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La Alba lulia

Națiunea a sărbătorit Unirear
Ieri, s-a sărbătorit o zi 

memorabilă din istoria 
poporului român - împlinirea 
a 81 de ani de la înfăptuirea 
Marii Uniri petrecute la Alba 
lulia pe Câmpul lui Horea, 
visul atâtor generații de când 
conștiința de neam avea să 

I anime milioanele de fii ai 
i acestui pământ. Atunci, în 

acel moment magnific, 
petrecut în plină iarnă, în 
prezența a peste o sută de mii 

' de delegați vcniți din toate 
: județele transilvănene pentru 

a vedea cu ochii lor fi a hotărî 
Unirea cu România - patria 
mamă - Alba lulia devenea 
pentru a doua oară Capitala 

i Unirii după marea izbândă de 
la 1600 înfăptuită de Mihai 
Viteazul.

SC TC COMSID SA Deva
Tel. 054/230558, fax: 054/230559

Comercializează, la prețuri 
avantajoase, prin depozitul din Deva, 
str. Apuseni, nr. 2:
- tabla neagra
- tabla zincatâ
- tablă zincatâ cutată
- țeava pătrată și dreptunghiulară
- oțel beton
- profile laminate 
întotdeauna o alegere bună.
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Ceremonia sărbătoririi 
Zilei Naționale a României a 
adus la Alba lulia numeroși 
români. Manifestările au 
început cu o slujbă de pomenire 
oficiată la Catedrala reîntregirii 
neamului de către un mare sobor 
de preoți, avându-l în frunte pe 
P.S. Episcop Andrei Andreicuț. 
La slujbă, pe lângă un mare 
număr de credincioși s-au aflat 
președintele României, dl. Emil 
Constantinescu, parlamentari și 
miniștri, reprezentanți ai 
formațiunilor politice și 
organizațiilor apolitice. A fost 
un prilej de reculegere și 
apropiere sufletească, dar și de 
răbufniri de nemulțumire 
socială din partea unora dintre 
cei prezenți.

A urmat festivitatea 
desfășurată în Piața Unirii, care 
a prilejuit depunerea ținui 
impresionant număr de coroane 
de flori la statuia ecvestră a 
domnitorului Mihai Viteazul, 
depunerea jurământului 
militar de către aproape o mie 
de tineri recruți încorporați în 
Armata a IV-a de Transilvania, 
precum și o splendidă paradă 
militară. Coroane de flori s-au 
depus la busturile marilor 
bărbați ai neamului care au 
înfăptuit Unirea, amplasate în 
perimetrul Sălii Unirii, cărora, 
de curând, li s-a alăturat bustul 
lui Cornelia Coposu.

In Sala Unirii a vorbit 
celor prezenți președintele 
României, Emil Constan
tinescu, care a evidențiat
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Ieri la Orăștie cel mai 
tânăr contingent de jandarmi a 
rostit jurământul solemn față 
de patrie și popor. La 
festivitate au participat 
autorități județene și locale, 
cadre militare din Ministerul 
Apărării Naționale și cel de 
Interne, numeroși părinți și 
invitați.

Festivitatea solemnă de 
depunere a jurământului militar 
a fost urmată de un program 
artistic susținut de Ansamblul 
folcloric al Casei de cultură 
din municipiu. (C.P.) 

semnificația sărbătorii de la 
1 Decembrie, adresând 
cetățenilor României, tuturor 
forțelor politice un apel de 
solidaritate, de concordie 
națională pentru ca (ara să 
poată depăși momentele 
dificile în care se află.

Manifestări dedicate 
Unirii au avut loc în întreaga 
țară, cu precădere în 
cunoscute centre culturale: 
București, unde s-a desfășurat 
și sesiunea solemnă a 
Parlamentului român, lași, 
Cluj-Napoca, Timișoara, Tg. 
Mureș, Focșani, Brașov, 
Craiova, Deva ș.a., fără a mai 
avea însă emoția și fastul de 
odinioară.

Minei BODEA

'.A, BanCa 
W Internațională 

a Religiilor 
oferă persoanelor 

fizice 
“DEPOZITE PE 
TERMEN" de 

•2 luni, cu DOBANDA 
de 57% pe an 

•3 luni, cu DOBÂNDA 
de 58% pe an 

prin unitățile sale din Deva, 
L Hațeg, Orăștie și Brad J

Manifestări de 1 Decembrie

Depuneri de
coroane la Deva
Miercuri dimineață, 

7,iua Națională a 
României a fost marcată la

Deva prin depuneri de 
coroane la Troița eroilor 
neamului de la Catedrala 
“Sfântul Nicolae”. Au 
participat oficialități locale, 
membri ai organizațiilor 
politice, veterani de război, 
militari.

După onorul prezentat de 
garda militară formată din 
două plutoane de soldați cu 
termen redus de la 
Regimentul 54 Geniu 
Sarmizegetusa și un pluton 
de jandarmi s-a oficiat 
slujba religioasă. Pome
nirea tuturor eroilor 
neamului care s-au jertfit 

(Continuare in pag. 2)pentru preamărirea țării,

30 de ani în slujba 
energeticii românești

în acest an, la 30 noiembrie, am sărbătorit 30 de ani de la 
prima conectare a grupului energetic nr. 1 de 210 MW al 
termocentralei Mintia la Sistemul Energetic Național. Acum, după 
30 de ani de funcționare, constatăm cu satisfacție că decizia 
privind realizarea acestei termocentrale a fost corectă, atât prin 
amplasamentul ales cât și prin soluțiile tehnice folosite.

După 30 de ani de funcționare, ne punem însă cu toții 
întrebarea: “Care a fost și care va fi rolul termocentralei Deva - 
Mintia în sistemul energetic românesc?”

La 31 martie 1966 s-a înființat întreprinderea Centrală 
Termoelectrica Deva - Mintia, ra 9 septembrie 1966 s-a săpat 
prima cupă de pământ la clădirea principală, iar la 30 noiembrie 
1969 s-a conectat la SEN primul grup de 210 MW. Până la 10 
august 1971 s-au mai pus în funcțiune încă trei grupuri de 210 
MW la câte un interval de 6 luni fiecare. La 30 aprilie 1977 s-a 
pus în funcțiune grupul nr. 5, iar la 31 august 1980 grupul nr. 6 
de 2W MW, termocentala Deva - Mintia devenind astfel a treia

Director, 
ing. Victor VAIDA

(Continuare în pag. 2)

rugăciunile pentru 
viitorul ei au fost făcute 
de către un sobor de 
preoți.

în acordurile “Imnului 
eroilor”, intonat de 
fanfara militară, s-au 
depus numeroase coroane 
de flori din partea 
Prefecturii, Consiliului 
Județean, Primăriei și 
Consiliului Local Deva, 
armatei, poliției,
jandarmilor, veteranilor 
de război, a instituțiilor 
de stat județene și 
municipale, organiza
țiilor de partid.

Parada militară a

Viorica ROMAN

Noi disponibilizări la 
MEROPA SA Hunedoara

- Die director, în ultima 
perioadă Meropa Hu
nedoara s-a confruntat cu 
numeroase probleme. Care 
este situația în prezent?

- încă din aceste zile se 
va pune în aplicare 
programul de restructurare, 
iar din 29 noiembrie a.c., s-a 
trecut la disponibilizarea 
unui număr de 250 de 
salariați. Persoanele dispo- 
nibilizate vor beneficia de 6- 
12 salarii compensatorii în 
raport de vechimea în 
muncă, la care se va mai 
adăuga un salariu în plus, 
întrucât județul Hunedoara 
are o pondere a șomajului 
peste media la nivel de țară. 
După aplicarea acestui pro
gram de restructurare 
sperăm ca situația econo

mico-financiară a societății 
să se îmbunătățească, 
reducând costurile cu 
personalul indirect productiv 
care era o povară grea. în

' Discuție cu > 
dl ing. Ioan Preda, 
director executiv 
al SC Meropa SA

V 4

condițiile în care vom reduce 
costurile și prețurile vor 
deveni competitive pe piață, 
fapt ce ne va permite și 
atragerea de noi clienți.

- Cum vedeți ziua de 
mâine a societății?

După aplicarea 
programului de restructurare 
sperăm într-o revigorare a 
activității societății. Acest 

lucru se va produce după 
perioada de iarnă, întrucât 
în acest anotimp și 
comenzile sunt mai 
scăzute. Nivelul cel mai 
mare al comenzilor este 
vara, spre anotimpul rece 
volumul lor este în 
scădere. După dispo
nibilizare sperăm să 
ajungem la un procent de 
60-70 % de utilizare a 
capacităților de producție.

- Die director, dincolo 
de aceste probleme ce 
vizează disponibilizarea 
de personal, care ar mai 
fi câteva dintre marile 
dificultăți ale unității?

Cornel POENAR

(Continuare in pag. 2)

Pentru că nu are încotro.

descurcă cum poate
Din vara acestui an la 

„Refractara" SA Baru au 
început să se producă 
materiale de construcții. De 
ce nu mai produce fabrica 
materialele refractare ca și 
până acum e simplu. Iulian 
lonescu, director tehnic, 
motivează astfel cele ce se 
întâmplă la „Refractara”: 
„Combinatele siderurgice 
au trecut pe turnarea 
continuă și deci au nevoie 
de alte materiale refractare. 
Acestea se aduc din import. 
Ca atare, am încercat să 
venim cu produse noi pe 
piață. Nu mai producem 
cărămidă plină pentru oală 
aceste combinate nu mai au 
nevoie de așa ceva. Pentru 
turnarea oțelului în lingouri 
combinatele iau de la noi 

cărămidă pod de turnare. 
Producem cam 350-400 tone/ 
lună. Tendința este însă de a 
renunța și la această gamă 
de produse. Așa că acum am 
trecut pe producția 
materialelor de construcție. 
Fluxul adecvat a fost pus la 
punct încă din primăvara 
acestui an. Rezultatele sunt 
bune. Până anul trecut 
„Refractara” a menținut 
numărul de personal 
neschimbat. Programul de 
restructurare a condus 
aproape la înjumățățirea 
celor ce lucrează aici. în 
prezent puțin peste 300 de 
angajați a trebuit să se 
readapteze producției noi.

Un alt produs pe care 
„Refractara” încearcă să-l 
impună pe piața de profil

sunt prafurile de ungere. 
Combinatele și le procură 
din străinătate. „Re
fractara” Baru a demarat în 
acest sens un program de 
experimentare a prafurilor 
în toate combinatele 
siderurgice din țară. Prima 
etapă, precizează
directorul lonescu, s-a 
desfășurat pe loturi mici. 
Rezultatele pozitive au 
făcut posibilă trecerea la 
cea de-a doua etapă, aceea 
pentru loturi mai 
consistente.

Nu toate merg șnur 
însă aici. Ca să obțină banii 
pe produsele pe care le

Sorina POPA

(Continuare în pag. 2)
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Pentru că a călcat în zona afacerilor murdare

Grecea este amenințat cu mazilirea
Luăndu-și prea în serios 

misiunea ce-i revine în calitate 
de șef al Corpului de Control 
al Guvernului, dl Ovidiu Grecea 
(care a devenit un fel de 
spaimă pentru afaceriștii de tot 
felul, cum au fost și cazurile în 
vremea cât a îndeplinit și 
funcția de conducător al AVAB- 
ului), a ajuns la cuțite cu mai 
mulți țărăniști aflați în posturi 
înalte de unde au patronat 
afaceri dubioase, pe .care le 
doreau să fie trecute cu 
vederea, adică să nu fie scoase 
la lumină. Considerându-se 
“ofensați’’ și atacați în imagine, 
cei verificați și arătați cu 
degetul pentru fel de' fel de 
matrapazlâcuri au trecut la 
contraatac.

Scandalul are rădăcini mai 
adânci, dar a fost scos la 
rampă prin intermediul mass 
media de către președintele 
FPS, dl Radu Sărbu. Indignat la 
culme că i-au fost date în 
vileag niște ilegalități în cadrul 
afacerii Pollus, Sărbu a devenit 
subit câine rău, încercând nu 
numai să-l muște pe durul 
Grecea, dar să-l și scoată 
afară din joc, adică pe tușă, 
cerându-i premierului Radu 
Vasile să fie arbitru. Simțindu- 

(Urmare din pag. 1)

- Greutățile sunt în primul 
rând de ordin financiar. Avem 
clienți care nu ne onorează 
plățile la termenele stabilite - 
la 30 de zile lucru ce ne 
conduce la un blocaj financiar 
care se ține în lanț și de la noi 
spre furnizori. Datorită unor 
credite bancare în lunile 
următoare vom intra pe 
pierderi și acest lucru datorită 
creditelor bancare - în prezent 

J mai avem de rambursat circa

(Urmare din pag. 1)

fabrică, „Refractara” este 
pusă în situația de a da 
cărămidă combinatelor, iar 
acestea în loc de bani plătesc 
cu oțel. O altă problemă cu 
care se confruntă 
„Refractara” este trans
portul pe calea ferată. 
Pentru că are datorii către

“Neîmplinirile” unui buget
Pentru 1999, bugetul 

Primăriei Gurasada s-a ridicat la 
630,5 milioane de lei. Ca surse 
de finanțare a acestuia, taxele 
și impozitele locale trebuiau să 
reprezinte 383,5 milioane de lei, 
cota parte din impozitul pe 
salarii, 67 de milioane de lei, iar 
din bugetul Consiliului județean 
s-au defalcat 180 de milioane de 
lei.

