranțe în . 
I redresarea siderurgiei și în venirea unor zile mai bune. Până I 
| una alta de la minele din Teliuc au rămas pe drumuri peste 700 | 
■ de oameni, situație care a generat multe probleme sociale ■ 
I zonei. !
L

spus că sunt mult mai mulți 
aceia care doresc ajutor 
social, dar nu se poate.

Rep.: - Vorbiți-ne puțin 
despre investiții.

I.V.: -Când vorbim despre 
investiții trebuie să 
menționăm situația apei 
curente și a canalizării. în 
acest moment apa curentă 
vine direct de la stația din 
Cinciș, însă noi credem că la 
anul vom face un bazin de 
alimentare. Problema cea 
mare este vechimea rețelei 
de distribuție. Conductele 
sunt vechi și pierderile de 
apă din rețea sunt foarte 
mari.

Rep.: - în ce stadiu se 
găsește investiția de 
introducere a gazului 
metan?

I.V.: - Cu gazul metan 
este o mare problemă! 
Lucrările au început în '95, 
fiind realizate în proporție de 
65%. Așa după cum se știe 
banii pentru investiție 
trebuiau să fie în proporție 
de 95% de la bugetul de 
stat, iar 5% de la cetățeni. 
Oamenii au dat de multă 
vreme banii, dar nu au venit 
banii de la buget. în acest an 
nu s-a primit nici un leu, așa 
că investiția a fost oprită. 
Cetățenii sunt nemulțumiți 
pentru că au dat banii și 
sunt și acum fără gaz metan. 
Dar, din nefericire, nu de noi 
depinde dacă va mai 
continua sau nu investiția.

J

în pragul disperării
• Mineritul - o „industrie” care în 

această zonă a murit
• Disponibilizații nu sunt în stare să-și 

facă un rost în viață
• Ce se va întâmpla în viitor cu acești 

oameni? Greu de găsit un răspuns la 
această întrebare.

Deznădejdea și tristețea 
sunt sentimentele cel mai 
des întâlnite printre 
locuitorii Teliucului.
Majoritatea au fost mineri, 
dar nu sunt localnici, iar 
mineritul este o industrie 
care în această zonă a murit 
deja. Având în vedere 
condițiile, puțini sunt aceia 
care știu încotro să se 
îndrepte sau ce să facă. 
Mulți dintre ei - oameni care 
trebuie să întrețină familii 
numeroase - au ajuns în 
pragul disperării, fără ca 
nimeni să îl poată ajuta în 
vreun fel. Localnicii spun că 
cei disponibilizați nu au fost 
în stare să-și facă toată viața 
un rost, iar acum când au 
rămas șl fără locuri de 
muncă sunt într-o situație 
fără ieșire. Numai 
Dumnezeu știe cum se vor 
putea descurca. Salariile de 
la mină le permiteau într- 
adevăr să aibă un trai relativ 
decent, însă în ultimii ani 
lucrurile s-au schimbat 
dramatic. Mineritul a 
devenit istorie, iar minerii 
au devenit șomeri, fiind 
deci o pacoste în plus pe 
capul autorităților locale. 
Chiar și plățile
compensatorii s-au dovedit 
a fi doar o mică amânare a 
tragediei de astăzi, în 
condițiile în care între timp 
nu a apărut nici o alternativă 
viabilă pentru preluarea 
forței de muncă
disponibilizate. Nici chiar 
ideea conform căreia mulți 
dintre șomeri urmau să se 
întoarcă la locurile lor de 
baștină, respectiv în 
îndepărtata Moldovă, nu a 
prins pentru minerii din 
Teliuc. Au fost totuși destui 
care au plecat, dar sunt 
mult mai mulți cei care au 
rămas, fără a ști prea bine 
ce vor face în continuare.

Probabil că neputința 
oamenilor este cel mal 
ușor de observat chiar la ei 
acasă, în ceea ce erau 
cândva căminele munci
torești. Aceste imobile par 
acum rupte dintr-un film de 
groază, lipsind nu doar apa 
curentă, ci și încălzirea și 
energia electrică. Mizeria 
este la ea acasă, dar 

nimănui nu pare să-i mai 
pese. Datoriile imense 
acumulate de către 
locatari sunt imposibil de 
plătit, fără a exista nici o 
posibilitate de rezolvare 
onorabilă a problemei.

Unul dintre aceste 
cămine munpitorești este 
acum părăsit; a mai rămas 
doar placa de la intrare 
amintind de vremuri de 
mult trecute. Un alt 
cămin, cel situat lângă 
școala generală, este încă 
locuit, dar nu se știe 
pentru câtă vreme. 
Pentru a se încălzi, cel 
care locuiesc în cămin și- 
au încropit niște mici 
sobe cu lemne, 
transformând aerisirea 
blocului în coș de fum. 
Combustibilul, adică 
lemnele de foc, provine 
chiar din împrejurimi, unii 
copaci din zonă fiind tăiați 
și folosiți pentru acest 
scop. O privire aruncată 
asupra locului te duce cu 
imaginația la ghetourile 
Africii. Reprezentativă 
pentru starea de spirit a 
celor care locuiesc aici 
este probabil ceea ce 
spunea un tânăr, gata să- 
și arunce pe geam unul 
din cei patru copii. Ca și 
când asta ar fi rezolvarea! 
Probabil că titlul 
materialului de față este 
oarecum impropriu,
oamenii fiind chiar 
disperați, nu doar în 
pragul disperării.

Problema care rămâne 
este aceea a soartei 
viitoare a acestor oameni. 
Ce se va întâmpla cu ei? 
Pentru că în definitiv și ei 
sunt oameni, chiar dacă o 
anumită conjunctură i-a 
făcut să trăiască într-un 
mediu subuman. Nimeni 
nu pare a avea vreun 
răspuns la o asemenea 
întrebare. Mai trist este 
faptul că asemenea 
cazuri, oameni disperați 
și dezorientați, vor 
apărea tot mai des; atâta 
vreme cât situația 
economică a țării nu se va 
schimba în bine.

Pagină realizată de
Andrei NISTOR, Ciprian MARINUȚ

i$Vote * (Opinii J
Corbii

Ani de zile mineritul din 
zona Poiana Rusca Teliuc - 
Ghelar a fost principalul 
furnizor de minereu de fier al 
combinatelor siderurgice din 
zona de vest a țării. Astăzi 
când masivele disponibilizări din 
minerit și siderurgie au provocat 
colapsul economic al zonei, 
livrările de minereu au fost 
întrecute de... livrările de fier 
vechi. Pe teritoriul comunei 
Teliuc au apărut destui 
„întreprinzători” care asemenea 
unor corbi ce devorează 
cadavre se ocupă cu 
colectarea fierului vechi.>■

Discutând cu un astfel de 
întreprinzător (patron al SC 
Wenzel Lira) am aflat că 
„afacerea” merge destul de 
prost. „Deși oamenii adună și 
dau tot ce au pe lângă casă, 
Combinatul Siderurgic 
Hunedoara este rău-platnic, 
astfel că beneficiarii își primesc 
banii cu întârziere", preciza 
interlocutorul nostru.

Prea mulți 
medici?!

Pe raza comunei Teliuc 
există trei centre de asistență 
medicală și anume: 
dispensarul comunal, cabi

netul sucursalei miniere și un 
cabinet particular. în aceste 
cabinete lucrează nu mai 
puțin de șase medici, ceea 
ce pentru o populație de sub 
3500 de oameni e destul de 
mult. Se pare că de la 
începerea înscrierilor pentru 
lista medicilor de familie între 
cei șase slujitori ai lui 
Hypocrate s-a declanșat o 
concurență acerbă care are 
și numeroase aspecte 
neloiale. Deși situația se 
pare că e cunosută și de 
Direcția Sanitară, ițele 
afacerii sunt atât de 
încurcate încât unul dintre 
medicii de la Dispensarul 
comunal a refuzat să 
discute oficial cu noi 
subiectul pentru a nu 
învolbura și mai mult apele.

Sufletistă, dar fârâ... bani
„Un necaz nu vine niciodată singur” - 

susține experiența de viață a poporului român, 
iar cele întâmplate în ultimii ani în comuna Teliuc 
par să confirme încă o dată această zicală 
nefastă. în anii 96-97 când disponibilizările de 
la mină începuseră să capete amploare, asupra 
comunei s-a abătut și furia naturii, inundațiile 
făcând pagube destul de însemnate. Prin 
urmare, când era mai mare nevoie de bani 
pentru reparații, bugetul local devenise unul 
auster, impozitele plătite de mină (principalul 
agent economic al zonei) fiind tot mai mici.

între clădirile cele mai afectate de inundații 
s-a aflat și căminul cultural Teliuc. Elena 
Magheți, directoarea căminului, preciza: ,,Apa a 
inundat sala de spectacol care era sub nivelul 
străzii, distrugerile fiind ample, căminul 
devenind astfel nefuncțional. în 1997 am primit 
100 de milioane lei, bani care au ajuns doar 
pentru repararea acoperișului. Banii alocați din 
bugetul anului 1998 i-am folosit pentru reparații 
interioare: s-a turnat beton până podeaua a 
ajuns la nivelul străzii și s-au renovat pereții.

