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UNIUNEA EUROPEANĂ 
FĂRĂ ROMÂNIA?

Multiplelor griji interne ale 
românilor li se adaugă acum 
și una externă, respectiv ad
miterea sau neadmiterea țării 
noastre în Uniunea Euro
peană. Problema a fost pusă 
din nou pe tapet la recenta 
Reuniune a miniștrilor de ex
terne ai celor 15 țări membre 
ale UE, care a avut loc în 
orașul Mandorf din Luxem
burg. Ceea ce s-a discutat a 
fost, în principal, dacă 
negocierile de lărgire a UE ar 
trebui să înceapă anul viitor, 
în luna aprilie, cu toate cele 
11 state candidate sau numai 
cu unele dintre ele.

în luna iulie a.c., la 
Madrid, Comisia Europeană a 
recomandat țărilor membre 
să invite la discuții pentru 
“primul val" doar Polonia, 
Ungaria, Cehia, Slovenia, 
Estonia și Cipru, iar România, 
Bulgaria, Slovacia, Letonia și 
Lituania să mai aștepte, con-

rLa, Călan

“DACĂ AM PRIMI GAZ, AM PUTEA PORNI CĂLDURA”
Nici în orașul Călan până 

acum nu s-a dat căldură în 
locuințe. Consemnăm pentru 
început opinii ale unor locatari 
din blocuri:

“Locuiesc în blocul 5A. 
Este jale; n-a fost cald decât 
astă-vară. Eu n-am nici o vină 
că ceilalți nu plătesc... 
Adevărul este că dacă lumea 
ar avea bani, s-ar rezolva”. 
(Uțu Urziceanu) 

siderându-se că sunt încă 
departe de standardele 
Uniunii Europene. Această 
opțiune a Comisiei nu este 
împărtășită de Suedia, Dane
marca, Grecia, iar de curând 
nici de Olanda, care cred că o 
asemenea abordare uni
laterală nu ar fi benefică 
pentru UE și nici pentru țările 
respinse de la negocieri, că ar 
crea noi bariere de-a lungul 
Europei. Din păcate, cel puțin 
trei “mari" din UE - Germania, 
Anglia, Franța - nu agreează 
ideea începerii simultane a 
negocierilor și este greu de 
crezut că își vor schimba 
punctul de vedere foarte 
curând.

Discuțiile de la Mandorf și 
poziția repetată a Comisiei 
Europene de a lăsa pe din 
afară de la discuții țara 
noastră dă noi insomnii gu
vernanților și politicienilor 
români, dar în același timp

“Nu avem căldură nici în 
case nici la servici. Stăm 
îmbrăcați și tremurăm". 
(Mihaela Pop)

“Problema-i veche. Chiar 
dacă se dă căldură, nu-i 
suficientă, căci instalațiile sunt 
vechi. Sunt persoane care au 
datorii de milioane. Și apa rece 
este o problemă, la etajele III 
și IV nu ajunge pentru că nu 
are presiune”. (Victor Spânu, 

trebuie să le stimuleze și 
interesul și responsabilitatea 
de a adopta asemenea măsuri 
pe plan intern - economice, 
sociale, financiare, legislative 
- care să-i convingă pe 
membrii Comisiei Europene 
să-și revadă punctul de 
vedere și să dea “verde” și 
tării noastre la negocierile din 
1998.

Timpul este însă foarte 
scurt până în luna decembrie 
a.c., când tot în orașul 
luxemburghez Mandorf va 
avea loc Reuniunea la vârf a 
Uniunii Europene, unde se va 
adopta decizia finală asupra 
invitaților la negocieri pentru 
îmbarcarea în trenul UE în 
perioada următorilor cinci- 
șase ani. Este absurd să cre
dem măcar că ceea ce nu s-a 
făcut în ani se va putea face în 
două luni.

Chestiunea în sine este 
extrem de importantă, iar inte

pensionar, blocul 2/4, Ovid 
Densușianu).

“în locuințe e mai rece 
decât afară. Mai încălzim cu 
câte un radiator. Nici apă caldă 
n-a mai fost din mai”. (L. 
Rodica)

“Este nedrept ca eu, ca bun 
platnic, să nu beneficiez de 
căldură pentru că unii nu 
plătesc...” (S.T.) 

grarea în Uniunea Euro
peană are multiple avantaje. 
Este de înțeles deci că toate 
forțele politice românești, 
guvernanții trebuie să facă 
front comun în demersurile 
lor pentru convingerea 
Comisiei Europene, a celor 
15 țări membre ale Uniunii 
că locul României este 
alături de ele cât mai 
repede.