Consiliul de Administrație de la 
SC ALIMENTARA SA Deva 

convoacă Adunarea Generală Ordinară a 
Acționarilor in data de 21.12.1999, ora 16,00, 
la sediul societății din Deva, B-dul Decebal, 

bl. r, parter.
Ordinea de zi:
- Schimbarea Consiliului de administrație;
- Schimbarea structurii acționariatuiui. 
-Diverse.
în situația in care nu sunt întrunite condițiile de 

prezență pentm prima convocare, a doua convocare 
va fi in data de 22.12.1999, ora 16,00.

--------------------------------------------- - ------------------------------------------------ /

se stăpân pe situație și 
învinuindu-l pe șeful controlului 
că n-a produs probe în 
acuzațiile formulate,
președintele FPS consideră că 
Grecea a comis greșeli grave, 
controlându-i în special pe 
oamenii puterii care fac parte 
din PNȚCD, stricând astfel 
imaginea acestei formațiuni 
politice, aducându-i prejudicii 
de neiertat prin rapoartele 
făcute la adresa celor 
controlați. Considerându-se 
nemânjit în afaceri, dl Sârbu a 
afirmat public că deja a obținut 
acordul premierului privind 
schimbarea iminentă din 
funcție a lui'Grecea. Premierul, 
la rândul său, a spus că el nu- 
și schimbă oamenii când vrea 
președintele FPS, iar Grecea a 
afirmat că speră că va fi aplanat 
conflictul. De aici se desprinde 
limpede că apele sunt în 
continuare tulburi, pentru 
clarificare așteptăndu-se 
intervenția și decizia BCCC. 
Constatările din rapoarte sunt 
contestate și de către ministrul 
Mureșan, care spune că nu 
este vinovat de miliardele de lei 
ce se pierd în Insula Mare a 
Brăilei.

Intervenind mai pe ocolite

Noi disponibilizări 
la MEROPA SA

600.000 de dolari - care au 
cunoscut creșteri foarte mari 
de la data când am 
împrumutat valută. Acum trei 
ani un dolar era de 
aproximativ 3000 de lei, iar în 
prezent a ajuns la peste 
17.000 de lei. De aici se

,,Refractara” Baru 
se descurcă...

CFR fabrica stă deocamdată 
cu marfă în curte nu merge 
înainte. Pe ultima lună 
datoria pentru serviciile CFR 
s-au ridicat la 150 milioane 
de lei. „Din această cauză,

Până la această oră, 
veniturile proprii au fost realizate 
în proporție de 70 de procente. 
Datorită dificultăților specifice 
marii industrii, singurul operator 
economic important din 
jurisdicția primăriei, Bentocalcar 
SA, nu reușește să-și achite 
obligațiile la plata impozitului pe 
clădiri, firma având restanțe de 
41 de milioane de lei. Sărăcia 

și pe departe în conflict, 
președintele PNȚCD, dl Ion 
Diaconescu, a declarat că 
problema n-a fost discutată 
încă la conducerea 
partidului. Recunoscând că 
înlocuirea din funcție a 
șefului Corpului de Control 
al Guvernului cade în 
competența premierului, 
liderul țărăniștilor este de 
părere că dl Grecea n-ar fi 
trebuit să facă publice 
rapoartele informate 
referitoare la activitățile unor 
miniștri ai PNȚCD, mai ales 
că aceștia nu intraseră pe 
calea normală de rezolvare 
legală, adică prin adresare la 
Parchet sau la Poliția 
economică. Ce va ieși o să 
vedem. Un lucru este însă 
cert. Dacă cineva caută să 
calce în zona unor afaceri 
mai mult sau mai puțin 
murdare, nu poate să aibă 
prea multă liniște. Așa s-a 
întâmplat, cum bine știm, și 
cu alt ocupant al fotoliului de 
șef al CCG, respectiv dl 
Valerian Stan, care a văzut 
pe propria piele ce se 
petrece dacă se amestecă în 
tărățe.

Nicolae TÎRCOB 

Depuneri de 
coroane la Deva

(Urmare din pag. 1)
Decembrie devine capi
tala de suflet a tuturor 
românilor, au ținut să 
participe la această 
sărbătoare cu rezonanțe 
deosebite, unirea fiind 
visul nostru de aur.

(Urmare din pag. 1)

creează mari probleme în 
balanța unității. în general 
activitatea noastră este 
rentabilă, dar datorită 
acestor fluctuații ale valutei, 
problemele care se ridică 
nu sunt dintre cele mai 
ușoare.

ne spune Iulian lonescu, 
nu putem onora 
comenzile către com
binatele de la Galați și 
Târgoviște.” 

face ca și o parte a populației 
să aibă întârzieri la plata 
impozitelor, sumele neîncasate 
fiind de 2,5 milioane de lei, la 
impozitul pe salariu, 2 milioane 
de lei la impozitul pe mijloacele 
de transport și 14 milioane de 
lei la cel pe clădiri. (A.S.)

Societate 
comercială 
cu sediul în 
Baia Mare 
angajăm 

agent comercial 
în orașul dum
neavoastră 
pentru comenzi - 
distribuție 
mezeluri. 
Informații tel*  
fax 062 422463, 
093 275041.

unitate producătoare de energie electrică din țară, cu o putere 
instalată de 1260 MW.

în toți cei 30 de ani de funcționare, termocentrala Deva - Mintia 
a produs 8-10% din energia electrică totală a țării și 20-30% din 
cea produsă în termocentralele pe cărbune ocupând pe merit locul 
de “centrală de bază" a SEN. Cantitatea mare de energie electrică 
și termică produsă, precum și gradul mare de disponibilitate a 
grupurilor energetice de 210 MW de la termocentrala Mintia - Deva 
au demonstrat preocuparea deosebită a întregului personal pentru 
asigurarea continuității și siguranței în funcționare. Un rol deosebit 
l-au avut cadrele tehnice și de conducere pentru trecerea cu 
succes a evenimentelor deosebite, traversarea cu bine a 
momentelor grele și pregătirea viitorului termocentralei. De 
asemenea, asupra centralei și-a pus amprenta munca neobosită 
depusă de proiectanți, constructori, montori și specialiștii străini. 
Datorită eforturilor deosebite și profesionalismului personalului de 
exploatare, întreținere și reparații s-au realizat permanent indicatori 
de eficiență ridicați. Toate aceste minunate rezultate s-au obținut 
folosindu-se în principal cărbune energetic din Valea Jiului,

30 de ani în slujba 
energeticii românești - _ -
contribuindu-se astfel la securitatea energetică națională. Cu 
ocazia sărbătoririi a 30 de ani de funcționare, aducem cele mai 
calde mulțumiri și sincere felicitări tuturor celor care prin efortul lor 
au contribuit la proiectarea, execuția, punerea în funcțiune și 
exploatarea instalațiilor energetice de la termocentrala Mintia.

în strategia sistemului energetic, la termocentrala Deva - Mintia 
este prevăzut un program de modernizare a grupurilor energetice, 
care să permită prelungirea duratei de viață a echipamentelor 
precum și creșterea siguranței în funcționare și a eficienței 
economice. Până în prezent s-a realizat cu forțe proprii înlocuirea 
electrofiltrelor la cele 12 corpuri de cazane, ce a permis 
reducerea substanțială a poluării și încadrarea în norme.

Modernizarea stației electrice de înaltă tensiune de 400 kV și a 
legăturii directe printr-o linie de 400 kV cu sistemul energetic 
maghiar, face ca termocentrala Mintia să reprezinte un nod 
important de interconexiune a sistemului energetic românesc la 
UCTE, sistemul electroenergetic vest european.

în anul 2000 va începe modernizarea propriu-zisă a grupurilor 
de 210 MW începând cu grupul nr. 3 cu un credit de la Banca 
Mondială urmărindu-se îndeplinirea condițiilor de interconectare cu 
UCPTE, creșterea puterii electrice pe grup, creșterea gradului de 
automatizare în vederea măririi siguranței și eficienței în 
funcționare.

Toate aceste aspecte particulare ale termocentralei Deva - 
Mintia ne dau garanția continuității viitoare în funcționare, în condiții 
de siguranță și eficiență. însă cea mai mare garanție pentru viitorul 
termocentralei este minunatul colectiv, care a demonstrat în cei 30 
de ani eficiența muncii sale în slujba sistemului energetic 
românesc.

Rezultatele deosebite obținute de-a lungul celor 30 de ani de 
funcționare se datorează în mare parte și colaboratorilor noștri din 
județul Hunedoara, cărora le suntem recunoscători.

Datorită rezultatelor deosebite obținute, termocentralei Mintia - 
Deva i s-a acordat de cinci ori titlul de întreprindere fruntașă pe 
ramură, iar în acest an, când se aniversează 30 de ani de 
funcționare, i s-a acordat la 12 aprilie la Paris “Steaua de aur - 
Arcul Europei" - pentru excelență și calitate.

Dorim din toată inima mult succes energeticienilor de la Mintia 
alături de colegii lor din sistemul energetic românesc, le dorim, de 
asemenea, fericire și sănătate alături de cei dragi!

încheiat manifestarea închi
nată Sărbătorii Naționale de 
locuitorii orașului de la 
poalele Cetății. înfruntând 

frigul cei care n-au plecat la 
Alba-Iulia, care de 1

Joi, 2 decembrie 
O BERBEC

Toate stratagemele 
diplomatice au eșuat, așa că 
va trebui să căutați alte 
metode de a vă convinge 
superiorii. Nu mai sunteți așa 
influențabili și simțiți din plin 
bucuria de a trăi.

O TAUR
Sunteți distrați și bine 

dispuși. Venus vă oferă din 
nou farmec și frumusețe, iar 
Mercur vă ajută să încheiați 
contracte profitabile. Acum e 
momentul să faceți investiții.

O GEMENI
Fiți atenți la conversațiile din 

jurul dv., pentru că veți afla 
informații valoroase. Nu 
amânați măsurile care mai 
târziu ar putea să vă aducă 
avantaje financiare.

O RAC
S-ar putea ca la serviciu să 

ajungeți în stări conflictuale și 
nu există nici consens cu 
partenerul. Bărbații-Rac să fie 
prudenți în primul rând la 
problemele financiare.

Z LEU
în privința carierei vor 

apărea schimbări; dacă nu ați 
știut cum să procedați în 
legătură cu o problemă de 
serviciu, acum veți găsi 
soluția optimă. Nu ezitați să 
treceți la acțiune.

2 FECIOARĂ
Pe plan material vă puteți 

aștepta la o perioadă 
favorabilă. Sunteți exploziv în 
sentimente și provocațl dureri 
de cap partenerului. Atenție, 
sunt mulți care vă invidiază!

2 BALANȚĂ
Sunteți cuprinși de 

nostalgie și nu găsiți cauza. 
Concentrați-vă pe ce aveți de 
făcut, căci în curând veți avea 
ocazia să călătoriți și iarăși 
vă va zbura mintea aiurea...

3 SCORPION
încercați în continuare să fiți 

prevăzători, mai ales în afaceri 
sau tranzacții financiare. Dacă 
tot aveți de mers undeva, fiți 
atenți la volan și la drum...

O SĂGETĂTOR
Veți avea parte de o zi 

capricioasă. Necazul e că 
sunteți exagerat de dinamici, 
hotărâți și agresivi, astfel că 
neplăcerile se vor naște de la 
sine. .

Z CAPRICORN
Nativii ultimelor două decade 

vor da randamentul obișnuit; în 
schimb, celor din prima decadă 
nu le va ieși nimic bun... în 
general, nu e o perioadă 
favorabilă problemelor juridice.

Z VĂRSĂTOR
Azi aveți mari șanse să 

primiți bani. Dacă îi administrați 
înțelept, puteți economisi 
pentru a cumpăra un lucru 
dorit de multă vreme.

O PEȘTI
în următoarele zile vă veți 

intensifica ritmul de viață. Vă 
apucați cu mare sârg și multe 
speranțe de un nou proiect, 
însă se va dovedi că nu e 
chiar ceea ce v-ati fi dorit.

*____ _____________________>
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Nu poți vorbi ori scrie 

despre Tomești fără a 
aminti de meșterii săi 

populari. Vestea ceramicii de 
Obârșa, bunăoară, a depășit de 
mult granițele județului, 
tradiția prelucrării lutului fiind 
mândria multor fii ai locului, 
în ultimii ani, însă, vremurile 
s-au dovedit tot mai vitrege și 
pentru olari, dogari sau rotari, 
ale căror meserii sunt pe cale 
să dispară.

Mircea Borza, din 
Obârșa, lucrează ceramică de 
mic copil. Acum, la 60 de ani, 
deși sănătatea-i joacă feste, 
petrece trei-patru ore pe zi 
lângă roata de olărit la care au 
lucrat tatăl și bunicul său, 
modelând cu mâinilc-i 
bătătorite oale de sarmale, 
ulcioare, ghivece, oale de 
lapte, tăvi de friptură ș.a.