Dar cum în 1999 n-am mai primit nici un leu, la 
ora actuală căminul e încă nefuncțional.” în 
aceeași situație a luptei cu sărăcia se află și 
biblioteca comunală. Aqgeași Elena Magheți, 
care este și bibliotecară, mărturisea: „Fonduri 
pentru achiziția de carte nu s-au mai primit de 
peste doi ani. Supraviețuim doar cu cărțile pe 
care ni le trimite Biblioteca Județeană.”

în ciuda acestei dificile situații financiare, în 
care banii alocați culturii lipsesc aproape cu 
desăvârșire, în comuna Teliuc se mai întâmplă 
totuși și activități culturale. Foarte sufletistă și 
pasionată de munca sa, Elena Magheți este 
inimoasa organizatoare a unor seri literare, 
muzicale ori a unor mini-spectacole pentru 
copii.

Participarea este însă restrânsă, întrucât 
până la repunerea în funcțiune a căminului 
aceste manifestări sunt găzduite de bibliotecă. 
Și chiar dacă doar cu o floare nu se face 
primăvară rămâne totuși demnă de apreciat 
atitudinea sufletist-pasionată a Elenei Magheți.
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ANTENA 1

Luni 29 noiembrie
12.00 Surprize, Surprize (r)
14.00 Jurnal
14.15 TVR Craiova 
16.00 Em. în limba maghiară
18.05 Jumătatea ta
19.00 Avanpremieră Știri 
19.05 Amintiri din secolul 
20
19.10 Sunset Beach (s, ep. 
579)
20.00 Jurnal. Știrea zilei.
Sport. Meteo
20.55 Felicity (s, ep. 10)
21.40 Cu ochii’n 4
22.10 F.B.I. C-16 (s, ep. 10)
23.00 Jurnalul de noapte

Marți 30 noiembrie
9.00 TVR lași

10.00 Acum poți afla... (r)
10.30 Agenția de plasare (r)
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 FBI C-16
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan
15.00 Oameni ca noi
15.30 Conviețuiri
16.00 Handbal feminin CM din 
Trondheim (Norvegia): România-Cuba (d) 
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 Telecinemateca: Brazil (f. SF 1985) 
23.00 Jurnal

Miercuri 1 decembrie
9.00 Emisiunea pentru copii

10.00 Reportaje, transmisiuni directe, 
documentare
11.00 TVR Cluj-Napoca
13.00 Concert extraordinar de muzică 
populară
14.00 Video-magazin
18.00 Varietăți
20.00 Jurnal. Sport. Meteo
21.00 Film artistic românesc
22.30 Concert extraordinar

Joi 2 decembrie
9.00 TVR lași

10.00 Concert de muzică populară (r)
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.00 Pe față (r)
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan. Comunicații
14.30 Destinul unei națiuni
15.00 Conviețuiri (mag.)
17.25 Casa mea
18.00 Handbal feminin CM 
din Trondheim (Norvegia): 
România-Franța (d) 
20.00 Jurnal. Sport. Meteo
20.50 Moștenirea (s, ep. 8) 
22.00 Teatru

Vineri 3 decembrie
9.00 TVR lași

10.05 O vedetă., cu cântece (r)
10.35 Casa mea (r)
11.05 TVR Cluj-Napoca
12.05 Moștenirea (n)'
14.00 Jurnal14.15 CiberFan
14.30 Tribuna partidelor parlamentare
15.00 Scena
15.30 Em. în limba germană
15.55 TVR Timișoara
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.1 h Avanpremieră Știri
19.05 Amintiri din secolul 20
19.10 Sunset Beach (s)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Meteo
20.55 Doi băieți, o fată și o pizzerie
(s, ep. 9)
21.20 Știrile de sâmbăta asta
22.35 Omul de nicăieri (s)

Luni 29 noiembrie
12.00 Integrale: Sting (r)
13.00 Tribuna partidelor parlamentare
13.30 De dor și de dragoste...
14.00 Conviețuiri
15.00 Obsesia (s, ep. 90, 91)
16.30 Santa Barbara (s)
17.15 Curier de ambe sexe
18.00 Arca lui Noe (r)
18.30 Videoclipuri muzicale
19.15 Pagini din istoria teatrului românesc
20.10 Emisiune muzicală
21.00 Videocaseta muzicală
22.00 Fotbal Meci din Campionatul Angliei

Marți 30 noiembrie
9.35 E dreptul tău! (r)

10.10 Limbi străine. Engleză
10.35 La ce folosește un drapel (do)
11.05 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa D2
13.00 Față în față cu autorul
14.00 Conviețuiri
15.00 Obsesia (s, ep. 92, 93)
16.30 Santa Barbara (s)
18.00 Pelerinaje
18.30 Videoclipuri
19.15 De la lume adunate...
20.05 Universul cunoașterii
21.05 Mari actori ai micului ecran
23.05 Infidelități (s, ep. 12)

Miercuri 1 decembrie
9.25 Infidelități (r)

10.10 Limbi străine. Franceză
10.35 Documentar
11.05 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa DP2 (mag. muz.)
13.00 Tribuna partidelor parlamentare
14.00 Em. în limba maghiară
15.00 Obsesia (s, ep. 94, 95)
16.30 Santa Barbara (s)
18.00 Opera Mundi
19.15 Varietăți
19.45 Dreptul la adevăr
20.15 Comedie fantastică (co. România
1975)
22.50 Tinere talente
23.20 Soldatul necunoscut (s)

Joi 2 decembrie
9.20 Soldatul necunoscut (r)

10.05 Limbi străine. Germană
10.30 Documentar
11.00 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa DP2 (mag. muz.)
14.00 Em. în limba germană
15.00 Obsesia (s, ep. 96, 97)
16.30 Santa Barbara (s)
18.30 Videoclipuri
19.15 Videotonomat
20.05 Un secol de cinema: Marilyn Monroe 
(II)
20.50 Cinematograful de artă: Lola Montes 
(f. biogr. Germania/Franța 1955)
23.05 Start-Rec

Vineri 3 decembrie
9.20 Arhimedia (r)

10.05 Limbi străine. Spaniolă
10.30 La ce folosește un drapel? (do)
1T.00 Familia Simpson (s)
11.30 Trupa DP 2 (mag. muz.)
13.00 Ultimul tren
14.00 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj-Napoca
15.00 Obsesia (s, ep. 98, 99)
16.30 Santa Barbara (s)
18.00 Tradiții
18.30 Videoclipuri
19.15 Clepsidra cu imagini
19.30 Special ‘98
20.35 Film artistic
22.30 Lumea sportului

Luni 29 noiembrie
8.00 Dimineața devreme

10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Fort Saganne (dramă Franța 1984, p. I)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 162, 163)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep. 56, 57)
19.00 Observator
20.00 Pericol iminent (s)
20.50 Dublă identitate (s, ep. 13)
21.40 Prezentul simplu
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Marți 30 noiembrie
8.00 Dimineața devreme

10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Mount Royal (s)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 164, 165)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep. 58, 59)
19.00 Observator
20.00 întâlnire cu surprize (co. SUA 1987)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Miercuri 1 decembrie
8.00 Dimineața devreme

10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Mount Royal (s, ep. 2)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Fotbal Divizia A Ursus: Ceahlăul
Piatra Neamț - Rapid București (d)
15.00 Luz Maria (s, ep. 166)
16.00 Fotbal Divizia A Ursus: Steaua 
București - FC Brașov (d)
18.00 Dragostea învinge (s, ep. 60)
19.00 Observator
20.00 Cavalerul străzii (f.a. SUA ’93)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show (talkshow)

Joi 2 decembrie
8.00 Dimineața devreme

10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Mount Royal (s, ep. 3)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 167, 168)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep. 61,62)
19.00 Observator
20.00V.I.P. (s, ep. 13)
20.50 Air America (s, ep. 14)
21.40 Brigada mobilă
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Vineri 3 decembrie
8.00 Dimineața devreme

10.00 Știri
10.15 Colivia de aur (s)
11.00 Fort Saganne (dramă Franța '84, p. II) 
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 169, 170)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, 
ep. 63, 64)
19.00 Observator
20.00 Chemarea pământu
lui (dramă SUA ’95)
22.00 Observator
22.30 Vitamina V... Veselia - Clanul
Popeștilor

Luni 29 noiembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 

10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Să uiți Parisul (r)
12.30 O căsnicie perfectă (s)
12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Babylon 5 (s, ep. 74)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 61)
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 Maverick (w. SUA 1994)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Marți 30 noiembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 

10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Balamucul* (co.SUA 1990)
12.30 O căsnicie perfectă (d)
12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Babylon 5 (s, ep. 75)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 62)
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. 27)
18.30 Doi polițiști și jumătate (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Nikita (s, ep. 2)
21.30 Melrose Place (s)
22.30 Chestiunea zilei