Ultimii 
mohicani” 

ai 
olăritului...,
"A cama. iama, ii mai greu, 
că nu prea avem unde să 
uscăm calele. Nici la târguri 
nu mai câștigăm cine știe ce; 
',ala de sarmale n-'j dăm 
scump - cu 25.000 de lei, dar 
degeaba, că lumea nu prea 
mai are bani”. Meșterii se 
plâng că nu mai găsesc smalț 
(cu care dau luciu vaselor) 
decât “de ocazie”, și asta 
destul de rar și de costisitor 
(pentru un cuptor dc oale, spre 
exemplu, c nevoie de zece 
kilograme de smalț, pe care 
uneori îl procură cu 25.000 de 
lei kilogramul). Necazul cel 
mare c că olarii nu mai au cui 
lăsa moștenire străvechea 
meserie. în familia Borza doar 
unul dintre nepoței - Dan 
Mircea Alexandru, dc IO ani 
- mai încearcă să învețe câte 
ceva de la bunic, atunci când 
nu-i la școală sau pc câmp.

Gândul că nu mai rămâne 
nimic în urmă îl întristează cel 
mai tare și pe Petru Nedea, 
dc 70 de ani: "Mi se rupe 
sufletul când văd că totul se 
duce de râpă”... Ca și 
consăteanul său, dc la 15 ani 
meșterul n-a știut și nu i-a 
plăcut să facă altceva. La un 
moment dat, "toată familia 
(nevasta bolnavă, băiatu ’. 
nora și doi nepoți) trăiam din 
oalele de ceramică; acuma 
fecioru ’ lucrează iară la 
Brad, da ’ aproape to t ce 
câștigă (vreo 400.000 de lei) 
se duce pe abonamentele de 
autobuz pentru el și pentru 
copii. Mai îi și impozita ’ ăsta 
care ne usucă; abia scot banii 
pe ce lucrez, de unde să mai 
am și de impozit...Și-apăi 
prețurile la oale n-or prea 
crescut, numa ’ la ce 
cumpărăm ”, ne spune cu 
amărăciune olarul.

“Ultimii mohicani” ai 
olăritului mai lucrează până îi 
mai țin puterile. Dc toți, n-au 
rămas mai mulți dc șapte în 
Obârșa. Ce se va alege peste 
puțini ani de această ocupație 
nu e prea greu de prevăzut. 
Poate că, totuși, ceva s-ar mai 
putea face pentru a nu lăsa să 
piară cea mai veche tradiție în 
olărit de pe plaiurile județului 
nostru. Proiecte ar fi, numai să 
fie duse la bun sfârșit...
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"Protecția” socială - O Fata
I

Morgana la Tomești
Până la începutul lunii noiembrie Primăria 

Tomești n-a reușit să plătească nici un leu celor 
18 persoane asistate social în comună. Din cele 
declarate de secretarul primăriei, dl Marcu 
Herbei, am reținut că primirea a 180 de milioane 
de lei la rectificarea bugetului va permite 
achitarea unor indemnizații de ajutor social. 
"Putem aloca 7 milioane de lei în acest scop. 
Din păcate, cu acești bani nu reușim decât plata 
asistenței sociale aferentă primelor trei luni din 
acest an. Nu avem ce face, acestea sunt 
posibilitățile”, a punctat dl Herbei.

Din banii obținuți la rectificare s-au alocat 
50 de milioane de lei pentru nevoile 
primăriei.Din acești bani, 35 de milioane merg

în salariile angajaților până la sfârșitul anului, 
cinci milioane sunt alocați pentru finalizarea 
P.U.G.-ului, iar alte 10 milioane sunt dirijați spre 
investiții, în speță cumpărarea unui televizor, a 
unei mașini de scris electrice și, ne spune 
contabila primăriei, dna Maria Betea, dacă 
rămân bani, va fi cumpărat un telefon celular 
la-ndemâna primarului. Tot din banii veniți la 
rectificare vor fi repartizate 39 de milioane 
pentru plata veterinarilor, salarii plus diferența 
pe care primăriile au obligativitatea să o 
plătească pentru perioada 1 ianuarie-1 aprilie 
a.c. S-au mai alocat 30 de milioane de lei 
întreținerii drumurilor comunale ce leagă satele 
Obârșa,Leauț, Tiulești și Dobroț.
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Rectificarea... sărăciei
Când am intrat în biroul pe 

care scria “Director" de la 
Școala Generală din Tomești, 
două doamne recepționau 
materiale de curățenie. Erau 
dna Adriana Coza, directoarea 
școlii, și dna Mariana Herbeiu, 
învățătoarea claselor I - IV. Cele 
două cadre didactice erau 
bucuroase că după rectificarea 
de buget școlii s-a mai 
repartizat suma de 30 de 
milioane de lei. Din acești bani 
se procuraseră cele amintite, 
urmând să se facă reparații 
curente la uși (pentru 3 existau 
deja comenzi), să se cumpere 
ceva mobilier, perdele, să se 
înlocuiască geamurile sparte și 
să se cumpere materiale 
necesare reparațiilor la școală, 
să se deconteze abonamentele 
de transport pentru elevi.

în vară, spunea dna 
Adriana Coza, care a preluat 
conducerea școlii de la 1 
aprilie, au primit 20 de milioane 
de lei. Mai bine de jumătate din 
sumă (12 milioane) au costat 
lemnele pentru toate școlile, 
abonamentele și bursele 
“înghițind” alte 5 milioane de lei.

Deci bani de zugrăveli, 
vopsitorii n-au rămas. Cât 
despre reparații nici vorbă. Și 
pentru că școala n-a suferit nici 
o reparare în cele aproximativ 
4 decenii de existență, acum în 
unele săli încep să cadă 
tavanele, jgheaburile trebuie 
înlocuite. Dacă se vor 
achiziționa materialele, în anul 
calendaristic viitor măcar o 
parte a lucrărilor va fi posibil de 
realizat.

E bine că există lemnele 
pentru încălzire (în cea mai mare 
parte tăiate, altele abia ajunse 
în curte, iar o mașină urma să 
sosească). Și celelalte cinci școli 
cu clase I- IV din comună au 
lemne. Bine e și că din banii 
primiți nu mai trebuie să 
plătească bursele, acum 
suportate de Inspectoratul 
Școlar. Din cei 98 de elevi, 40 
sunt propuși pentru a fi bursieri 
din pricina veniturilor foarte mici 
ale familiilor lor. Și, ca și în alte 
școli din mediul rural, și aici sunt 
elevi care fac naveta pe jos câte 
3 km (cei din Livada), pentru cei 
din Șteia și Obârșa existând 
autobuze.

Dacă din punct de 
vedere material n-o duc prea 
bine nici elevii nici școala în 
care învață (și pentru a cărei 
reîntinerire ar ti necesare 
sume de care Primăria nu 
dispune), din punctul de 
vedere al încadrării cu cadre 
didactice aici se stă bine. 
Există în comună 7 
profesori, 5 învățători și o 
educatoare (la grădinița din 
Obârșa), toți calificați și în 
majoritate titulari, detașate 
fiind doar cadrele didactice 
din Livada (unde s-ar putea 
desființa școala de anul 
viitor) și pentru obiectul 
geografie. Dacă sunt școli 
de oraș care n-au profesori 
calificați de limbi străine la 
Tomești există. Ca și pentru 
educație fizică, disciplină 
pentru care dl prof. 
Laurențiu Herbeiu (care 
predă și fizică) a găsit o 
rezolvare ingenioasă: cum 
școala nu dispune de sală 
de sport, orele de 
gimnastică pe timpul iernii 
se desfășoară în căminul 
cultural, situat peste drum.

Tristeți rurale
Era o vreme din acelea care îți strecoară în subconștient, 

surd și discret, o tristețe ca de sfârșit de lume. De data aceasta 
însă nu părea să Tie ploaia mocănească de vină și nici aerul 
plumburiu și reavăn care trasa hărți de roșeață pe obrazul 
oamenilor. Șuvoiul alienării venea din altă parte. Izvora poate 
din psihoza sfârșitului de veac ce parazitează cortegiul omenirii 
zorit să depășească, inconștient și zgomotos, borna milenară 
cu numărul trei.

Printre coline prefațate de lunci, toamna își manifestase 
deja preferințele cromatice alunecându-și penelul pe efemera 
pânză a frunzelor. Verdele, muștarul și ruginiul, privite prin 
sita ploii, reamintesc călătorului cotropit de puseuri lirice ce 
frumos știe să moară natura sub prigoana eternă a iernii. Din 
goana mașinii spre centrul de comună Tomești se văd primele 
gospodării ale satului Șteia. Prin grădinile oamenilor se înalță 
cocoașele căpițelor de fân, câte două, câte patru, părând 
clopotele mute ale unor gigantice catedrale. Așezarea, privită 
în viteză, impresionează prin diversitatea soluțiilor 
arhitectonice. Satul românesc nu mai are o amprentă clară. 
Cuvântul de ordine este diversitatea, iar tușa este neclară. Vile 
luxoase, edificii ale tranziției ce n-au nimic în comun cu tradiția 
rurală, alternează cu bordeie simbol al satului românesc 
interbelic. în tradiția balcanică, gardurile sunt frontierele 
inviolabile ale proprietății. Sunt garduri ponosite de lemn, ce 
încearcă fără succes să țină în afara curții sărăcia, sunt garduri 
somptuoase și arogante ascunzând privirii trecătorului 
secretele prosperității.

Ce impresionează însă cel mai tare a fost senzația de 
atemporalitate ce domină firea. Comunei efectiv nu-i pasă, 
oamenii par că nu mai simt și doar natura mai pare conectată 
la alternările temporale. De la magazinul cooperației din 
Obârșa, la ulițele ce îmbrățișează într-un cordon de glod 
gospodăriile oamenilor, Tomeștiul pare criogenizat cândva 
demult, poate la 1907, poate la colectivizare, așteptând o 
reînviere ce pare a întîrzia în trena veșniciei.

Dincolo de fruntea întunecată a norilor, se întrezărește o 
abia ghicită irizare solară. A fost doar amăgire. Peste lumea 
satului, ploaia grea de toamnă cernea o tristețe ca de sfârșit 
de lume...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------x

Clasă de olărit
La inițiativa Inspectoratului 

de Cultură și a Primăriei 
Tomești, la Obârșa se 
înființează o clasă de olărit. 
Elevi de la școala din sat vor 
deprinde de la bătrânii meșteri 
arta modelării lutului, în cadrul 
unei activități practice. în felul 

■ acesta meșteșugul olăritului

nu va dispare odată cu cei 
care-l fac azi. Și e nevoie să 
se continue acest meșteșug 
întrucât însăși comuna se 
identifică cu el, susține 
primarul Octavian Tiberiu 
Tămaș. De aceea inițiativa va 
prinde contur la acest sfârșit 
de an.

(
Pagină realizată de Viorica ROMAN, Georgeta BÎRLA A 
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Asistența medicală, 
infectată de sărăcie...

încă de la intrarea în curtea 
imobilului ce găzduiește 
cabinetul medical din Tomești 
“vizitatorul" poate bănui 
condițiile în care este nevoită 
să funcționeze unitatea 
sanitară. Deși relativ recent 
zugrăvită în exterior, clădirea 
nu-și poate ascunde vechimea 
iar primii pași în încăperile ei 
confirmă deteriorările pereților. 
Sala de consultații e 
deocamdată nefuncțională, din 
pricina frigului, soba de 
teracotă trebuind refăcută. 
Medicul și asistenta își 
desfășoară activitatea într-o 
încăpere ceva mai mică, cu 
pereții înnegriți de fumul ce-l 
emană soba cu lemne, singura 
sursă de încălzire din clădire. 
Cât despre apă curentă...nici 
vorbă.

Dacă adăugăm la “tabloul” 
de mai sus și faptul că dotarea 
medicală a fostului dispensar 
nu corespunde nici măcar 
baremului (minim) obligatoriu, 
înțelegem pesimismul și 
mâhnirea medicului de familie 
Camelia Oprișa: “Dacă asta-i 
unitate privată, pardon! Eu sunt 
obligată să-mi fac cabinet in
dividual cu un stetoscop per
sonal și cu un tensiometru din 
ajutoare”..."într-o clădire unde 
bunicii noștri au fost elevi”, 
completează asistenta Corina 
Tabac.

în condițiile restructurării 
sistemului de asistență 
medicală, dna doctor Oprișa 
consideră că “e foarte greu; 
eu am pierdut foarte mult în 
conjunctura actuală, ca 
medic de familie”. Motivele 
curg unul după altul: zona e 
săracă, populația e 
îmbătrânită, nu există 
farmacie, la și dinspre Brad 
circulă doar un singur mijloc 
de transport; actualul buget 
de cheltuieli este mic (1,5 
milioane de lei), în 
comparație cu cerințele, 
motiv pentru care s-a 
renunțat la serviciile 
infirmierei și ale vizitiului; 
rețetele sunt și ele o 
problemă, pentru că la 
farmaciile din Brad nu s-au 
mai eliberat în ultimul timp 
rețete compensate. Așa 
stând lucrurile, rămâne de 
văzut cât și cum se vor 
“așeza” ele pe parcursul 
următoarelor luni, când noile 
reglementări vor fi efectiv 
puse în practică. Rămâne de 
văzut, cu alte cuvinte, ce 
asistență vor primi pacienții, 
cum și-o vor putea ei plăti, 
mai ales cei care n-au practic 
nici un venit, și nu în ultimul 
rând în ce măsură cadrele 
medicale își vor putea 
asigura un salariu 
satisfăcător...