Miercuri 1 decembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 

10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.50 Ultima frontieră (s, ep. 3)
11.45 Pensacola (s, ep. 3)
12.30 O căsnicie perfectă (s)
12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Babylon 5 (s, ep. 76)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 63)
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. 28)
18.30 Doi polițiști și jumă
tate (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Walker - polițist texan (s)
21.30 Film artistic
22.30 Chestiunea zilei
23.30 Știrile PRO TV

Joi 2 decembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 

10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Film artistic (r)
12.30 O căsnicie perfectă (s)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 77)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 64)
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 Viață periculoasă (dramă SUA 1982)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Vineri 3 decembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 

10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.50 Viață periculoasă (r)
12.30 O căsnicie perfectă (s)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 78)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 65)
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. 30)
18.30 Urmărire generală
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dosarele X (s, ep. 132)
21.30 Profiler - psihologia crimei (s, ep. 14)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei
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Luni 29 noiembrie
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 Nadine Show (r) 
17.00 Celebri și bogați (s) 
18.00 Știri. Sport. Meteo 
19.00 Frontal (talkshow) 
20.00 Dosarele Y 
21.00 Brooklyn South (s)
22.05 Știri. Sport. Meteo
22.45 Revista presei
23.00 Politica de mâine

Marți 30 noiembrie
8.00 Dimineața cu Prima

12.00 Celebri și bogați (r)
13.00 Politica de mâine (r)
15.00 Motor. Emisiune auto (r)
15.30 Real TV
16.00 Viața în direct
17.00 Celebri și bogați (s)
18.00 Știri. Sport. Meteo
19.00 Karaoke Show
20.00 Nevasta măcelarului (co. SUA 1991)
22.05 Știri
22.45 Revista presei

Miercuri 1 decembrie
8.00 Dimineața cu Prima

12.00 Celebri și bogați (r)
13.00 Politica de mâine (r)
15.30 Vacanța â la Petrișor (r)
16.00 Viața în direct
17.00 Celebri și bogați (s)
18.00 Știri. Sport. Meteo
19.00 Karaoke Show
20.00 Comisarul Rex (s)
21.00 CI5: Profesioniștii (s)
21.30 Apel de urgență
22.05 Știri
22.45 Revista presei

Joi 2 decembrie
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. Sport. Meteo 
19.00 Karaoke Show
21.30 Exploziv
22.05 Știri
22.45 Revista presei

Vineri 3 decembrie
8.00 Dimineața qu 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. Sport. Meteo
19.00 Nadine Show
20.00 Alegeți filmul!
21.30 Real TV
22.05 Știri
23.00 Cafeneaua (dramă SUA 1995)

Luni 29 noiembrie
7.30 -12.30 Filme și seriale (reluări)

14.15 Viața noastră (s) 
15.00 Dragoste și putere (s)
15.30 Iubire sfântă (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 De aici în eternitate (f. SUA ’53)

Marți 30 noiembrie
7.15 - 12.10 Filme și seriale (reluări)

14.15 Viața noastră (s) 

15.00 Dragoste și putere (s)
15.30 Iubire sfântă (s)

16.30 Luz Clarita (s)
17.30 Rosalihda (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 Corsarul negru (f.a.Italia 1976)

Miercuri 1 decembrie
7.15 - 11.35 Filme și seriale (reluări)

14.15 Viața noastră (s)
15.00 Dragoste și putere (s)
15.30 Iubire sfântă (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 Sârne din sângele meu (s)

22.30 Casablanca (dramă SUA ’42)

Joi 2 decembrie
7.15 - 12.10 Filme și seriale (reluări)

14.15 Viața noastră (s)

15.00 Dragoste și putere (s)

15.30 Iubire sfântă (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 Perry Mason: Jealous Jokester (f.p. 

SUA 1995)

Vineri 3 decembrie
7.30 -12.35 Filme și seriale (reluări)

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

15.30 Iubire sfântă (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 Calea spre fericire (dramă Italia 1995)

Luni 29 noiembrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Forța destinului (r)

10.00 Știri
12.30 Ora unu a venit (r)
15.00 Știri
15.30 Post Meridian
17.00 O singură viață (s)
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.05 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea Tele 7
20.30 Documentar
22.00 Dincolo de stadion

Marți 30 noiembrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Lou Grant (r) 

10.00 Știri
11.15 Studioul Tudor Vornicu (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.30 Post Meridian
17.00 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 1 decembrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Lou Grant (r)

10.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei (r)
12.00 Dincolo de stadion (s)
13.30 Documentar
14.00 Medici la datorie (s)
15.15 Post Meridian
17.00 O singură viață (s)
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea Tele 7
20.30 Documentar
22.00 Reporter Tele 7
23.00 Derrick (s)

Joi 2 decembrie
7.10 Bună dimineața, România 
9.00 Lou Grant (r)

10.00 Știri
11.10 Derrick (r)
12.45 24 din 24 (s)
13.15 Drumuri printre amintiri
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.30 Post Meridian
17.00 O singură viață (s)
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea Tele 7
20.30 Documentar
22.00 Linia întâi
22.45 Derrick (s)

Vineri 3 decembrie
7.10 Bună dimineața, România 
9.00 Lou Grant (r)

10.00 Știri
11.15 Secția de poliție (r)
12.00 Linia întâi (s)
13.00 îți mai aduci aminte, Doamnă (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.30 Domino
17.00 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 în justiție
20.00 Actualitatea Tele 7
20.30 Documentar
21.00 Dintre sute de ziare
22.00 Lumea în „Clipa 2000
23.20 Tentații

Luni 29 noiembrie
10.00 Alien: Renașterea 
(horror SF SUA 1997)
11.45 American Perfekt 
(dramă SUA 1997)
13.30 Crimetime (thriller
SUA 1996)
15.30 Războinicii stelari (s)
16.00 Trauma (dramă SUA 1997)
18.00 Ziua Independenței (f. SF SUA 1996)
20.30 Febra aurului (f.a. SUA ’98)

22.00 Nuntă sângeroasă (co. Australia 

1997)
23.45 Ochi pentru ochi (thriller SUA 1996)

Marți 30 noiembrie
10.00 Omul care știa prea puțin (co. SUA

1993)
11.30 Răsărit de soare (thriller SUA 1996)

13.45 Războinicii stelari(s)
14.15 Filmul lui Goofy (f. d.a. SUA 1995)
15.30 Ed Wood (f. biogr. SUA1994)

17.30 Steaua Nordului (f.a SUA 1995) 

19.00 8 căpățâni într-un sac (co. SUA 

1997)
20.30 Paradisul crimei (thriller SUA 1997)

22.45 Vulcanul (f.a. SUA 1997)

0.30 Cocoșatul (f. a. Franța 1997)

Miercuri 1 decembrie
10.00 Squanto: Povestea unui războinic 

(f.a. SUA ’97)
11.45 Lacul lebedelor (f. da SUA 1994)
13.15 Ostatici ostili (co. SUA 1994)

15.00 Frankestein ( horror SUA 1994) 
17.00 Vocile (dramă SUA 1995)
18.30 Con Air - Avionul condamnaților 

(thriller SUA ’94)

20.30 Pret-A-Porter (co. SUA ’94)

22.00 Stargate SG-1 (s)
22.45 Știu ce ai făcut astă-vară (horror SUA

1997)
1.30 Accidentul (dramă SUA 1997)

Joi 2 decembrie
10.00 Congo (f.a. SUA 1995)
11.45 Witch Way Love (thriller SUA 1996)

13.30 Selena (f. biogr. SUA ’97)

15.30 Bugus (co. fant. SUA 1996)
17.15 Dracula: Un mort iubăreț (co. SUA 

1995)
18.45 Cu orice preț (thriller SUA 1995)
20.30 Cursă sub soare (dramă SUA 1996)
22.15 între vis și insomnie (f. romantic SUA

1998)
23.45 Beverly Hills Cop III (co. SUA 1994)

Vineri 3 decembrie
10.00 Pasiune ascunsă (dramă SUA ’96)
11.45 îngerii și echipa de fotbal (dramă 

SUA 1997)
13.15 Lupul (horror SUA 1994)

15.15 Un bacșiș de 2.000.000 $ (co. SUA

1994)
17.00 Nuntă sângeroasă (co. Australia 1997)
18.45 Ochi pentru ochi (thriller SUA 1996)

20.30 Sărutul morții (thriller SUA 1995)

22.15 Yanni Tribute Concert
23.45 Jurnalul Pantofului Roșu (s. er.)
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La Spitalul Hațeg

Doua doamne
... fără halate
Când vorbim despre un spital, prima imagine care ne vine 

în minte este cea a persoanelor în halate albe. Și chiar noi 
în pagină am scris mai des despre femei medici sau asistente 

medicale. Dar în acest domeniu femeile lucrează, cum e și firesc, 
și în alte munci. La Spitalul Hațeg am avut răgazul să le cunosc pe 
doamnele Marioara Giorgioni, contabil șef, și Daniela Stoiac, 
secretară.

Dna Giorgioni mi-a mărturisit că e greu să fii azi contabil. La 
drept vorbind n-am fost surprinsă. Dar dificultățile de moment nu 
se datorează doar insuficienței banilor așa cum bănuiam. “Avem 
noroc că furnizorii de medicamente ne așteaptă cu plata” - declară 
contabilul șef al spitalului. Este adevărat însă că și ei se limitează la 
strictul necesar, așa că datoriile sunt doar la nivelul unei luni. Și au 
mai avut noroc și cu ajutoarele primite (lenjerie, materiale sanitare).

Pe moment sunt probleme cu noul sistem introdus în sănătate, 
spitalul aflându-se în perioada încheierii contractelor cu Casa de 
asigurări. Sunt dificultăți cu preluarea cadrelor medii de către medici 
(din cauze bugetare), există comune fără medici (Baru și 
Răchitova). Firește că pe lângă aceste probleme mai apar și altele, 
spitalul având un personal format din 346 de oameni.

Lăsate în urmă problemele de serviciu, la sfârșitul zilei de 
muncă, apar cele legate de gospodărie. Deși familia Giorgioni are 
apartament în Hațeg, practic stă mai mult la Unirea. După decesul 
soacrei, gospodăria, și mai ales animalele din ca, le solicită 
prezența permanentă acolo. Dar acestea nu sunt singurele gânduri 
și griji ale dnei Marioara Giorgioni. Din toamnă “puii” i-au zburat 
din cuib, băiatul fiind student (la științe economice, ca mama) la 
Timișoara, iar fata liceană la Deva. încearcă și reușește să facă față 
tuturor solicitărilor și acasă pentru că “n-am încotro”. Oricum, la 
Hațeg nu există tentații care să solicite timp liber, de genul unui 
spectacol de teatru.

Tânără, cu o siluetă pe care și-ar dori-o toate femeile, Daniela 
Stoiac m-a surprins vorbindu-mi de “fetița mea”. O credeam 
domnișoară, așa că aflând că puștoaica ei e elevă în clasa a Vl-a 
am fost chiar uimită. S-a căsătorit la 20 de ani după ce ratase 
admiterea la “matematică pură”. N-a fost să fie matematician. Iar 
moartea tatălui a împiedicat-o să-și mai încerce norocul. Cel puțin 
o vreme. Pentru că acum este în ultimul an la birotică la Petroșani. 
Matematica învățată la “Decebal” Deva i-a prins bine în studiul 
informaticii, acum mânuind fără probleme calculatorul.

Fiind secretara directorului spitalului, ușa biroului său se 
deschide mereu. Unii cer diverse informații, alții se interesează de 
situații pe care le ține pe calculator. Mai are grijă și de oaspeții 
conducerii, răspunde la telefoane. Așa încât discuția pe care am 
avut-o a semănat cu telenovelele, s-a derulat în mai multe episoade 
și cu reluări.

Două doamne diferite prin profesie, prin aspirații și probleme 
personale au în comun faptul că lucrează în aceeași unitate și nu 
fac parte din personalul ce ține de specificul ei. Asta însă nu 
înseamnă că activitățile lor sunt mai puțin necesare și chiar 
importante pentru bunul mers al lucrurilor în Spitalul Hațeg.

Viorica ROMAN

I---------------------------------------------------------------------------

|SpĂk\rcA pĂruhii...
I

„Antologia literaturii pentru copii
de Maria Toma-Damșa 

Editura Emia, Deva, 1999
în deceniul în care a apărut, pe lângă 

lucrări valoroase, o cantitate de maculatură, 
..Antologia". întocmită de dna profesoară Maria 
Toma-Damșa, se constituie într-un auxiliar 
prețios al studiului literaturii pentru copii în 
școlile normale și colegiile de institutori. în 
același timp, umple golul unei literaturi 
necesare susținerii examenului de 
bacalaureat, a examenului de diplomă pentru 
institutori, precum și a celui pentru obținerea 
gradului al doilea la specialitatea învățători și 
educatoare.

intr-un ..cuvânt înainte" autoarea enunță 
obiectivele care au stat la baza întocmirii 
..Antologiei”. în scopul contribuției la 
„îmbogățirea programei, a conținutului 
manualelor...", la „lărgirea orizontului cultural 
al copiilor, la realizarea educației lor estetice." 
Constatând că în literatura metodică de 
specialitate se fac prea puține referiri la 
organizarea și desfășurarea lecțiilor de 
literatură pentru copii și chiar mai puține 
privind rolul acesteia în pregătirea cadrelor 
din învățământul pedagogic pentru activitatea 
didactică, autoarea propune câteva modalități 
metodice „de abordare a textului literar 
destinat preșcolarilor și școlarilor mici."

în funcție de gen și specie literară, 
stabilește obiectivele terminale pentru 
absolvenții școlilor normale și ai colegiilor, 
dintre care mai importante ni se par: 
cunoașterea conținutului operelor literare 
reprezentative din literatura pentru copii, 
realizarea comentariului literar la nivelul 
preșcolarilor și al școlarilor mici, dirijarea 
acestora în sesizarea mesajului operelor etc. 
în interpretarea textelor autoarea pune accent 
pe încadrarea operei în gen și specie literară, 
pe geneză, subiect, personaje, compoziție, 
limbă și stil pentru operele epice și dramatice, 
pe fondul ideatic și afectiv al operelor lirice, 
pe pătrunderea sensului imaginilor artistice, 
pe versificație și mesaj. Autoarea propune 
modele de analiză literară pentru opere lirice,

epice și dramatice prevăzute în programa 
școlară.

..Antologia"este structurată în două părți: 
în prima parte sunt incluse operele literare 
populare și culte în versuri (lirice sau epice), 
proverbe, ghicitori, feeria, poemul dramatic și 
descrierea, în timp ce partea a doua cuprinde 
proza. In această lucrare și-a găsit un loc 
binemeritat poezia cu' caracter religios, 
reprezentată de cei mai de seamă poeți 
români.

Basmul este ,,prins” atât prin modelele 
tradiționale, cât și prin câteva basme de factură 
modernă (..Miculprinț”de Saint-Exupery sau 
..Fata de fum" de VI. Colin). Legendele (atât 
cele în proză, cât cele în versuri) sunt bine 
reprezentate, chiar și. .Legenda florii-soarelui" 
de Călin Gruia, care nu se prea mai găsește 
în biblioteci. Alături de povestiri, schițe și 
romane cu un pronunțat caracter realist, 
întâlnim romanul de aventuri sau cel științifico- 
fantastic, menite să stimuleze imaginația 
creatoare a copiilor.

Lucrarea se încheie cu trecerea în revistă 
a lucrărilor autoarei, care se ridică la un număr 
impresionant (38 de titluri), publicate în vo
lume, în reviste de specialitate, în cotidiene, 
sau reprezentate la sesiuni de comunicări la 
nivel național, precum și cu interviuri, emisiuni 
radiofonice sau titluri de articole despre 
dascălul Maria Toma-Damșa.

Lansată la salonul de carte din cadrul 
Târgului național de bunuri și servicii, din 22 
octombrie 1999, desfășurat la Deva, 
..Antologia literaturii pentru copii”s-a bucurat 
de un mare succes în rândul participanților.

învățătorii și educatoarele aduc sincere 
mulțumiri doamnei profesoare pentru acest 
important auxiliar în nobila muncă de 
cultivare a dragostei elevilor pentru literatura 
destinată lor.

înv. Eliza LASCU 
Școala Normală „Sabin Drăgoi” Deva

Din Brad am primit o 
scrisoare semnată A.P. 
Doamna (ori domnișoara) 
ne scrie că apreciază ziarul 
și pagina "Femina” pentru 
sfaturile publicate. Citind 
aceste sfaturi i-a venit ideea 
de a-și face publică propria 
rețetă de frumusețe. Poate 
a determinat-o și 
atitudinea colegelor care 

z \
"FRUMUSEȚE

CU BANI
V PUȚ1Nr y
au întrebat-o cum reușește 
să arate îngrijită știind ce 
salariu are.

“lată rețeta de 
“Frumusețe cu bani puțini”. 
Alegeți o zi sau două pe 
lună în care să vă ocupați 
de dv. Intindeți pe față 
miere și pe păr un gălbenuș 
de ou bătut. Faceți baie cu 
săpun hidratant, cu 
vitamine, pentru a nu mai 
fi nevoie de lapte de corp. 
La sfârșit limpeziți măștile 
de frumusețe și corpul cu 
dușul".

Dragă prietenă A.P. 
(sper că ne îngădui să te 
numim astfel) îți mulțumim 
de urări și îți dorim să arăți 
mereu bine și îngrijită, iar 
pagina “Femina" să aibă 
cât mai multe asemenea 
cititoare care să ne trimită 
propriile rețete. (V.R.)
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Bunicile ne spun că e bine să ne spălăm cu apă de ploaie. 
Și au dreptate. Necazul e că nu toate dispunem de ea. O putem 
înlocui cu 1 I de apă minerală.