Portretul robot al unui 
buget de austeritate 
Cuantificată în date contabile, austeritatea bugetului la 

Primăria Tomești înseamnă 400 de milioane de lei. Din cele 
prezentate de dna Maria Betea, contabila instituției, am 
reținut că la consolidarea bugetului a contribuit Consiliul 
județean cu 250 de milioane de lei sume defalcate, precum 
și sursele proprii ale primăriei ce au adus 150 de milioane de 
lei. Din aceștia 55 de milioane reprezintă cota din impozitul 
pe salarii ce face obiectul autonomiei financiare locale. De 
menționat că la Tomești plătesc impozit pe salarii doar 
angajați! primăriei, ai școlii și ai poliției. Pe lângă sumele 
menționate, în acest an s-au mai primit 70 de milioane de lei, 
din Fondul Special al Drumurilor și 17 milioane din fondul 
special destinat combaterii calamităților naturale. 
Rectificarea bugetară a rotunjit veniturile cu 180 de milioane 
de lei.

Ini/estitii in telefonie
Frustrată ani în șir de lipsa unei telefonii performante, 

comuna Tomești trăiește momentul istoric al introducerii 
telefoniei digitale. Momentan noua centrală va asigura 30 de 
posturi telefonice în centrul de comună Tomești, 20 în satul 
Șteia și 10 în Tiulești. Deocamdată extinderea rețelei 
telefonice digitale nu abordează și localitățile mai izolate din 
munte. Există montate două telefoane publice cu cartelă în 
Tomești și Șteia. Datorită faptului că montarea unul post 
telefonic costă cca. 1 milion de lei, se apreciază că 
solicitările de instalare nu vor fi prea numeroase, lumea fiind 
descurajată de lipsa posibilităților financiare.

Comuna născută a 
doua oară

Una din particularitățile comunei Tomești este că ea s-a 
născut de două ori. După o existență de sute de ani, în anul 
1989, printr-un decret, comuna Tomești a fost rasă de pe 
harta administrației publice locale. Timp de șase luni satele 
Tomeștiului au fost împărțite între administrația comunei 
Vața de Jos și Baia de Criș. Doar după 1990, la solicitările 
localnicilor, comuna Tomești a fost reînființată.

în clădirea Căminului cul
tural Tomești, aflat peste drum 
de Primărie, funcționează 
biblioteca din comună, un 
magazin ABC și ... sala de 
gimnastică a școlii. Spațiul 
destinat temporar elevilor ar fi 
oricum prea mic, spun 
localnicii, ca să poată găzdui 
nunți.

Destul de restrâns este și 
spațiul închiriat magazinului 
ABC, în fapt o unitate mixtă 
pe care sătenii o numesc de 
obicei bufet. Aici, într-un 
spațiu mic e surprinzătoare 
varietatea produselor oferite: 
alimente, dulciuri, răcoritoare, 
bere și băuturi alcoolice, chiar 
câteva obiecte de uz casnic. 
Și în plus sunt câteva mese la 
care oamenii vin să bea o 
cafea, un Cappuccino, o bere 
ori o tărie.

Dna Maria Cioară, una 
dintre cele două lucrătoare 
care deservesc magazinul, 
mărturisea că “cel mai bine 
merg produsele alimentare". 
Asta și pentru că magazinul 
fiind unic în sat nu are 
concurență. Am mai aflat că 
deși localul e deschis și 
sâmbătă și duminică nu sunt 
probleme cu cei care vin aici 
să bea ceva. Doamna refuză 
să-i servească pe cei în stare 
de ebrietate și după ce la 
solicitările lor nu li se răspunde 
oamenii îsi văd de drum.



[ Cuvântul liber

Luni 6 decembrie
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
19.10 Sunset Beach (s, ep. 583)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. Meteo
20.55 Felicity (s, ep. 11)
21.40 Cu ochii'n 4
22.10 F.B.I. C-16 (s, ep. 11)
23.00 Jurnalul de noapte

Marți 7 decembrie
9.00 TVR lași
10.00 Acum poți afla... (r)
10.30 Agenția de plasare (r)
11.00 TVR Cluj-Napoca
14.15 CiberFan. Lumea PC-ului
16.00 Emisiune în limba

maghiară
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră Știri
19.05 Comandați și condamnați
19.10 Sunset Beach (s)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport.

Meteo
20.55 Telecinemateca: Lupta cu focul (f.a. SUA 

1958)
23.10 Jurnalul

Miercuri 8 decembrie
9.00 TVR lași
10.30 Scuzați! Pardon! Mersi!
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.00 Punct ochit (r)
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan. Lumea Internet
18.05 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Meteo
20.55 30 de rânduri pentru un delict
22.40 în flagrant

Joi 9 decembrie
9.00 TVR lași
10.00 Hora satului (r)
11.00 TVR Cluj-Napoca
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan. Comunicații
17.25 Casa mea
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră Știri. Jurnal. Sport. Meteo
19.55 Fotbal Cupa UEFA Steaua București -

Slavia Praga, turul 2, manșa a 2-a (d, București) 
22.00 Teatru: „Magistre fără seamăn, slavă...”

(P-1)
23.25 Jurnalul de noapte

Vineri IO decembrie
9.00 TVR lași
10.05 O vedetă., cu cântece (r)
10.35 Casa mea (r)
11.05 TVR Cluj-Napoca
12.05 Fotbal Steaua București - Slavia Praga 

(rez. tur-retur)
15.00 Scena
15.30 Em. în limba germană
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră Știri
19.10 Sunset Beach (s)
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Meteo
20.55 Doi băieți, o fată și o pizzerie (s, ep. 10)
21.20 Știrile de sâmbăta asta
22.35 Omul de nicăieri (s)

Sâmbătă 11 decembrie
9.10 Ursulețul Winnie (d.a)
10.30 Vă place filmul?
11.00 Art-Mania
13.30 Lumea și noi
14.00 Arca Marinei
16.30 Asasinate celebre (do)

17.25 Teleenciclopedia
18.10 Mare schimbătoare (s, 

ep. 6)
19.00 Perechea potrivită
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.30 Surprize, Surprize (div.)
22.20 Jurnalul de noapte
22.30 Dr. Quinn (s, ep. 11)
23.25 Săptămâna sportivă
23.35 Secrete periculoase 

(thriller SUA 1993)

Duminică 12 decembrie
9.00 Ursulețul Winnie (d.a)
9.30 Kiki Riki Miki...
11.00 Viața satului
12.30 Tezaur folcloric
13.30 De luni până duminică
14.15 Divertisment
16.00 Haz cu lumea televiziunii (p. II)
16.25 Auto Club
17.00 Blankenese (s, ep. 11)
17.50 Spectacolul lumii
18.20 Trupa de șoc
19.00 Perechea potrivită
20.00 Jurnal. Meteo
20.25 Duminica sportivă. Fotbal
21.50 Revenirea (co. SUA 1991)
23.30 Jurnalul de noapte
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Luni 6 decembrie
12.00 Integrale: Kadja Nin și Midnight Oii (r)
13.00 Tribuna partidelor parlamentare
15.00 Obsesia (s, ep. 100, 101)
16.30 Santa Barbara (s)
17.15 Curier de ambe sexe
18.00 Care pe care (cs)
19.15 Călătorind prin tară
21.25 E dreptul tău!
21.55 Personalități
22.00 Fotbal Meci din Campionatul Angliei: 

Tottenham Hotspur- West Ham United (d)

Marți 7 decembrie
9.15 Care pe care (r)
10.10 Limbi străine. Engleză
10.35 Născuți printre animale sălbatice (do)
11.05 Familia Simpson (s)
13.00 Față în față cu autorul
15.00 Obsesia (s, ep. 102, 103)
16.30 Santa Barbara (s)
18.00 Care pe care (cs)
19.00 Veni, video, viei.
19.45 De la lume adunate...
20.35 Universul cunoașterii
21.35 Divertisment
23.00 Soldatul necunoscut (s)

Miercuri 8 decembrie
9.55 Veni, video, viei (r)
10.10 Limbi străine. Franceză
10.35 Născuți printre animale sălbatice (do)
11.05 Familia Simpson (s)
14.00 Em. în limba maghiară
15.00 Obsesia (s, ep. 104, 105)
16.30 Santa Barbara (s)
18.00 Care pe care (cs)
18.40 Personalități
19.00 Veni, video, viei
19.45 Festivalul de chitară clasică
20.15 Dreptul la adevăr
22.55 Comedie fantastică (co. România 1975)
23.10 Câinele și pisica (s, ep. 1)

Luni 6 decembrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Muntele curajului (dramă Franța 1989)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
14.00 Decepții (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 171, 172)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep. 68, 69)
19.00 Observator
20.00 Pericol iminent (s, ultim, ep.)
20.50 Dublă identitate (s, ep. 14)
21.40 Prezentul simplu
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Marți 7 decembrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Mount Royal (s, ep. 6)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 173, 174)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep.

70, 71)
19.00 Observator
20.00 Jumanji (fantastic SUA

1996)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Miercuri 8 decembrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Mount Royal (s, ep. 7) 
12.00 Baywatch Nights (s)

Joi 9 decembrie
9.55 Veni, video, viei (r)
10.05 Limbi străine. Germană
10.35 Născuți printre animale sălbatice (do)
11.05 Familia Simpson (s) 
13.00 Alfa și Oemga

14.00 Em. în limba germană 
15.00 Obsesia (s, ep. 106, 107) 
16.30 Santa Barbara (s)
18.40 Personalități
19.00 Fotbal Cupa UEFA, meci 

retur din turul 3: Galatasaray 
Istanbul - Bologna (d)
21.50 Cinematograful de artă: 

Ponette (dramă. Franța 1996)
22.20 Personalități

Vineri IO decembrie
8.25 Documentar istoric
10.05 Limbi străine. Spaniolă
10.30 Născuți printre animale sălbatice (do)
11.00 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. 108, 109)
16.30 Santa Barbara (s)
18.00 Care pe care
18.40 Personalități
19.15 Călătorind prin țară
19.45 Clepsidra cu imagini
20.00 Special '98
20.55 Film artistic
22.20 Lumea sportului
23.05 Minunea creației lui Dumnezeu (II)

Sâmbătă 11 decembrie
9.00 Osia lumii
10.30 Curier de ambe sexe
11.15 Quasimodo (d.a)
12.00 TVR Timișoara
13.30 Cronica Amazoniei (s)
14.30 Atlas. Mozaic internațional
15.00 Roadele mării (s, ep. 8)
16.00 Obsesia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
18.30 Personalități
18.35 Documentar Național Geographic
19.30 Divertisment
20.20 Teatru TV prezintă: "Lewis și Alice”
22.00 Fotbal Meci din Campionatul Spaniei (d)

Duminică 12 decembrie
9.00 Orizont spiritual. Insula Paștelui (do)
9.30 Giacomo Casanova (do)
11.00 Arca lui Noe
11.30 TVR lași
14.30 Mapamond
15.00 Film serial
16.00 Obsesia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
18.35 Timpul trecut (do)
19.35 Retrospectiva Premiilor APTR, 1994
20.50 Integrale
21.50 Film artistic
23.25 Personalități

Luni 6 decembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
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)
16.10 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Spitalul Chicago Hope (s, 

ep. 30)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Pachetul (thriller SUA 

1989)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

’92)
22.00 Observator

13.00 Știri
13.15 Pretender (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 175, 176 

- ultimul ep.)
17.00 Știrile amiezii
18.00 Dragostea învinge (s, ep.

72, 73)
19.00 Observator
20.00 Maestrul samurai (f.a. SUA

Marți 7 decembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Pachetul (co.SUA 1990)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 66)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.10 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Spitalul Chicago Hope (s, ep. 31)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Nikita (s, ep. 47)
21.30 Fotbal Liga Camp, (d)
22.30 Știrile PRO TV
23.30 Chestiunea zilei

Miercuri 8 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)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 67)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.10 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Spitalul Chicago Hope (s, ep. 32)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Walker - polițist texan (s)
21.20 Chestiunea zilei
22.30 Știrile PRO TV
23.30 Chestiunea zilei

Joi 9 decembrie
22.30 Marius Tucă Show

Joi 9 decembrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s, ep. 59)
11.00 Mount Royal (s, ep. 8)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
15.00 Răsfățată (s, ep. 1, 2)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep. 74, 75)
19.00 Observator
20.00 V.I.P. (s, ep. 14)
20.50 Air America (s, ep. 15)
21.40 Brigada mobilă
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Vineri IO decembrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.15 Colivia de aur (s, ultimul ep.)
11.00 Mount Royal (s, ep. 9, 10)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Pretender (s)
15.00 Răsfățata (s, ep. 3, 4)
17.00 Știri
17.25 Dragostea învinge (s, ep. 76, 77)
19.00 Observator
20.00 Greșelile trecutului (dramă SUA ’94)
22.00 Observator

Sâmbătă 11 decembrie
9.00 Hochei (rezumat)
10.00 Casa de piatră
11.00 Orient Expres (talkshow)
13.00 Cu Țopescu de la A la infinit (mag.) (d)
17.50 Fashion Club
18.00 Dragostea învinge (s)
19.00 Observator
20.00 Scut uman (f.a SUA ’91)
21.45 La mulți ani, Vouă!
22.00 Observator
22.30 Pierdut și regăsit (co. Anglia 1979)

Duminică 12 decembrie
9.00 Desene animate
10.00 Godzilla (s, ep. 25, 26)
11.30 Buni prieteni
12.15 Serial Stan și Bran: Ochi pentru ochi (co. 