Ca părul să ne fie frumos mai trebuie să ținem seama de 
tipul părului nostru. Dacă e uscat sau normal trebuie să folosim 
un șampon cu gălbenuș de ou pe care-l putem prepara și 
singure. Se folosesc 2 gălbenușuri, 1 lingură ulei porumb, 1

| lingură de rom. Se ține pe păr cel puțin o jumătate de oră.
Dacă vreți să întăriți rădăcina părului dv faceți baie de ulei

I cald. Uleiul de ulei de porumb încălzit la abur se aplică pe 
| pielea capului pe cărările dese făcute în păr. Un prosop muiat |
■ în apă fierbinte, stors, se leagă pe cap ca un turban. ,

Pentru combaterea mătreței se pudrează pielea capului cu ■
| sare foarte fină. După 20-30 de minute se perie părul în toate |
■ sensurile ca să îndepărtăm sarea. Se face tratamentul 3 zile la ■
1 rând și dacă e nevoie se reia după 15 zile. ’

Aproape jumătate dintre 
femei au o circulație deficitară la 
picioare. Acest lucru le dă 
furnicături, amorțire, senzație 
permanentă de frig și uneori 
dureri chinuitoare. Tratarea 
varicelor se poate face în mai 
multe moduri. Pe lângă 
tratamentul medicamentos există 
și alte remedii prin care se poate 
stimula circulația, spre a iriga 
permanent cu sânge și zonele 
periferice.

Se găsesc în farmacii 
medicamente, dar ne putem 
prepara și singure o alifie. într-o 
cremă de gălbenele se pot 
adăuga 1-2 castane sălbatice 
rase (pe râzătoare fină). Alifia 
obținută se aplică pe varice,

învelindu-se locul cu o bucată de 
pânză, peste care se leagă (fără 
a strânge prea tare) un tifon ca 
să putem rămâne astfel câteva 
ore. E recomandabil să stăm 
întinse în pat.

Alt remediu: se masează 
puțin picioarele apoi șe trece un 
jet de apă rece (timp de 10 
secunde) de la tălpi la șolduri și 
invers.

Este benefic circulației și 
statul în poziția lumânare cel puțin 
un minut după care lăsăm 
picioarele întinse jos până 
atingem podeaua; exercițiul se 
repetă de opt ori.

Seara, înainte de culcare, e 
indicat un masaj cu loțiune de 
corp pentru nou-născuți. Se

bîw ,,legile 
lui Ntagcra

• Nu-ți ascunde viața, 
cum spunea un înțelept; 
ci doar pune-o la adăpost. 
Adăpostește-ți viața sub 
acoperișul prieteniei.

• Du-ți viața până la 
capăt; nu te opri să-ți lași 
povara când ești ostenit.

• Mergi alături de 
gloată; niciodată în mijloc, 
nicicând în frunte;

• Nu îți ascunde nici o 
faptă, dacă știi că legile 
bunei-cuviințe și ale 
curățeniei nu o condamnă 
să rămână tăinuită.

• Fii cumpătat! Sufletul 
care postește este 
întotdeauna mai înțelept.

• Nu face din trup 
mormântul sufletului!

• Nu fi tiranul nimănui, 
nici chiar al câinelui tău.

Aparatul de uscat părul 
poate primi și alte întrebuințări: el 
poate fi folosit la uscarea rapidă 
a ciorapilor de mătase, a lenjeriei 
fine de corp, pentru decongelarea 
frigiderului.

’•> Petele de sânge 
imprimate pe pânză ies dacă 
materialul respectiv este ținut cel 
puțin 12 ore în apă foarte rece și 
foarte sărată.

Petele de Coca Cola - 
tamponați pata cu un burete 
îmbibat cu un amestec în părți 
egale de apă și alcool.

Petele de bere - frecați- 
le cu un burete înmuiat în apă 
călduță.

Vinul alb este un "de
tergent" ideal pentru obiectele din 
bronz. Umeziți o cârpă moale în 
vin și frecați-le. Ele își vor 
redobândi luciul.

Colecțiile de timbre se 
protejează de umezeală 
așezându-se foi de sugativă între 
paginile clasorului. Dacă timbrele 
sunt ținute în cutii, introduceți în 
ele săculețe antiumiditate, pe care 
le găsiți în tuburile de 
medicamente străine.

Grupaj de llie LEAHU

începe cu stângul și se 
masează talpa până la călcâie 
cu degetele mari. Se masează 
și degetele de la picioare, în total 
10 minute.

Tot seara e bine să 
renunțăm la mese copioase. 
Sunt de preferat legumele ori 
lactatele și produse bogate în 
vitamina B6 (care liniștește 
sistemul vegetativ): cereale, 
orez, fasole, soia, nuci.

Ca să scăpați de 
furnicături în picioare vă 
sfătuim ca peste o pereche 
de șosete de bumbac 
înmuiate în apă rece și 
stoarse foarte bine să 
încălțați șosete de lână și bine 
învelite să intrați în pat.

A Salată de varză 
roșie. Se curăță și se 
spală o căpățână de varză 
roșie. Se taie fideluță sau 
se dă pe răzătoarea de

mestecându-se mereu; 
dacă e nevoie adăugăm 
câte puțină apă să nu se 
ardă. Când e călită varza, 
se pune piper pisat și se 

stropește cu oțet.
A Mere la 

cuptor. Se iau 4-5 
mere, se spală și se 
presară cu zahăr și

puțină scorțișoară pisată. 
Se așază într-o tavă în care 
s-a pus 
puțină apă 
sau unt și 
se dau la 
cuptor 30 
de minute.

(Din revista “Extra")

A Supă de car
tofi cu praz. Se taie 3 
fire (mai mici) de praz în 
felioare subțiri și se 
înăbușă în 2 linguri de ulei 
și cu puțină apă cu 
sare. Când se înmoaie, 
se toarnă restul de 
apă (până la 3 I), se 
sărează după gust și
se lasă la foc. Se curăță 5- 
6 cartofi, se spală și se taie 
cubulețe. Se pun peste 
praz. Când sunt fierți se 
presară supa cu verdeață 
tocată, se acoperă vasul și 
se ia deoparte. (Din 
“Rețete culinare de post", 
de Alina Cerb).

mere și se freacă cu puțină 
sare ca să se înmoaie. Cine 
iubește gustul cimbrului 
poate adăuga și o linguriță 
de praf de plantă împreună 
cu sarea. Se taie solzișori o 
ceapă mare și se călește în 
ulei. Când s-a înmuiat se 
pune varza și se lasă la foc 
potolit până e gata,
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Panasonic, Nokia, Phillips, 
Siemens. Decodez GSM.

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând camion IFA W 50 cu 
prelată nouă, înmatriculat, 
numere noi (după RK), în stare 
foarte bună și remorcă 6 tone 
în stare perfectă, neînma
triculată. Tel. 092/225049,054/ 
770465 seara. (7902)

• Vând Dacia 1310. Tel. 
094916890,218937. (7909)

• Cumpăr tractor 45 CP, 
telefon 738333, după ora 
18,30.(7596)

• Vând Citroen BXTD Die
sel, an 1988, numere ger
mane, Mazda 323, an 1981, 
înmatriculat, Fiat 850 înma
triculat, taxe la zi, tel. 054/ 
204913, int. 129. (8342)

• Vând chioșcuri aluminiu, 
suprafața 16 mp fiecare, 
vizibile Piața Gării, nr. 2, Deva. 
Tel. 211411. (6291)

• Vând, decodez și repar
celulare GSM, pe loc și 
foarte ieftin. Tel. 094/ 
859958. (6298)___________

• Vând două vaci, Balata, 
nr. 97. (6297)

• Vând mobilă: corp biblio
tecă, birou, canapea, bucă
tărie. Tel. 054/213503, 092/ 
939977. (7908)

• Vând calculatoare 486, 
Pentium între 2-4.000.000 lei 
bucata. Relații tel. 211798. 
(7912)

• Cumpăr cazan pe gaz 
metan de 150 kW (sau două 
de 75 kW) agrementat tehnic 
în România. Tel. 235111. (7922)

• 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)

HUNEDOARA
cu sediul în Hunedoara, P-ța Libertății, nr. 16, organizează LICITAȚIE pentru 

ÎNCHIRIEREA următoarelor spații comerciale:
1. Spațiu comercial str.Viorele 32 mp.
2. Spațiu comercial str. Viorele 120 mp.
3. Spațiu comercial str. Trandafirilor - mag. 91 60 mp.
4. Spațiu comercial str.Trandafirilor - mag. 64 139 mp.
5. Spațiu comercial b-dul Dacia bl. 38 370 mp.
6. Spațiu comercial b-dul Dacia bl. 38 94 mp.
7. Spațiu comercial b-dul Dacia bl. 20 90 mp.
8. Spațiu comercial b-dul Dada Gambrinus (mobilă) 667 mp.
9. Spațiu comercial Complex Teliuc 60 mp.
10. Spațiu comercial Complex Teliuc bl. 2 50 mp.

11. Spațiu comercial Răcăștie '06 mp.

12. Spațiu comercial Ghelar 420 mp.

13. Spațiu comercial Bar Enigma 214 mp.

14. Spațiu comercial Complex Brădet 110 mp.

15. Biroul - P-ța Libertății nr. 16 30 mp.

16. Spațiu comercial b-dul Rusca 112 mp.

17. Spațiu comercial P-ța Obor 1300 mp.

18. Spațiu comercial Bunila 200 mp.

19. Spațiu comercial P-ța Libertății 90 mp.

Licitația va avea loc în data de 15.12.1999, la sediul societății.
Documentația necesară se poate ridica de la sediul societății, contra cost. 
Taxa de participare -100.000 lei.
în caz de neadjudecare, licitația se va repeta în data de IO a fiecărei luni, până la 

închirierea tuturor spațiilor. De asemenea, SC Mercur Corvinex SA Hunedoara vinde 
la licitație următoarele mijloace fixe:

-Tractor U 650;
- Remorcă auto 5 to.;
- Autoizoterma 10,5 to.;
- Autofurgoneta TV 112;
- Alte mijloace fixe din dotare.
Licitația are loc la sediul societății în fiecare zi de joi a săptămânii începând cu data 

de 16.12.1999.
Informații la sediul societății, telefon: 712136.

Tel. 092/258121 (7807)

• Calitate belgiană prin:
’’TERMOSANITARA” - cen
trale termice, radiatoare, 
boilere tub Henko și fi- 
tinguri cromate. Hunedoa
ra, str. Dorobanților, 12, tel. 
092/701072 (7577)_______

• Vând urgent combină 
frigorifică, 5 sertare, preț 
convenabil, stare perfectă. 
Informații Orăștie, str. Vână
torilor, nr. 4, tel. 247113 (7749)

• Vând căței rasa Boxer, 5 
săptămâni, tel. 054/716465 
(7595)

ÎNCHIRIERI
• Ofer spațiu de închiriat 

ultracentral, 36 mp, Orăștie, 
tel. 247371 (7750)

• Solicit de închiriat gar
sonieră (zona Minerului). Tel. 
627655,după ora 20. (6292)

OFERTE DE
SERVICII

• Efectuez transport Cu 
microbuz 1,5 tone și camion 
5 tone. Preț avantajos. Tel. 
094524466.(6300)

• S.C. ALTEXIMPEXSRL 
angajează șef magazin și 
gestionari în Hunedoara. 
Condiții: studii medii/supe- 
rioare, cunoștințe operare cal
culator (FOX PRO), vârsta 
maximă 35 ani, domiciliul în 
Hunedoara. Acte necesare: 
CV, copie după actele de 
studii, fotografie recenta 
înscrieri prin fax: 033/230817 
prin poștă- Ștefan cel Mare 
6, Piatra Neamț, 5600. Reia 
la 033/210671 .(OP)

■ Mai sunt cca 40 de zile 
până în anul 2000. Sunte 
pregătiți? DUAL vă oferă 
ultimele variante CIEL com
patibile 2000. Relații supli
mentare la tel. 230449. 
(7857)

• Societate internațională 
de import oferă imediat locuri 
de muncă cu câștiguri între 
500.000 - 600.000 lei/săp- 
tămână. Angajăm persoane 
fără experiență, studenți, 
șomeri. Tel. 621446, 092/ 
565828. (6275)

• S.C. Pronto Universal, 
distribuitor Henkel, Colgate 
Palmolive și Mike, angajează 
agent comercial pentru ora
șele Simeria, Orăștie. Se cere 
experiență în vânzări, limita de 
vârstă 30 ani. Interviul va avea 
loc vineri, 26 noiembrie 1999, 
ora 10, pe str. Apuseni, nr.1. 
Tel. 233221. (7788)

• Direcția Județeană de 
Ameliorare și Reproducție în 
Zootehnie Hunedoara Deva 
(fosta OJRSA), str. 22 De
cembrie, nr, 222, organi
zează concurs în data de 15 
decembrie, ora 10, pentru 
ocuparea postului de opera
tor calculatoare. Condiții: 
studii superioare, medii sau 
postliceale, minimum 3 ani 
vechime în domeniul 
informaticii. Informații la tel. 
221554 sau 223984.’

• S.C. Best Romanian 
Leasing & Credit angajează 
comisionari în toată țara 
pentru perfectarea contrac
telor de leasing în teritoriu 
și reprezentare directă. 
Condiții de plată deosebite. 
Fax: 01/2552964, tel. 01/ 
2554751. Pentru autotu
risme Dacia, tehnică de 
calcul și nu numai, cea mai 
bună ofertă de leasing: Best 
Romanian Leasing & Credit, 
fax: 01/2552964, tel. 01/ 
2554751. (OP)

DIVERSE
• S.C. Industrializarea 

laptelui S.A. Mureș, cu sediul 
în Tg.Mureș, str. T.VIadi- 
mirescu nr. 60, reclamantă, 
cheamă în judecată pe pârâta 
S.C. Publicius S.R.L. Deva 
cu sediul în Deva, str. Horea, 
nr. 37, în dosarul de judecată 
nr 3444/1999 cu termen în 4 
ianuarie 2000, la Tribunalul 
Hunedoara-Deva, str. 1 
Decembrie, nr. 35. (7913)

PIERDERI
• Pierdut CIV seria B, nr. 

865718, eliberată de RAR 
Deva, a autoturismului 
marca Honda tip Accord. Se 
declară nulă. (7911)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Chiosa Adinei. îl 
declar nul. (7597)

COMEMORĂRI
• Cuvintele sunt neputin

cioase și nu pot cuprinde 
durerea și .tristețea noastră, 
acum când se împlinesc 3 
ani de la trecerea în eternitate 
a dragului nostru tată și soț,

Oricum ie uîți,
e cel mai ieftin abonament GSM!

NOKIA 5110
89 USD
preț valabil pentru Dialog Inedit 
in limita stocului disponibil

Freedom of
expression

10% reducere la accesorii 
pentru fiecare nou abonat!!!
ROMCOM

: Romcom Deva ■ FLAMINGO

AUGUSTIN BOJAN
Nu te vor uita niciodată 

fiica Laura și soția Mihaela 
Maria. Dumnezeu să te 
odihnească în pace. Come
morarea va avea loc sâm
bătă, 27 noiembrie, ora 11, la 
Cimitirul Bejan din Deva. 
(6294)

• Familia Bâjâ loan și 
Giuliana anunță rudele, 
prietenii, foștii colegi de 
serviciu că au trecut doi ani 
de la dispariția iubitei noas
tre soții și mame

MARIA AGNETA BÂJA
Te avem mereu în suflete 

și nu te vom uita niciodată. 
Slujba de pomenire va avea 
loc în 29 noiembrie, ora 18, 
la Mănăstirea Catolică 
(cartier Progresul), Deva. 
(7907)__________________

• Azi, 25 noiembrie 1999, 
se împlinește un an de 
lacrimi și durere de când ne- 
a părăsit pentru totdeauna 
cea care a fost buna noastră 
soră, cumnată și mătușă

BUNDUCHE MARIA
Te vom iubi, te vom plânge 

mereu, nu te vom uita nici
odată. Dumnezeu să te 
odihnească în pace. Familia 
Baba din localitatea Romos. 
(7750)

Prefectura județului 
Hunedoara

organizează în data de 13.12.1999

CONCURS
pentru ocuparea postului de INSPECTOR 

DE SPECIALITATE în cadrul Direcției de 
Coordonare Servicii Publice Descentralizate

Condiții de participare:
- cetățean român, fără antecedente 

penale;
- studii superioare: inginer constructor 

sau economist;
- vechime în specialitate minimum 5 ani.
Dosarele se depun la sediul Prefecturii 

județului Hunedoara până la data de 
9.12.1999, iar concursul va avea loc la 
sediu în data de 13.12.1999, ora 10,00.

Informații suplimentare la telefoane 
211850,211851.

SC ATLASSIB
Societatea de asigurări Deva

ANGAJEAZĂ

DIRECTOR SUCURSALĂ
Condiții: studii superioare tehnice sau 

economice, 5 ani vechime in muncă, posesor 
permis de conducere, domiciliul stabil in Deva și 
telefon.

Relații la telefoanele: 069-211024 sau 211040.