SUA 1935) • La pescuit (co. SUA 1932)
13.00 Duminica în familie
17.30 Dragostea învinge (s, ep. 79, 80)
19.00 Observator
19.50 TeleEurobingo Show
22.30 E rândul meu (co. SUA 1980)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Legenda muntelui de argint (dramă SUA 

1995)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 54)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.10 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Spitalul Chicago Hope 

(s, ep. 33)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Să mori tânăr (dramă 

SUA 1991)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Vineri IO decembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Zonă interzisă (f.a. SUA 1992)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Nisipurile din Miami (s)
16.10 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Spitalul Chicago Hope (s, ep. 34)
18.30 Urmărire generală
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dosarele X (s, ep. 133)
21.30 Profiler - psihologia crimei (s, ep. 15)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Sâmbătă 11 decembrie
9.00 Tânărul Hercule (s)
10.00 Lois și Clark (s, ep. 52)
11.30 www.apropo.ro
12.00 Profesiunea mea, cultura
14.00 Generația PRO (div.)
15.00 Clubul condamnaților (s)
15.45 Xena, prințesa războinică (s, ep. 70)
17.00 ProFashion (mag.)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Vacanța Mare la PRO TV
21.00 Camarazi de arme (f.a SUA 1998)
22.55 Știrile PRO TV
23.00 OZ - închisoare federală (s, ep 15)

Duminică 12 decembrie
9.00 Super Abracadabra
11.00 Destine celebre
12.00 Profeții despre trecut
12.55 Știrile PRO TV
14.00 Chestiunea zilei
15.00 Monstrul apelor (thriller SUA 1996, p. II)
16.30 Beverly Hills (s)
17.30 Super Bingo (d)
19.30 Știrile PRO TV
20.00 Cupidon (s, ultimul ep.)
21.00 Specialistul (f.a. SUA ’94)
23.00 Revenire la viață (dramă SUA ’90)

http://www.apropo.ro
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Luni 6 decembrie
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
22.30 Revista presei
23.35 Politica de mâine

Marți 7 decembrie
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 Film artistic: Copilul pierdut 
22.05 Știri
22.30 Revista presei

Luni 6 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 Cinemateca de acasă: Cleopatra (dramă, 

SUA, 1963)

Marți 7 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 sângple meu (s)
22.30 Cinemateca de acasă: Vino să vezi 

paradisul (dramă, SUA, 1990)

Luni 6 decembrie
7.10 Bună dimineața, România 
9.00 Forța destinuiui (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 Lou-Grant (s)
19.05 Secția de poliție (s)
20.00 Telejurnal
20.30 Film Documentar
22.00 Dincolo de stadion
23.30 Cutia muzicală

Marți 7 decembrie
7.10 Bună dimineața, România 
9.00 Lou Grant (r)
10.0 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)
18.00 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Telejurnal
20.30 Film documentar
22.00 Cutia Pandorei
22.45 24 din 24

Luni 6 decembrie
10.00 Graba strică treaba (co. SUA 1997)
11.45 Prizonieri în școală (psihologic SUA ’97)
13.30 Goana după sex (co. SUA 1997)
14.45 Muppets și Insula Comorilor (f. 1996)
16.30 Vulcanul (f.a. SUA 1997)
18.15 Pret-a-Porter (co. SUA ’94)
20.30 Jackie și Dawn (co. Anglia/SUA ’98)
22.15 Totul despre sex (s)
22.45 Spawn - arma dreptății (d.a)
23.15 Soluții extreme (thriller SUA 1996)

Marți 7 decembrie
10.00 Sunchaser (dramă SUA ’96)
12.00 Prima lovitură a lui Jackie

Chan (f.a. Hong Kong ’96)
13.30 în pași de dans (co. SUA

1995)
15.00 Zborul spre casă (f. pt.

copii SUA ’96)
16.45 Unde ne sunt bărbații?

(co. SUA 1995)
18.45 Cursă spre soare (dramă SUA ’96)
20.00 Frankestein (horror SUA 1994)
22.30 Pacientul englez (dramă SUA ’96) 
1.15 Camioane ucigașe (horror SUA 1997)

Miercuri 8 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 urgentă 
22.05 Știri
22.35 Revista presei

Joi 9 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 De colo colo (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
22.30 Revista presei
22.35 Politica de mâine

Vineri IO decembrie
8.00 Dimineața cu Prima
12.00 Celebri și bogați (r)
13.00 Politica de mâine (r)
15.00 Exploziv (r)
15.30 Tradiții (r)
16.00 Viața în direct
17.00 Celebri și bogați (s)
18.00 Știri. Sport. Meteo
19.00 Nadine Show
20.00 Alegeți filmul!
21.30 Real TV
22.05 Știri
23.00 Film artistic

Sâmbătă 11 decembrie
7.00 Emisiune pentru copii
11.00 Povești pescărești
11.30 Sport magazin
13.00 Motor. Emisiune auto
13.30 Apel de urgentă (r)
14.00 Real TV (r)
14.30 Dosarele Y (r)
15.30 Camera ascunsă (div.)
16.00 Comisarul Rex (r)
17.00 Celebri și bogati (s)
18.00 Știri
18.35 Popular (div.)
21.00 Decizia (dramă SUA 1988)
22.50 Știri
23.00 Show-ul de noapte

Duminică 12 decembrie
7.00 Emisiune pentru copii 
12.00 Vacanță a la Petrișor
12.30 Tradiții
13.00 De colo colo (magazin turistic)
13.30 Chic (em. de modă)
14.00 Cinemagia
14.30 Film artistic (dramă Anglia ’66) 
16.00 Detectivi de elită (s)
17.00 Celebri și bogati (s) ' 
18.00 Știri
18.30 Clip Art
18.35 Film artistic
20.00 Film artistic
22.20 Știri
22.45 Revista presei

Miercuri 8 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 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Cinemateca de acasă: Numai cei singuri 

(dragoste, 1991)

Joi 9 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 Cinemateca de acasă: Esență pură (dramă, 

SUA, 1982)

Vineri 10 decembrie
7.15 - 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 Cinemateca de acasă: Calea spre fericire 
(dramă, Italia, 1995)

Sâmbătă 11 decembrie
7.15 - 12.25 Filme și seriale (reluări)
14.15 Viața noastră (s)
15.00 Cartea cărților (d.a)
16.00 Fotbal II Calcio (d)
18.00 Micuțele doamne (s)
19.00 Floare de aur (s)
20.00 Ceasul morții (polițist, SUA, 1992)
21.45 Nevestele de la Hollywood (f. SUA, 1985)
23.20 Motown Live 1999

Duminică 12 decembrie
7.30 - 10.00 Filme și seriale (reluări)
11.00 Acasă la Ion Dichiseanu cu Ruxandra 

Săraru
11.30 Doctorul casei
12.00J.Collins: Hollywood
14.15 Viața noastră (s)
15.00 Cartea cărților (d.a)
16.00 Fotbal II Calcio (d)
18.00 Micuțele doamne (s)
19.00 Floare de aur (s)
20.00 Acasă la români-emisiune de muzică 

populară
21.30 Identitatea lui Bourne (dramă, SUA, 1988)
23.10 Motown Live 1999

Miercuri 8 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)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri

15.30 Post Meridian
17.00 O singură viață (s)
18.00 Lou Grant (s, ep. 117)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Telejurnal
20.30 Film documentar
22.00 Reporter Tele 7
22.45 Derrick (s, ep. 94)

Joi 9 decembrie
7.10 Bună dimineața, România 
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.10 Practic la Tele 7 (r)
12.30 24 din 24 (s)
13.00 Drumuri printre amintiri
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.30 Post Meridian
17.00 O singură viață (s)
18.00 Lou Grant (s, ep. 118)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Telejurnal
20.30 Film documentar
22.00 Linia întâi
22.45 Derrick (s, ep. 95)

Vineri IO 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 Cântecul și casa lui (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.30 Domino
17.00 O singură viață (s)
18.00 _Lou Grant (s, ep. 119)
19.00 în justiție
20.00 Actualitatea Tele 7
20.30 Film documentar
22.00 Lumea în „Clipa 2000"
23.20 Tentații

Sâmbătă 11 decembrie
9.00 Țara spiridușilor
11.00 Aventuri în aer liber
11.30 Lumea în „Clipa 2000"
13.00 Studioul Tudor Vornicu
17.00 Celebritate (s, ep. 130)
19.00 Globetrotter
20.00 Telejurnal
20.30 Film documentar
20.45 Vizita (dramă SUA 1964)
22.30 Club ABC

Duminică 12 decembrie
9.30 în justiție (r)
10.30 Domino (r)
12.00 îți mai aduci aminte Doamnă
13.00 Ora unu a venit
15.45 Drumuri printre amintiri
17.00 Forța destinului
18.00 Portretul unui artist
19.00 Dincolo de anul 2000 (do, ep. 34)
20.00 Telejurnal
20.30 Film documentar
21.45 Malevil (dramă SF Franța/Germania 1981)

Miercuri 8 decembrie
10.00 Un puști la curtea Regelui Arthur (f.a. SUA 

’95)
11.30 Războinicii stelari (s)
12.00 Omul care știa prea puțin (co. Anglia 1997)
13.30 Creatorul de umbre (horror SUA 1994)
15.15 Beverly Hills Cop III (co. SUA ’94)
17.00 8 căpătâni într-un sac (co. neagră SUA 

’97)
18.45 Sărutul morții (thriller SUA 1995)
20.30 Vântul prin sălcii (co. SUA ’97)
22.00 Stargate SG-1 (s)
22.45 Cu orice preț (thriller SUA 1995)
0.30 Crimetime (thriller SUA 1996)

Joi 9 decembrie
10.00 Tango (dramă Spania ’98)
12.00 Cei mai buni (dramă SUA ’96)
13.30 Tatăl miresei 2 (co. SUA 1995)
15.15 Yanni Tribute Concert

16.45 Paradisul crimei (thriller 
SUA ’96)
19.00 Ucigașii de schimb (f.a. 

SUA 1995)
20.30 Avionul groazei (thriller 

SUA 1997)
22.00 Febra aurului (f. a. SUA 

1998)
23.30 Alien: Renașterea (horror SUA 1997)

Vineri 10 decembrie
10.00 Dorința unei mame (dramă SUA ’97)
11.30 Sărutul care ucide (thriller SUA 1997)
13.30 Forța de reacție (f.a. SUA 1998) 
15.00 Războiul siliconului (co. SUA ’97)
16.30 Ziua Independenței (f. SF SUA 1996) 
19.00 Dracula: Un mort iubăreț (co. SUA 1995)
20.30 Surorile Abbott (dramă SUA 1997)
22.15 Crime la indigo (thriller SUA 1995)
23.45 Jurnalul Pantofului Roșu (s. er.)

Sâmbătă 11 decembrie
10.00 Franklin: „Franklin în întuneric” (d)
10.30 Războinicii stelari (s)
11.00 Lacul lebedelor (f. da. SUA 1994)
12.30 Steel (f.a. SUA’97)
14.15 Jackie și Dawn (co. Anglia/SUA 1998)
16.00 Știu ce ai făcut astă-vară (horror SUA 

1997)
17.45 Stargate SG-1 (s)
18.30 Evadare din Absalom (f.a. SUA ’94)
20.30 Mai bine nu se poate (co. SUA 1997)
22.45 Con Air - Avionul condamnaților (thriller 

SUA ’97)

Duminică 12 decembrie
10.00 Cursă sub soare (dramă SUA ’96)
11.45 Filmul lui Goofy (f. da. SUA 1995)
13.00 Pret-A-Porter (co SUA ’94)
15.15 Selena (f. biogr. SUA ’97)
17.15 îngerii și echipa de fotbal (dramă SUA 

1997)
18.45 Vulcanul (f.a. SUA 1997)
20.30 Mary Reilly (dramă SUA 1996)
22.15 Graba strică treaba (co. SUA 1997)
0.00 Squanto: Povestea unui războinic (f.a. SUA 

’97)
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Titlul acestor însemnări /- 
am desprins din textul unui 
mesaj pe care dna Dămtța 
Drăgan, profesoară de l. 
engleză fi /. română la Școala 
generală nr. 3 Deva, l-a 
transmis (prin liceana Olana 
Stanamirescu) cu prilejul unei 
manifestări cu cartea, 
desfășurată săptămâna trecută, 
la Liceul pedagogic “Sabin 
Drăgoi” Deva.

întâlnirea, organizată de 
biblioteca școlară și de catedra 
de limba și literatură română a 
liceului pedagogic, a reunit 
elevi din clasele a Xll-a 13, a 
Xtll-a C și a Xl-a F, însoțiți de 
profesoarele Stela Acltim (șefa 
catedrei), Cecilia Roșea, Petruța 
Noaglti. A fost un moment 
“pentru inimă și minte" - cum 
l-a numit prof. Doina llieș, bi
bliotecara liceului, pentru că 
Editura Emia din Deva a fost 
prezentă în școală cu două noi 
apariții editoriale, semnate de 
doi dascăli ai liceului. Ioan 
Damșa, autorul volumului 
“Literatura română în manu
alele școlare iitterbelice" (cu

SOMNULUI
Somnul e necesar refa

cerii forțelor iar în anotimpul 
rece parcă dormim mai mult. 
Un calcul estimativ a eviden
țiat că omul doarme o treime 
din perioada vieții sale. Iar mai 
mult de un sfert din timpul dor
mit îl ocupă visele. în fiecare 
noapte omul visează cel puțin 
două ore, trăiește într-o lume 
bizară și fantastică. însă în 
majoritatea cazurilor la trezire 
uită ce a visat.