PUBLICITATE

UGER*

LICITAȚIE
BANKCOOP - BANCA GENERALA 
DE CREDIT Șl PROMOVARE SA 

AGENȚIA ORĂȘTIE
scoate la LICITAȚIE în data de 26.11.1999, ora 

10,00, următoarele:
1. Tractoare U 650
2. Utilaje agricole
3. Autoturism Dacia break
4. Autoturism ARO 244
Licitația va avea loc la Ferma nr. 1 a SCPP 

Geoagiu.
Informații suplimentare la Bankcoop - Banca 

Generală de Credit și Promovare SA, Agenția 
Orăștie, tel. 247565, 247456.
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Principalele prevederi ale 
noii Legi de pensii

• Organizarea unui sistem public de 
pensii unic, garantat de stat;

• Cuprinderea obligatorie în siste
mul public a tuturor persoanelor care des
fășoară activități profesionale aducătoare 
de venituri;

• Contribuția de asigurări sociale va 
fi împărțită între angajatori și angajați;

• Se propune o formulă de calcul 
bazată pe nivelul contribuției plătită pe 
toată perioada de activitate a persoanei 
asigurate;

• Indexarea automată a cuantumu
lui pensiilor;

• Recorelări automate, tot la 6 luni, 
pentru a nu se mai permite decorelările 
actuale;

• Introducerea pensionării anticipate;
• Revizuirea actualului sistem de 

încadrare a locurilor de muncă în grupe 
superioare;

• Introducerea creditării la stagiul de 
cotizare la calcularea pensiilor de invali
ditate;

• Pensii de urmași pentru oricare 
dintre soți;

• Recorelarea pensiilor în plată 
(actuale);

• Creșterea treptată a vârstelor de 
pensionare pentru bărbați și femei;

• îmbunătățirea sistemului indem
nizațiilor pentru incapacitate temporară de 
muncă, concediile de maternitate și a celor 
pentru creșterea și îngrijirea copiilor;

• Dezvoltarea sistemului de reabili
tare a capacității de muncă;

• Administrarea autonomă a Casei 
Naționale a Pensiilor;

• Legea nouă a pensiilor va intra în 
vigoare începând cu anul 2001;

• Până la intrarea în vigoare a noii 
legi a pensiilor există un articol care im
pune recorelările și indexările necesare 
ajungerii la un nivel apropiat de noile 
pensii care vor fi stabilite pe baza noii 
legi;

__________________________________________

• Legea nouă plafonează contribu
țiile la asigurările sociale la cel mult trei 
salarii medii brute pe economie;

• Ca o consecință și pensiile vor 
avea o limită maximă la 3 salarii medii 
brute pe economie;

• în paralel, față de legea publică de 
asigurări, obligatoriu vor putea exista și 
case de pensii private.

Punctajul asiguratului, 
valoarea punctajului, 
calculul pensiei
• Pensia se determină prin înmul

țirea punctajului asiguratului cu valoarea 
anuală a unui punct de pensie;

• Punctajul asiguratului reprezintă 
totalul punctelor anuale realizate de acesta 
pe toată durata stagiului de cotizare (în 
final, 30 de ani pentru femei și, respectiv, 
35 ani pentru bărbați).

• Punctajul anual al asiguratului se 
determină ca raport între media lunară din 
anul respectiv a salariilor brute individuale, 
care au constituit baza de calcul a contri
buției de asigurări sociale, și salariul me
diu brut lunar pe economie din anul 
respectiv;

• Valoarea anuală a unui punct de 
pensie este prevăzut să se determine sepa
rat pentru femei și separat pentru bărbați, și 
să se calculeze prin raportarea a 55% din 
salariul mediu net lunar pe economie, 
prognozat pentru anul ieșirii la pensie, la 
stagiul complet de cotizare pentru femei, 
respectiv pentru bărbați;

• După stabilirea pensiei, conform 
celor de mai sus, aceasta urmează să fie 
reactualizată prin majorare cu rata in
flației, dacă rata inflației înregistrează o 
creștere de cel puțin 5% față de ultima 
lună când s-a efectuat o reactualizare a 
pensiilor.

Dr. Constantin BLEJAN

O firmă din Călan profită de 
naivitatea disponibilizaților din

Vafea Jiului
O firmă de brokeraj, apă

rută cu acte în regulă în inima 
Călanului, și-a orientat privirea 
(din lipsă de activitate) spre 
Valea Jiului, încropind o afa
cere, tot cu acte în regulă, între 
SC "BROKER GUREAN" SRL 
Călan și minerii disponibilizați 
din Valea Jiului.

Mai sus amintita firmă a 
încheiat contracte de cola
borare prin participațiune (?) 
cu minerii disponibilizați din 
Valea Jiului.

Contractul, care de altfel 
este stufos, având în total 25 
de articole structurate în VIII 
capitole, se obligă să chiver
nisească cum o ști mai bine 
banii primiți de minerii dispo
nibilizați după luna mai '99.

Astfel, art. 1 ne spune că: 
"obiectul de activitate îl con
stituie asocierea părților în ve
derea dezvoltării activității co
merciale a SC "BROKER GU
REAN" SRL Călan, în vederea 
investițiilor". La articolul 2, care 
din punct de vedere juridic se 
pare a fi esențial, se precizează 
că este făcut în temeiul art. 253 
din Codul Comercial Român. 
Contractul în sine este încheiat 
pe o perioadă de 30 de zile, timp 
în care părțile se pot gândi la 
prelungirea sau anularea aces
tuia. Dar să nu uităm că la art. 4 
SC "BROKER GUREAN" SRL are 
dreptul de decizie asupra du
ratei șl execuției prezentului 
contract, "va hotărî condițiile de 
executare a contractului de 
asociere și va stabili părțile de 
contribuție", deci mai este con
tractul de 30 de zile sau cât 
decide partea care și-a arogat 
acest drept? De altfel art. 5 
spune că SC "BROKER GU

REAN” SRL decide și asupra in- tribuției sale și 5% revin firmei 
vestițiilor, având rol de adminis- SC "BROKER GUREAN” SRL, 
trator al societății. Un picant art. 6 , iar asociațiilor le revine praful 
ne spune că (de bună voie și 
nesilit de nimerii) asociatul "x“ va 
pune la dispoziția asocierii suma 
de bani pe care o va încasa cu 
titlul de compensație conform 
Ordonanței 22/97 și Ordinului 68/ 
22.XII.98, care va fi virată în contul 
SC "BROKER GUREAN" SRL Că
lan, la nr. 4072611246 - deschis la 
BCR, Sucursala Hunedoara.

Pentru ca ciorba să fie mai 
bogată, iar clienții brokerilor mai 
satisfăcuți, la ari. 8 se promite un 
profit lunar echivalent cu 10% 
din valoarea subscrisă, dar vine 
ari. 9, care cere un comision de 
5% fâs, pentru suma virată. Art. 
10 spune că: "după o perioadă 
minimă de 30 de zile de la în
cheierea contractului, cu acordul 
ambelor părți, SC "BROKER 
GUREAN" SRL va răscumpăra 
părțile sociale ale asociatului într- 
o perioadă de 30 de zile”? Iar 
pentru ca nimeni să nu mai în
țeleagă nimic din acest contract 
vine art. 12 care spune că: "de 
comun acord părțile pot negocia 
răscumpărarea de către asociați 
a maximum 50% din părțile so
ciale ce-i revin.” Acum vine par
tea cea mai clară din contract, 
art. 14 și 15 care stipulează că: 
"evidența financiar contabilă a 
prezentei asocieri se va ține în 
exclusivitate de către SC 
"BROKER GUREAN" SRL, iar 
administrarea investițiilor și de
cizia asupra lor revine integral 
SC "BROKER GUREAN" SRL.

Capitolul V al contractului 
prevede însă și modul de împăr
țire a rezultatelor financiare, 
care evident nu va depăși mai 
mult de 10% din valoarea con-

de pe tobă. Dar totuși art. 19 
rezervă un drept de veto, 
acordând SC "BROKER GU
REAN" SRL să ia decizii uni
laterale, care spune că "va 
putea modifica datele prezen
tului contract după care se va 
aduce la cunoștința asocia
țiilor.” Vine însă capitolul VIII în 
care se vorbește despre re
zilierea contractului, unde stu
poare, la art. 22, litera "d”, se 
spune că: "expirarea terme
nului pentru care s-a încheiat 
prezentul contract, dacă părțile 
nu decid prelungirea acestuia, 
dar cu un preaviz de 45 de 
zile”, păi, fraților, hotărâți-vă, 
dacă contractul este încheiat 
pe o perioadă de 30 de zile, 
cum se poate pretinde unui 
asociat să aducă la cunoștință 
rezilierea contractului cu 
preaviz de 45 de zile?

Ceea ce nu este stipulat în 
contractul încheiat între cele 2 
părți, este promisiunea pe care 
firma SC "BROKER GUREAN" 
SRL a făcut-o disponibilizaților 
că le va obține integral suma 
datorată prin disponibilizare.

în câteva fraze am încer
cat să aduc la cunoștința 
opiniei publice ceea ce pare a 
fi o escrocherie, deoarece 
cazul respectiv este supus 
atenției Judecătoriei Petro
șani, iar după cum se vede 
contractul încheiat între cele 2 
părți este mai mult decât bi
zar. Rămâne ca în continuare 
să vă ținem la curent cu evo
luția acestui caz.

Mihaela FĂGAȘ

UFD încearcă să împiedice 
accesul stângii la Putere 

în cadrul conferinței de presă desfășurată marți, la Deva, 
președintele organizației județene a UFD, Ion Constantin, a precizat că 
în toate demersurile politice, deși va fi foarte greu, Uniunea Forțelor de 
Dreapta va încerca să împiedice accesul stângii la Putere, întrucât o 
revenire a acesteia după viitoarele alegeri va însemna izolarea totală 
a României față de Comunitatea Europeană.

Referindu-se la situația actuală a țării, liderii UFD au criticat 
programul de relaxare fiscală, de reducere a TVA-ului și a impozitelor, 
anunțat de către ministrul finanțelor Decebal Traian Remeș, apreciind 
că aceste măsuri sunt "promisiuni golite de orice conținut și valoare, 
întrucât bugetul de stat pentru 1999 nu poate oferi sumele necesare 
pentru aceste inițiative fiscale. O relaxare fiscală fără a avea un 
suport al unul buget anterior nu poate fi realizată decât printr-o 
creditare externă", sunt de părere reprezentanții UFD.

Din cadrul punctelor exprimate la întâlnirea cu presa de marți, nu 
au lipsit criticile la adresa “liberalismului economic” promovat de către 
PNL prin ministrul de finanțe care "oricâte justificări s-ar căuta și 
oricâte fraze meșteșugite s-ar inventa, politica Ministerului de Finanțe 
din ultimii doi ani a slăbit capitalul autohton, a frânat inițiativa privată, a 
alungat investitorii străini, a condamnat la sărăcie cultura, sănătatea, 
cercetarea, învățământul, iar consecințele sunt greu de evaluat. Or, 
ministrul de finanțe, Traian Decebal Remeș, este un important lider al 
PNL"

Pentru a nu compromite ideea de liberalism economic, UFD este 
de părere că pe timpul mandatului său, Remeș să se autosuspende 
din partid sau ca PNL să-i retragă sprijinul politic “salvând nu numai 
onoarea unui secol și jumătate de istorie, ci și posibilitatea de a începe 
mileniul viitor cu fruntea sus".

întrucât în urmă cu câteva zile UFD și-a declanșat propria 
campanie electorală, la sfârșitul acestei săptămâni, sâmbătă, o 
delegație a partidului va fi prezentă în județul nostru unde se va 
transmite un mesaj către electorat.

x
Cercetătorii americani au 

dezvoltat o nouă metodă de tra
tament împotriva durerilor cronice, 
prin distrugerea selectivă a anu
mitor celule nervoase din mă
duva spinării, care transmit la 
creier semnalul durerii, infor
mează AFP. Această metodă, 
testată pe cobai, ar putea duce la 
dezvoltarea unor tratamente 
similare la om. Durerile cronice 
sunt afecțiuni foarte răspândite, 
care apar sub diferite forme: de 
la dureri specifice (lombare, dor
sale, gastrice, nevralgii) până la

Joi,
25 noiembrie

TVR 1
9.00 TVR lași 10.00 Hora 

satului (r) 10.30 Impas în doi (r) 
11.00 TVR Cluj-Napoca 13.00 
TVR Timișoara 14.00 Jurnal 
14.15 CiberFan. Comunicații 
14.30 Destinul unei națiuni 
15.00 Conviețuiri (mag.) 17.25 
Casa mea 17.55 Fotbal. Cupa 
UEFA: Slavia Praga - Steaua 
București 20.00 Jurnal. Sport. 
Meteo 20.55 Moștenirea (s, ep. 
7) 22.00 Memorialul Timișoara: 
Decembrie 1989

Cornel POENAR
TVR 2

Z
încâ un partid liberal

Printr-o adresă primită la redacție ni s-a adus la cunoștință 
oficial că “după mai bine de un an de procese, apeluri și recursuri 
- prin sențința nr. 5/ 1999 a Secției a IV-a civilă București, la 
poziția 53 a registrului de Evidența Partidelor Politice al Tribu
nalului București, a fost înscris un nou partid.

Este vorba de Partidul Liberal Democrat Român. La nivel 
național acesta este condus de avocatul Nicolae Cerveni, iar 
Filiala din județ, de Paul Botez.

Se precizează că în județul Hunedoara există 10 organizații 
^teritoriale. (V.N.)

9.20 Soldatul necunoscut 
(r) 10.05 Limbi străine. Ger
mană 10.30 Născuți printre 
animalele sălbatice 11.00 Fa
milia Simpson (s) 11.30 Trupa 
DP2 (mag. muz.) 14.00 Em. în 
limba germană 15.00 Obsesia 
(s, ep. 84., 85) 16.30 Santa 
Barbara (s) 18.30 Video- 
clipuri 19.15 Videotonomat 
20.05 Un secol de cinema: 
Marilyn Monroe (I) 20.50 
Cinematograful de artă: Senso 
(dramă Franța 1995) 23.05 
Start-Rec

0 noua metoda pentru tratarea 
durerilor cronice

migrene sau fibromialgie (dureri in ■ ------ ■
întreg corpul). Aceste dureri cro
nice par a fi rezultatul faptului că 
un grup de neuroni (celule nervoa
se) din măduva spinării trimite că
tre creier semnale eronate. Aces
tea îi fac pe pacienți să fie hiper
sensibili la stimuli care în mod nor
mal sunt puțin dureroși (pișcătura 
unei albine, de exemplu) sau chiar 
nedureroși (un duș cald).

Micul grup de neuroni care 
generează aceste răspunsuri 
eronate reprezintă maximum 
cinci la sută din totalul neuronilor 
din măduva spinării. Ei comunică 
între ei cu ajutorul unui agent 
chimic - numit substanța P - și al 
unei proteine receptoare. Cer
cetătorii au avut ideea de a fo
losi strategia “calului troian", 
asociind substanței P un pu-

terme agent neurotoxic, care 
distruge numai neuronii vizați, 
ceea ce constituie marele suc
ces al acestei metode.

Deocamdată, această me
todă distruge complet neuronii 
respectivi, deci folosirea sa 
este limitată numai la pacienții 
în faze terminale ale bolii, care 
suferă de dureri foarte mari. 
Savanții intenționează să folo
sească o nouă metodă, care 
să nu ucidă neuronii, ci numai 
să-i "reducă temporar la 
tăcere". y

ANTENAI
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.10 Colivia de aur 
(s) 11.00 Cronici paranormale 
(s) 12.00 Baywatch Nights (s) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 Pre
tender (s) 14.00 Decepții (s) 
15.00 Luz Maria (s, ep. 159,160) 
17.00 Știri 17.25 Dragostea 
învinge (s, ep. 50, 51) 19.00 
Observator 20.00 V.I.P. (s, ep.
12) 20.50 Air America (s, ep.
13) 21.40 Brigada mobilă 22.00 
Observator 22.30 Marius Tucă 
Show

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu Prima 12.00 

Celebri și bogați (r) 13.00 Politica 
de mâine (r) 15.30 Povești 
pescărești (r) 16.00 Viața în di
rect 17.00 Celebri și bogați (s) 
18.00 Știri. Sport. Meteo 19.00 
Karaoke Show 20.00 Harlem 
Nights (f.a. SUA 1989) 21.30 
Exploziv 22.05 Știri

20.30 Crimetime (thriller SUA 
1996) 22.30 Omul care știa prea 
puțin (comedie SUA ’97) 0.00 
Șantaj (thriller SUA '95)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 
al tău! (mag. matinal) 10.00 

Tânăr și neliniștit (r) 10.45 Ce 
s-a întâmplat de fapt... (f. 
psihologic SUA 1994) 12.30 O 
căsnicie perfectă (s) 12.55 
Știrile PRO TV 13.05 Babylon 5 
(s, ep. 27) 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, ep. 24)
18.30 Doi polițiști și jumătate (s)
19.30 Știrile PRO TV 20.30 Casă 
de vacanță (co. SUA 1995)
22.30 Chestiunea zilei

e

AO
7.15 - 12.10 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Viața noastră (s) 
15.00 Dragoste și putere (s) 
15.30 Iubire sfântă (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 Politica se face 
uneori cu sânge (f.p. SUA1994)

10.00 Dependenti de dragoste 
(co. SUA 1997) 11.45 Urmărirea 
(dramă SUA 1998) 13.15 Atât 
de aproaoe de cer (romantic SUA 
1995) 15.00 Surplus de bagaje 
(co. SUA 1997) 16.45 Ochi pen
tru ochi (thriller SUA '96) 18.45 
Box: Meci-revanșă între Evander 
Holyfielc și Lenox Lewis (L.A.)

TELE 7 DEVA 
(canal 34 UHF)

7.00 Știri 7.10 Bună dimineața, 
România 9.00 Știrile locale (r) 
9.15 La izvorul dorului (r) 10.00 
Știri 10.15 Teleshopping 10.30 
Dintre sute de ziare (r) 11.10 
Practic la Tele 7 (r) 12.00 Re
porter Tele 7 12.30 24 din 24 (r) 
13.00 Drumuri printre amintiri (r) 
13.30 Documentar 14.00 Medici 
la datorie (s) 15.00 Știri 15.10 
Teleshopping 15.30 Post Meridian 
17.00 O singură viață (s) 17.30 
Deva Mix 18.00 Lou Grant (s) 
18.55 Pariul Trio 19.00 Secția de 
poliție (s) 20.00 Telejurnal 20.45 
Știrile locale 21.40 Pariu Trio- 
Loto 22.00 Dincolo de aparențe 
23.00 Derrick (s) 0.00 Știrile lo
cale

PRO TV - DEVA
6.15 - 7.00 Știri și producții proprii 
(r) 7.00 -10.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tău!” (cabina Deva- 
di rect) 17.00-17.30 Știrile PRO TV 
(coproducție) 22.25-22.30 Știrile 
pe scurt PRO TV Deva

Redacția nu-și asumă modifi 
cările ulterioare intervenite în 
jrogramele posturilor TV
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