Pentru oamenii normal 
dezvoltați, care dorm bine, 
somnul reprezintă un refugiu 
reconfortant și revigorant, o 
zonă a vieții liniștită și fericită. 
Nevoia de somn diferă de la 
un individ la altul și ține de o 
serie de factori psihologici, 
fiziologici, depinzând în primul 
rând de vârstă (cu cât înain
tăm în vârstă dormim mai 
puțin).

Există și dezechilibre în 
privința somnului, 30 la sută 
din oameni suferind de insom
nie obișnuită, alți 10 la sută de 
insomnie cronică, aceasta 
fiind o boală a civilizației con
temporane datorată stresului.
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pertinente studii privind tradiția 
educației estetice în școala 
românească), a fost absent !a 
lansare. Cu el, timpul n-a mai 
avut răbdare... Dascăli și elevi i- 
au adus gând pios de regret și 
recunoștință.

r/rtio/d
Despre autoarea celui de-a! 

doilea volum - “Antologia 
literaturii pentru copii” - 
directorul Editurii Emia, distinsa 
poetă Paulina Popa spunea: “ In 
contextul bulversat de sintagme 
și opinii, de monede false, de 
bârfe și cancanuri, Maria Toma 
Damșa vine cu o infinită 
delicatețe, pătrunzând în spațiu! 
pur al copilăriei, acceptând-o ca 
o realitate absolută Fosta elevă 
a autoarei cărții, Dănuța Ciornei 
Drăgan, apreciind nou! volum 
conceput conform cerințelor pro
gramelor pentru bacalaureat, 

gradul didactic II, și colegii 
pedagogice, mărturisea: “Fosta 
mea profesoară ne-a făcut să 
percepem literatura altfel decât 
ca pe o simplă materie de 
studiu. Ne-a învățat că 
literatura poate ridica punți de 
legătură cu universul și ne-a 
mai învățat să-i recunoaștem 
literaturii marea forță de a 
construi frumusețea și înțe
legerea. O felicit pentru volumul 
de azi - ca și pentru celelalte 4- 
5 care l-au precedat - și o 
asigur că principiul pedagogic 
“Exempla trahunt” (Pildele 
dau imbold) este aplicabil și în 
ceea ce o privește pe dumneaei, 
și pentru mine și, sunt sigură, 
pentru multi foști și actuali 
elevi. ”

Acolo, în cabinetul de la 
etajul al 11-1 ea al liceu lui pe
dagogic, întâlnirea cu noile 
apariții ale Editurii Emia a 
creat un climat de caldă recu
noștință pentru dăscălița care a 
format generații de educatori și 
care a fost și le este pildă și 
imbold.

Lucia LLCIU

Povești de ieri, povești 
de cțzi

Venirea iernii mă face nostalgică. îmi amintesc tot felul de întâm
plări din copilărie, unele cu rezultate fericite, altele care atunci m-au 
întristat. Timpul aproape a șters bucuria ori durerea acelor momente, 
întâmplările de altădată le privesc azi cu aceeași detașare. însă 
poveștile bunicilor, mătușilor, spuse în seri de iarnă, când lemnele 
trosnesc în sobă și vântul șuieră pe-afară, mă tulbură și azi.

Poveștile cu oameni care deveneau lupi în nopțile cu lună 
plină, apoi redeveneau oameni și cei atacați de ei descopereau 
cu groază scame din hainele lor între dinții foștilor lupi mă 
înfiorau, adeseori speriindu-mi somnul. O impresie la fel de 
puternică asupra sufletului meu de copil aveau și poveștile 
despre oameni ale căror suflete nu-și găseau liniștea în urma 
unor morii violente sau în cazul mamelor tinere ce lăsau în urmă 
copii. Sufletele lor bântuiau fosta gospodărie speriindu-i pe cei 
vii. în unele cazuri, povesteau bătrânii, pe strigoi îi dezgropau 
noaptea, îi găseau răsuciți în mormânt și le înfigeau pari în inimă. 
Alte povestiri vizau persoane pe care le cunoșteam și care 
trăiseră evenimente de neînțeles, se întâlniseră cu solomonari, 
auziseră sau văzuseră lucruri stranii.

Se mai povestesc și azi asemenea lucruri? Poate la sate. 
Acum le spunem cu predilecție alte „povești" celor mai tineri: când 
eram noi ca ei ne puteam mobila mai ușor casa, ne permiteam un 
concediu la mare, căci banii aveau altă putere de cumpărare. E 
drept că lipseau avantajele de azi, cum ar fi libertatea de ex
primare ș.a. Despre asta poate vor povesti mai târziu copiii de azi 
ceva de genul „era odată, pe vremea când puteam îndruga verzi 
și uscate dârdâind de frig și cu mațele chiorăind..." Și cu cât 
aceste realități vor fi mai curând amintiri, cu atât mai bine.

(V.ROMAN)

Masajul 
anticelulitic

Nimic nu e mai eficient 
decât automasajul. lată cum 
putem proceda:

Masajul cu peria. Masa
jul zilnic cu o perie mai moale 
de corp sau cu o mănușă din 
păr de cal, o lufă (burete vege
tal), sau una cu noduri, din ma
terial sintetic, are efect dublu: 
irigarea puternică cu sânge și 
netezirea suprafeței pielii. Iri
garea cu sânge contribuie în
deosebi la prevenirea blocării 
limfei.

îndepărtarea zilnică a 
celulelor moarte de pe su
prafața pielii vă face să aveți 
o piele mai fină (dar să nu 
credeți că celulita va dispă
rea). După astfel de masaje, 
porii pielii se deschid, per
mițând absorbția substanțelor 
activante din preparatele an- 
ticelulitice. Periile sau mănu
șile de masaj pot fi utilizate 
uscate sau ude.

E bine să masați în cercuri 
mici, fără însă să apăsați prea 
tare. în final pielea nu trebuie 

să prezinte leziuni. Masajul 
trebuie făcut cu blândețe.

Se începe cu piciorul drept 
și se masează de la genunchi 
în sus. Zonele cu celulita se 
masează mai atent.

Masajul manual. în cazul 
"rulării", se prinde o bucată de 
piele între degetul mare și de
getul arătător, cu ambele mâini, 
și se “împinge" pielea în sus 
câte un centimetru. Se proce
dează apoi similar cu altă bu
cată de piele și tot așa, până e 
rulată suprafața cuprinsă între 
genunchi și șolduri.

Masajul “ciupit” este 
mai simplu. Se prinde pielea cu 
vârful degetelor, centimetru cu 
centimetru, și se ridică puțin. 
Mai întâi se apasă puțin pielea 
ca buricul degetelor, apoi se 
ridică ușor. Unghiile dv trebuie 
să fie scurte, astfel veți avea 
vânătăi.

Masajul se mai poate face 
cu aparate electrice sau cu 
rulou anticelulitic. (Din revista 
“Extra")

între Socrate și 
Xantipa

♦ "N-ar fi chin mai mare 
pentru mine decât să fiu 
singur în Paradis."

Goethe

♦ Pe o ninsoare și un 
ger cumplit, la o brutărie, vine 
un bărbat să cumpere o 
franzelă.

- Sunteți însurat? întrea
bă brutarul.

- Dar ce, credeți că mama 
m-ar fi dat afară din casă pe o 
vreme ca asta?

♦ "în dragoste, bărbații 
au nevoie de forme și culori; 
ei vor imagini. Femeile, însă, 
iubesc mai intens decât băr
bații, fiindcă sunt oarbe. 
Dacă ar avea ochi, cum ar fi 
cu putință să ne explicăm 
iubirile lor?"

Anatole France

♦ - Vrei să te măriți cu 
mine?

- Ți-am spus că nu și nu, 
de o mie de ori, nu!

- Nu te ambala! Te-am în
trebat o singură dată!

♦ "Dragostea îndură mai 
ușor absența sau moartea de
cât îndoiala sau trădarea."

Andre Maurois

CUM SĂ 
CURĂȚĂM ♦♦♦

Obiectele de argint (ta
câmuri, perii, oglinzi, casete, 
bijirterii) își recapătă strălu
cirea dacă le frecăm fie cu 
bicarbonat de sodiu după ce 
le-am umezit, fie cu pastă de 
dinți. Apoi se șterg bine cu o 
cârpă uscată, moale (ca să 
nu se zgârie).

Lucrurile de aramă, 
dacă nu sunt prea oxidate, se 
curăță cu paste speciale din 
comerț. Cele cu un strat de oxi
dant mare se “spală" cu urmă
toarea soluție: sare de mare 
dizolvată în apă fierbinte la ca
re s-a adăugat sodă de rufe 
(un pahar la un litru de apă).

Accesoriile din bronz 
aurit de la uși se demontează 
apoi se freacă bine cu o perie 
moale înmuiată în oțet alb călduț. 
Dacă nu s-au curățat bine se 
mai lasă câteva ore în apă cu 
săpun și se zvântă cu un uscă- 
tor de păr la viteză medie (nu 
prea fierbinte). Apoi se acoperă 
cu un lac incolor de protecție.

"LEACURI" PENTRU 
BRONȘITĂ

Bronșita poate să apară 
după răceală sau provo
cată de agenți fizici ori chi
mici, ca urmare a unor ma
ladii infecțioase. Terapia 
naturistă tradițională reco
mandă în tratarea ei mai 
multe plante, ceaiuri, 
fructe, legume, produse 
apicole sau medicamente 
din plante.

Dintre “buruienile” de 
leac se pot folosi: amârea- 
lă, busuioc, cimbrișor, cim
bru de cultură, ciuboțica 
cucului, coada calului, coa
da șoricelului, fenicul, iarbă 
mare, isop, muștar negru, 
nalbă, osul iepurelui, pătla
gină, pir, plămânărică, plop 
negru, potbal, salcie, săpu- 
nariță, scai vânăt, soc, tătă- 
neasă, tei, trei frați pătați, 
urzică, urzică moartă. Aces
tea sunt plante foarte cu
noscute și dacă nu le avem 
pe toate, cei puțin 2-3 din
tre ele există în fiecare ca

să. Iar dacă nu, ar fi bine 
să vi le procurați pentru se
zonul rece, când riscul de 
a face bronșită e mare, 
măcar cimbrișor, tei, soc, 
trei frați pătați, ultima dintre 
plante fiind “obligatorie” în 
farmacia verde a aler
gicilor.

în bronșita acută sunt 
bune merele (mure sălba
tice acum nu se mai gă
sesc). în cea cronică, fruc
tele recomandate sunt: gu
tuia, mărul și lămâia. Din
tre legume lăptuca, morco
vul și varza sunt indicate în 
bronșita acută; în bronșita 
cronică au efect benefic: 
ceapa, chimenul, hreanul, 
lăptuca, leușteanul, mor
covul, ridichea neagră, ridi
chea roză, țelina, usturoiul 
și varza. Aceste fructe și le
gume ne sunt accesibile în 
sezonul rece, deci le putem 
“lua” și pe post de medica
mente.

/------------ X
3 Cât de mare ți-ar fi 

necazul, păstrează o la
crimă pentru necazul altuia.

O Iubirea este un lucru 
sfânt. De aceea să nu faci 
din iubire o vorbă goală.

3 Cinstește locul în 
care te-ai născut, cel în ca
re ți-ai gășit jumătatea și 
locul unde ți-ai întâlnit 
prima oară prietenul.

(Pitagora - “Legi”)
<• ------ ■*

Cafeaua se păstrează în 
vase de sticlă. E preferabil să 
preparăm doar atâta cafea 
cât consumăm. Dar dacă tre
buie s-o avem făcută pentru 
mai târziu, e bine să fie în 
cantități mici și să se păstre
ze în vase de sticlă opacă 
(sticle, borcane) închise er
metic ca să nu-și piardă 
aroma. Ea se prepară la filtru 
sau într-un ibric foarte curat, 
opărit înainte de utilizare. 
Acesta trebuie să aibă mări
mea potrivită (să nu facem o 
cafea într-un ibric de 4 ca
fele), ca să nu-și piardă sa-

voarea. Se servește foarte fier
binte cu zahărul și frișca alături.

Linoleumul pătat cu 
cerneală se acoperă cu zeamă 
de lămâie. După 10 minute se 
îndepărtează cu o cârpă moale 
sau un burete.

Plantele de interior care 
se ofilesc trebuie tratate cu ulei 
de ricin (când procesul e la în-

ceput). Se pune o lingură de 
ulei în jurul rădăcinilor spre a le 
ajuta să-și revină.

Cartofii încolțiți conțin 
toxine așa că trebuie să evitați 
să-i mâncați. Același lucru este 
valabil și pentru cățeii de us
turoi încolțiți.

Făina nu mai face cocoloa
șe când o amestecăm cu apă 
sau cu lapte dacă punem în 
compoziție o priză de sare.

Tencuiala nu se mai fărâmă 
când batem cuie în perete dacă 
înainte lipim pe locul dorit un 
scoci transparent, așezat în 
formă de cruce (din două bucăți).

• lahnie de 
cartofi. Sunt necesare 
următoarele ingrediente: 

s 1 kg cartofi, 150 g ceapă, 
boia de ardei, o foaie de 
dafin, 2-3 linguri'de ulei, 
50 g bulion de roșii, o lin- 

X gură bună de făină, sare.
Ceapa tocată mărunt se 
călește în uleiul încins. 
Se stinge cu bulionul 

X desfăcut cu puțină apă; 
_ se adaugă boiaua de 

ardei, sare și dafin și se 
* presară un praf de făină.

Cartofii curățați și tăiați 
cubulețe se introduc în

«»
sosul obținut, fierbându-se o 
jumătate de oră.

• Supă de chimen. 
Avem nevoie de 80 g chimen, 
50 g făină, un pătrunjel, 2 
morcovi potriviți, 1-2 cartofi, 
ulei, sare și piper. Zarzavatul 
curățat, spălat și tăiat se pune 
la fiert în 2 I de apă rece cu 
sare. Când s-a înmuiat se 
strecoară. în uleiul încins se 
pune făina să se călească, se 
adaugă chimenul (pisat) și se

stinge cu zeama de zarzavat. 
Se fierbe 20 de minute, se 
potrivește de sare și piper. Se 
servește cu crutoane de 
pâine prăjite.

• Plăcinte. Din aluat 
de pâine (muiat doar cu făină, 
apă, sa e și drojdie) dospit se 
rup bucăți și se întind rotunde 
cu suci' orul. Se pun în tigaie 
cu ulei î reins și se coc. Se pot 
presăra cu zahăr tos cât sunt 
fierbinți, dacă vrem să fie

dulci. Există și o variantă X 
la aceste plăcinte de 
post. Aluatul se întinde 
mai subțire, având o su- 
prafață mai mare decât X 
a tigăii. Foaia se unge 
cu ulei și se rulează de la 
un capăt, obținându-se 'v 

un sul care se răsucește X 
strâns în formă de melc; 
se întinde din nou cu su- 
citorul până la mărimea 
necesară și se coace ca ' 
și prima variantă. Acest % 
fel de plăcinte va avea 
foi, nu va fi compactă ca 
prima. X

VTIU
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând spațiu comercial 
170 mp, curte, grădină. Ilia, str. 
Libertății bl. F2, parter. Tel. 
092211359. (7929)

• Vând teren intravilan, 9000 
mp, lângă Dacia Service. Infor
mații latei. 094564743. (7938)

• Vând casă în Câinelu de 
Jos, nr. 27. Informații la do
miciliu. (7792)

• Vând apartament două 
camere, posibilități privatizare, 
cartier Dacia. Tel. 625035. 
(20559)

• Vând (schimb) aparta
ment 3 camere, Gojdu, etaj 2 
(cărămidă) cu două camere, 
exclus Dacia și Micro 15. Tel. 
094633278.(20569)

• Vând garsonieră, etaj 1. 
Informații tel. 620453. (20565)

• Vând casă Rapolt, Dacia, 
combină frigorifică, rulotă. Tel. 
262083. (5854)

• Vând urgent apartament 
2 camere, gresie, faianță, 
lambrisat, preț foarte avan
tajos, Orăștie, tel. 094/547928 
(7405)

•Vând casă.Turdaș, nr. 133, 
tel. 242479, preț negociabil. 
(6410)

• Vând apartament 3 ca
mere, Hațeg, bloc 8, aparta
ment 10, tel. 770711 (6460)

• Vând ARO 243 Diesel, cu 
remorcă, familia Prejban, nr. 
88, Săcel. (6458)

»

TOMBOLA ANULUI
2000

PREMII DE
150.000.000 LEI!

Scrie-țl pe o foaie numele, prenumele, adresa, 
telefonul șl răspunde la următoarea întrebare: 
"Care este sloganul berii Hațegana?" 
Trimite foaia împreună cu 3 capace de bere 
Hațegana la CP 7, OP Hațeg și poți fl unul din 
câștigătorii numeroaselor premii în bani 
oferite de "Tombola Anului 2000" - Hațegana:
- 25 de premii a 1.000.000 lei oferite în urma 
tragerii la sori din ziua de luni, 6.12.1999

- 25 de premii a 1.000.000 lei oferite în urma 
tragerii la sorți din ziua de luni, 20.12.1999

-12 premii a 4.000.000 lei și
Marele Premiu de 50.000.000 lei 
oferite în urma tragerii la sorți din ziua de 
marți, 28.12.1999.

Plicurile necâștigătoare rămase vor intra șl 
în următoarele trageri la sorți.
Câștigătorii premiilor vor fi anunțați in oresă 
șl la posturile Ce radtei.
Tomtonl» M wreeees»

BERE-VRADIȚIE Șl PUTEREI

092/486143 sau 094/123945. 
(5853)

• Vând Mercedes Cobra, 
motor 3000 cmc, an fabricație 
1982. Informații tel. 092/ 
582388.(7852) '

• Vând Dacia 1307, papuc, 
5 locuri, 1996, stare foarte 
bună, preț convenabil. Tel. 094/ 
517090 (8343)

• Vând urgent Dacia 1310, 
fabricație 1991, stare foarte 
bună. Informații tel. 715952, 
după ora 18 (6355)

• Vând tractor U650, cu plug
și remorcă, tel. 094/969121 
(6461)______________________

• Cumpăr cazan mare din 
fontă, deschiderea 60-80 cm. 
Tel. 213761, orele 16-18. 
(7923)

i i k

• Societate româno-italiană 
vinde vitrine frigorifice, congela
toare industriale, rafturi frigo
rifice, utilaje frig, cuptor de 
patiserie. Se decontează trans
portul în intervalul 15 noiem
brie - 31 decembrie. Pentru 
fiecare vitrină achiziționată se 
acordă gratuit o ladă conge
lator. Tel. 059/433352, 058/ 
733796, 056/291495. (7744)

• Vând cuptor franzelă, 
marcă germană, plus malaxor. 
Preț 3500 DM, tel. 094/597784 
(6409)

• Vând vioară, stare bună, 
preț convenabil. Informații tel. 
651958 (8344)

• Vând pavilion apicol cu 
sau fără albine, familia 
Prejban, nr. 88, Săcel. (6459)

• Vând pian, placă bronz, 
stare bună, preț rezonabil, tel. 
242301, după ora 21. (0652)

• Vând vacă, 6 ani, gestantă, 
luna 5. Informații Hărău, 133, 
tel. 232534 (0651)

DIVERSE
• S.C. Combor SA, cu sediul 

în Orăștie, str. Luncii, nr. 3, 
convoacă în data de 14 decem
brie 1999, ora 10, la sediul 
societății, adunarea generală a 
acționarilor în ședință ordinară, 
cu următoarea ordine de zi: 1. 
Aprobarea vânzării unor active. 
2. Diverse. Dacă AGA nu este 
constituită conform legii, se va 
ține a doua zi, la aceeași oră și 
în același loc. (6407)

ÎNCHIRIERI
• Caut să închiriez microbuz 

8+1 locuri. Tel. 094539342. 
(20566)

%

II

• Ofer spre închiriere apar
tament 2 camere, Hunedoara, 
preț 200 000 lei /lună, pe 
perioadă de un an. Tel. 
247170, după ora 17. (6404)

• Ofer spre închiriere spa
țiu 70 mp, posibilități en gros, 
mică producție. Tel. 054/ 
230310, 620915 (7798)

OFERTE DE SERVICII
• S.C. DUAL S.R.L. Deva 

organizează cursuri operatori 
PC și utilizare programe CIEL, 
începând cu data de 6 de
cembrie 1999. Relații supli
mentare la tel. 230449. (7857)

• Societate internațională 
de import oferă imediat locuri 
de muncă cu câștiguri între 
500.000-600.000 lei/săptă- 
mână. Angajăm persoane fără 
experiență, studenți, șomeri. 
Tel. 621446, 092565828. 
(7940)

• Efectuez transport cu auto 
1,5 tone. Tel. 092486143, 
094123945 sau 671287, după 
ora 20. (5852)

• Montez ieftin gresie, fa
ianță, tapet, zugrăvesc. Tel. 
624195. (20550)

• S.C. Elvila Product S.R.L. 
Deva, str. Depozitelor, nr. 2A 
angajează brutari calificați și 
necalificați, electrician între
ținere. Informații tel. 230491 și 
220549. (7799)

• Societate cu capital ger
man angajează vânzătoare, 
întâlnirea sâmbătă, 4 de
cembrie 1999, ora 10,00, 
Romarta (lângă piață), etaj 
1, Polo Rom SRL. Oferim, 
salariu atractiv.

• S.C. Pal Rom S.R.L. Brad, 
cu sediul în Deva, str. Lili
acului, bl. 21, sc. F, ap.3, et. 1, 
angajează secretare cunos
cătoare de limba engleză, 
franceză, germană, cunoștințe 
operare calculator. Informații 
tel. 092356275, Ștef Adel. 
(20570)

• Foto Luca Mircea din 
Hunedoara, centrul vechi, 
lângă UZO Balcan, execut 
fotografii la minut pentru 
permise auto cu timbru, pașa
poarte, buletine de identitate, 
diplome, legitimații etc. (6354)

Consiliu! de 
adminitratie al 
SC Ardeleana 

Deva 
convoacă ADUNA

REA GENRALĂ EX
TRAORDINARĂ A AC
ȚIONARILOR în data 
de 16.12.1999 la se
diul societății din 
Deva, str. N. Grigo- 
rescu, nr. 45, județul 
Hunedoara, la ora 
10,00, cii următoarea 
ordine de zi:

1. Aprobarea vân
zării de active.

în cazul neîntrunirii 
cvorumului necesar a 
doua convocare este 
în data de 17.12. 
1999 la ora 10,00.

Freedom of
expression

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

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

: Romcom Deva ■ FLAMINGO
• S.C. Best Romanian Leas

ing & Credit angajează comi
sionari în toată țara pentru 
perfectarea contractelor de 
leasing în teritoriu și reprezen
tare directă. Condiții de plată 
deosebite. Fax: 01/2552964, 
tel. 01/2554751. Pentru autot
urisme Dacia, tehnică de calcul 
și nu numai, cea mai bună 
ofertă de leasing: Best Roma
nian Leasing & Credit, fax: 01/ 
2552964, tel.* *01/2554751. 
(OP)

• Vând, decodez și repar,
pe loc și foarte ieftin celulare 
GSM. Tel. 094859958. 
(7950)_____________________

• Vând mobilă cameră 
combinată și lemne de foc; 
caut cioban cu oi, ofer casă, 
saivan și pășune. Tel. 216027, 
220818.(20554)

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (165.000 lei), 
video, satelit, 092368868. (MP)

• Vând talon Dacia 1310, 
C.L, preț 3.500.000 lei, motor 
plus cutie viteze, 3.500.000 lei. 
Tel. 214059. (20562)

• Caut talon Ford Escort 
Opel, VW Golf, tel. 243304 
(6406)

PIERDERI
• Pierdut certificat de acțio

nar nr. 293473, emis de SIF 
Banat Crișana Arad pe nu
mele Roman T. loan, pentru 
un număr de 975 acțiuni, 
numerotate de la nr. 
288143601 până la nr. 
288144575.(7949)

• Pierdut chitanțier seria HD 
ALA 5639251-5639300 al 
Asociației de Proprietari nr. 74, 
Deva. Se declară nul. (20568)

• Pierdut certificat de tre
zorerie valoarea nominală de 
1.000.000 lei, eliberat de 
DGFP Hunedoara, pe numele 
Stoichița Alexandru. îl declar 

nul. (6353)__________________

• Pierdut act vamal de
plată pentru autoturismul 
Opel Kadett. îl declar nul. 
(6357)_____________________

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele lonescu Constantin. îl 

declar nul. (6356)

COMEMORĂRI

• Cu adâncă durere în 
suflet, familia îndoliată 
anunță împlinirea unui an de 
când dispariția fulgerătoare 
a celui ce a fost

prot. dr. ing. SAIMAC 
ANTON

a cutremurat cugetul familiei 
și al colegilor. Atâta timp cât 
în noi va bate o inimă, îl vom 
purta în suflet și va trăi mereu. 
Dumnezeu să-l odihnească 
în pace (20572)

. . . Sb, b. - b. .

- • ■ L? 1—TE.

Oricum te
e cel mai ieftin abonam^.. GSM:

</> s

• Soțul Pamfil, copiii Emil 
și Adina, ginerele Dani și 
nepotul Cristi anunță că azi 
se împlinesc doi ani de la 
trecerea în neființă a celei 
care a fost

FELICIA CEPĂLĂU
din Bârsău. Dumnezeu să o 
odihnească în pace. (20571)

• S-au scurs 6 săptămâni 
de la despărțirea de draga 
noastră

NICULA MARIA
din Turdaș, care a fost o 
bună soție, mamă, bunică și 
străbunică. Comemorarea 
va avea loc duminică, 5 de
cembrie 1999, ora 12, la 
Biserica Ortodoxă din co
muna Turdaș. Dumnezeu s- 
o odihnească în pace! Soțul. 
(6408)

DECESE

• Familiile Pârvu Nicolae 
și Ovidiu mulțumesc pe 
această cale tuturor celor 
care le-au fost alături la 
pierderea celei care a fost 
draga lor mamă și bunică

DRĂGHICI 
PARASCHIVA

Dumnezeu s-o odihnească!

C/NEMA
•J “PATRIA” DEVA:

Soldatul universal (3-9);
W “FLACĂRA” 

HUNEDOARA: Bowfinger 
(3-9);

V “PARANG” PE
TROȘANI: Negociatorul 
(3-6); Mumia (7-9);

"DACIA” HAȚEG:
De la apusul la răsăritul 

r soarelui (3-6); Star Trek - 
(insurecția (7-9);

“ZARAND” BRAD:

W.W.W. - Mare nebunie în 
I vest (3-6); învingătorii (7-

9);
U “ P A T R I A ”

ORĂȘTIE: 10 chestii nu-mi 
| plac la tine (3-6); W.W.W. - 
. Mare nebunie în vest (7-9);

V “LUCEAFĂRUL” 
’ VULCAN: Mumia (3-5); 
j înfruntarea (7-9).
\____________________ ____________ _

4
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Aflat în vizită sâmbătă în 
județul Hunedoara, staff-ul Uni
unii Forțelor de Dreapta, condus 
de către Varujan Vosganian și 
Adrian lorgulescu, s-a întâlnit cu 
electoratul la Brad, Deva și 
Hunedoara.

Tema principală a dezba
terilor în cadrul întâlnirii cu cetă
țenii județului a reprezentat-o 
"Problema Națională”, ocazie în 
care liderii UFD au dorit să 
transmită un mesaj electoral real 
către alegători. “Ne-am deplasat 
în cele trei municipii ca oamenii 
să audă din gura noastră ce 
avem de spus. Dacă dorim să 
transmitem ceva oamenilor este 
corect să venim aici și să ne 
spunem gândurile noastre”, s-a 
precizat între altele de către 
Varujan Vosganian.

ufd propune o 
reformă 

radicală în 
România!

Pe parcursul dialogului cu 
hunedorenii, liderii UFD și-au 
făcut cunoscute o parte dintre 
punctele înscrise în programul 
electoral - program ce vizează 
întreaga societate românească.

în viziunea UFD, România 
are nevoie de o reformă radi
cală care să vizeze atât insti
tuțiile statului cât și forma de 
proprietate.

Potrivit programului UFD, 
reforma vizează inclusiv Parla
mentul României ce ar urma să 
fie transformat în unul unica
meral cu 331 de membri, actuala 
organizare fiind considerată 
ineficientă, renunțarea la imu
nitatea parlamentară, iar aceas
ta nu trebuie să fie un paravan 
pentru infractori, cum din păcate 
se întâmplă.

Referindu-se la reforma în 
economie, Varujan Vosganian a 
apreciat că în condițiile date 
este nevoie de o redimensio- 
nare a rolului statului - redu
cerea rolului acestuia ca agent 
economic în sectoarele primare 
care trebuie rapid privatizate - 
cât și o rafinare a funcțiilor 
acestuia ca și reglementator al 
piețelor de capital și nu în ultimul 
rând, garantarea proprietății, 
chiar dacă nu este trecută în 
Constituție, ea trebuie să se 
regăsească în toate legile, con
solidarea mediului concurențial 
și sancționarea oricărei forme 
de monopol, o politică fiscală și 
selectivă, corelarea bugetului cu 
mecanismele pieței, eliminarea 
discriminărilor din calea ca
pitalului românesc și renego- 
cierea unor acorduri interna
ționale, un sistem legislativ clar, 
stabil și eliminarea legiferării prin 
ordonanțe, precum și promo
varea eticii economiei de piață.

De asemenea, în cadrul 
dezbaterilor s-a adus în discuție 
problema-mineritului și cea a 
metalurgiei, ultima fiind de im
portanță strategică pentru eco
nomia țării, iar pentru acest lu
cru este nevoie de o guvernare 
responsabilă care să asigure o 
corelare a întregii activități eco- 
nomico-sociale.

Cornel POENAR

Cernat la Dinamo?
Deși cei care au primit primii trata

tivele cu conducerea clubului Oțelul Ga
lați pentru transferul lui Cernat au fost cei 
de la Rapid, Dinamo îl va avea în ograda 
sa pe tânărul fotbalist gălățean, ca un 
posibil înlocuitor al golgeterului Mutu 
plecat la Inter Milano.

DIVIZIA A
TINERET - REZERVE

CLASAMENTUL
1. GLORIA 19 14 3 2 40-21 45
2. FC Argeș 18 12 2 4 32-16 38
3. FC Onești 19 11 3 5 29-17 36
4. Dinamo 19 8 8 3 22-13 32
5. Petrolul 19 9 5 5 25-25 32
6. Rapid 19 9 4 6 43-25 31
7. Farul 19 9 1 9 47-41 28
8. Univ. Craiova 19 7 7 5 31-24 28
9. FC Brașov 19 7 4 8 32-23 25
10. FC Național 19 7 4 8 37-34 25
11. Astra 19 7 4 8 23-24 25
12. FCM Bacău 19 7 4 8 25-28 25
13. Steaua 17 6 4 7 32-27 22
14. CSM Reșița 19 5 5 9 28-37 20
15. Oțelul 19 6 1 12 32-38 19
16. Rocar 18 5 4 9 20-28 19
17. Extensiv 19 5 2 12 21-51 17
18. Ceahlăul 19 3 1 15 19-69 10

O DIV12IA C5
Rezultateșe etapei a 19-a: Rapid Bv. - 

Min. Mătăsari 2-1; Petr. Stoina - Viromet Vict. 3- 
2; Nitramonia Fag. - Șoimii Sibiu 3-1; Gilortul Tg. 
Cărb. - Petr. Țicleni 1-0; Min. Berbești - Pandurii 
Tg. Jiu 1-2; Curtea de Argeș - Romradiatoare 
Bv. 0-1; Sf. Gheorghe - AS Textila Prejmer 0- 
0; Oltchim Rm. V. - Petr. Drăgășani 4-1; 
Mecanica Sibiu - Forest. Stâlpeni 1-2.

CLASAMENTUL

Drăgășani - Mecanica; Forestierul - Rapid Bv.; 
Min. Mătăsari - Petr. Stoina; Petr. Țicleni - C. de 
Argeș; Nitramonia - Gilortul; Romradiatoare - 
Min. Horezu; Pandurii - Sf. Gheorghe; Textila - 
Oltchim; Șoimii - Viromet.

1. PANDURII 19 16 0 3 50-19 48
2. Șoimii Sibiu 19 15 0 4 41-19 45
3. Curtea de Argeș1910 3 6 28-21 33
4. Viromet Vict. 19 10 1 8 30-24 31
5. Sf. Gheorghe 19 9 3 7 31-23 30
6. Min. Mătăsari 19 9 1 9 28-21 28
7. Petr. Stoina 19 8 4 7 29-29 28
8. Petr. Țicleni 19 8 3 8 30-30 27
9. Forestierul 19 9 0 10 24-31 27
10. Oltchim 19 8 2 9 25-25 26
11. Petr. Drăgășan 119 8 1 10 26-32 25
12. Textila Prejme r19 7 3 9 17-21 24
13. Min. Horezu 19 7 3 9 18-25 24
14. Gilortul 19 7 1 11 19-20 22
15. Romradioatoare19 6 3 10 22-28 21
16. Nitramonia 19 6 2 11 21-40 20
17. Rapid Bv. 19 5 4 10 16-24 19
18. Mec. Sibiu 19 4 4 11 15-38 16

Etapa viitoare . 4 ma rti e 2000: Petr.

SC HABER COMERCIAL SRL
Angajează

Șef depozit
Cerințe:
- studii superioare;
- experiență în vânzări;
- experiență de minimum 1 an într-o poziție similară;
- disponibilitate pentru program prelungit;
- cunoștințe PC.
Se oferă salarizare deosebită.

Șef departament transporturi
Cerințe:
- studii: inginer auto sau TCM;
- experiența: minimum 2 ani într-o poziție similară;
- cunoștințe operare PC
- cunoștințe de limbă engleză;
- bun organizator;
- disponibil pentru program prelungit.

CASIERĂ:

Restanțele echipei 
Steaua au fost 
replanificate

Pentru a preîntâmpina posibilele acci
dentări și a pregăti cum se cuvine returul 
partidei cu Slavia Praga din Cupa UEFA, 
conducerea clubului Steaua a cerut LPF 
amânarea meciului restant cu Rocar ce 
se va disputa la primăvară, probabil îna
intea începerii returului programat la 4 
martie. Partida cu FC Argeș va avea loc la 
13 decembrie, ora 13,00, la Pitești. Arge
șenii n-au acceptat ca restanța lor să se 
dispute în primăvară.

Haei îl apreciază pe Mutu
întotdeauna la sosirea sa în țară, Hagi 

este așteptat de numeroși ziariști, dornici 
să-i pună diferite întrebări, să facă apre
cieri asupra unor evenimente fotbalistice. 
La începutul săptămânii, marele nostru 
fotbalist a fost prezent la renumitul hotel 
Hilton din București, unde Hagi a lansat 
noul produs “’’Gillette - Mach 3”, prilej cu 
care a fost difuzat și un spot publicitar.

Aici s-a adus vorba și despre trans
ferul dinamovistului Adrian Mutu la Inter 
Milano ce a făcut vâlvă in țară. Ca și la 
sosire pe aeroport, Hagi a avut numai 
cuvinte de laudă la adresa tânărului ju
cător, declarând: “Este un jucător mai 
complet decât mine și prinzând un ase
menea transfer la 20 de ani are mult mai 
multe șanse de a ajunge un mare jucător 
decât am șvut eu la vremea respectivă."

ft*  DIVIZIA C6
Rezultatele etapei a 19-a: Min. Ocna 

Dej - Armătura Zalău 3-3; Câmpia Turzii - 
Crișul Aleșd 5-2; Oașul Negrești - Sticla 
Turda 2-0; Phoenix B.M. - Unirea Dej 2-0; 
Progr. Șomcuța - Someșul S.M. 1-1; 
Olimpia Salonta - Olimpia Gherla 0-5; 
Laminorul Beclean - FC Baia Mare 0-0; 
Min. Sărmășag și CFR Cluj au stat.

CLASAMENTUL
1. OLIMPIA GH. 17 14 1 2 45-13 43
2. FC Baia Mare 17 12 3 2 48-13 39
3. Ind. Sârmei 17 11 1 5 49-29 34
4. Oașul Negrești 17 9 3 5 28-26 30
5. Phoenix B.M. 17 8 3 6 27-28 27
6. Arieșul Turda 16 8 1 7 21-24 25
7. CFR Cluj-Napoca16 7 3 6 31-27 24
8. Progr. Șomcuta17 7 2 8 31-24 23
9. Unirea Dej 17 7 1 9 25-25 22
10. Someșul S.M. 16 7 1 8 17-24 22
11. Crișul Aleșd 17 7 1 9 29-39 22
12. Armătura 17 6 2 9 26-27 20
13. Min. Ocna Dej 17 6 1 10 21-31 19
14. Min. Sărmășag 16 5 2 9 22-26 17
15. Laminorul 17 5 1 11 21-38 16
16. Olimpia S. 17 2 0 15 10-67 6

Etapa viitoare, 4 martie 2000: Olimp. 
Gherla - Laminorul; FC Baia Mare - 
Min.Ocna; Armătura - Ind. S. C.Turzii; 
Arieșul Turda - Phoenix; CFR Cluj - Pro
gresul Somcuța; Someșul - Olimpia Sa
lonta; Min.Sărmășag - Crișul Aleșd; 
Oașul Negrești și Unirea Dej stau.

Cerințe:
- studii medii sau superioare;
- experiență: minimum 1 an într-un post 

similar;
- cunoștințe operare PC;
- disponibilitate pentru program în schimburi.

Aâent de vânzări
Cerințe:
- studii superioare
- experiență în vânzări minimum un an;
- vârsta maximă 30 ani;
- permis conducere cat. B;
- stagiu militar satisfăcut.
Se oteră mașină de serviciu și salarizare 

deosebită.
Scrisoarea de intenție însoțită de CV sunt depuse la sediul societății din Hațeg, str. Progresului, nr. 59, 

biroul personal sau la fax 054/777765, până în data de 08.12.1999-

BRD - Groupe Societe 
Generale

RĂSPUNDE PROMPT SOLICITĂRILOR 
CLIENȚILOR SĂI.

Sensibilă in permanență la semnalele pieței, 
atentă cu solicitările clienților săi, BRD - Groupe 
Societe Generale anunță că a coborât limita de 
sumă, la constituirea de către persoanele fizice a 
depozitelor pe termen, la numai 100.000 lei, 
indiferent de sucursala sau agenția băncii căreia 
i se adresează solicitantul.

Direcția Generală a 
Finanțelor Publice și 

Controlului Financiar de Stat 
Hunedoara - Deva

cu sediul în str. 1 Decembrie, nr. 30 
ANUNȚĂ

LICITAȚIE PUBLICĂ
pentru bunuri de folosință îndelungată în 

datele de 7, 13, 20 și 28 decembrie 1999. 
Licitația va avea loc la sediul DGFPCFS. 
Relații la telefon 219544 - Compartimentul 

Valorificări.

SC ALIMENTARA SA DEVA
ANUNȚĂ ACȚIONARII că se va face PLATA 

DIVIDENDELOR aferente anului 1998, astfel: 
- în fiecare săptămână în zilele de luni și marți 

între orele 12,00 -15,00 la sediul societății din 
Deva, B-dul Decebal, bl. F, parter.

SC ATLASS1B
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.

Sandwich cu carne de porc Restaurantul 
tntrosii familii

etaiilăSiJLWțry

1SIDERURGICA
HUNEDOARA

începând cu 1.12.1999, prețurile produselor 
laminate vor fi majorate cu un indice mediu de 12% 
față de prețurile pract:cate din data de 13.09.1999.
Anexa cu indicii de creștere c prețurilor principalelor produse se pune 

la dispoziția tuturor beneficiarilor prin intermediul 
Serviciului Vunzări - Biroul Facturări.

Tel: (054)-716121, 716131, 716521 int. 1247,1806tel/fax: (054)-711462.