Misiunea este extrem de 
dificilă, când noi ne con
fruntăm cu multiple și grave 
probleme interne, unele 
întreținute artificial chiar de 
anumiți politicieni, când 
starea națiunii se înrău
tățește în fiecare zi, iar 
Guvernul stă să cadă.

Poate ar trebui să 
răzbim mai întâi prin noi 
înșine, umăr lângă umăr, 
apoi și alții ne vor întinde 
mâna.

Dumitru GHEONEA

Cum și la primăria 
orașului vin zilnic sesizări de 
la cetățeni pe tema aceasta, 
l-am întrebat pe primarul 
orașului, dl Petru Bora, ce s- 
a făcut pentru rezolvarea 
acestei importante probleme 
sociale. Dumnealui ne-a 
spus: “Noua conducere a

Estera SÎNA
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Se duc, pe rând, toate...Tomnaticul vânt le desprinde 
abia atingându-le ori smucindu-le fără milă. Și crengile 
rămân tot mai goale, și tot mai mult pustiu se naște-n jurul 
lor. .

"Se scutur frunzele”...Ruginiul lor uscat și veșted zace 
acum la picioarele mele. Atâta vreme stau acolo, sus, 
ignorând mâna mea întinsă spre ele, iar acum, în câteva 
clipe, devin una cu pământul, strivite sub greutatea 
neîndurătoare a pașilor.

O frunză, și încă una, și încă altele se prind în joaca 
înșelătoare a măturii ce curăță trotuarul; o alta foșnește în 
mâinile unui visător care-i va găsi, probabil, un loc între două 
file de carte... Mai sunt și frunzele acelea neputincioase care 
se lasă în deplina voie a vântului, rostogolindu-se printre 
pași grăbiți, urcând apoi spre înaltul văzduhului în vârtejuri 
amețitoare. Unele, deși certate și lovite de vânt, se 
încăpățânează să mai rămână, să mai amâne alunecarea 
lor spre pământ. Dar seva copacului nu mai ajunge până la 
ele, condamnându-le irevocabil la pieire.

Ș-n fiecare an se-ntâmplă la fel: frunze înmuguresc, 
frunze se desfac și cresc sub binecuvântarea naturii apoi,cu 
veșmântul ponosit și tot mai firave, frunze mor... Poate de 
asta-i toamna melancolică și tristă; pentru că își pierde 
frunzele, pentru că ei i-a fost rânduit să ne dezvăluie copacii 
despuiați de podoaba lor. Dar înainte de asta, în loc de rămas 
bun, risipește peste ei toate culorile și nuanțele arhaicului 
lut; și-atunci toamna devine spectacol neasemuit, iar noi 
privilegiați spectatori. Și poate cineva își va legăna gândurile 
tainice pe marginea unei frunze, păstrând-o pană într-o nouă 
toamnă...

Georgeta BfRLA

Desen de Dorina Itul Crâng

' Județul Hunedoara face parte din 
“Regiunea Vest-România”

La Timișoara a avut loc, în 
ziua de 17 septembrie a.c., o 
întâlnire a președinților consiliilor 
județene și prefecților județelor 
Arad, Timiș, Hunedoara și 
Caraș-Severin.Cu această oca
zie, în prezența unor re
prezentanți ai guvernului, s-a 
încheiat o convenție privind 
înființarea “Regiunii Vest- 
România’.Convenția a fost rati
ficată recent de conducerea 
județului nostru, Consiliul jude
țean Hunedoara, în ședința sa 
din 29 octombrie a.c., adoptând 
în unanimitate o hotărâre în 
acest sens.

“Regiunea Vest-România’lși 
propune - și nu ne îndoim că va 

K___________________________  

reuși- să asigure cadrul pentru 
elaborarea unui concept unitar 
de dezvoltare a județelor din 
această parte a țării - enunțate 
mai sus - și este, totodată, un pas 
spre crearea “euroregiunilor”, 
idee lansată și susținută de 
Președintele României, dl Emil 
Constantlnescu. “Regiunea Vest- 
România” va promova cu putere 
și consecvență colaborarea în 
vederea progresului economic, 
social și cultural al celor patru 
județe ce o alcătuiesc printr-un 
parteneriat activ, manifestat în 
toate planurile vieții, în condiții 
reciproc-avantajoase.

Tra/an BONDOR

Laboratorul de biologie al Școlii Generale „Andrei Șaguna” din Deva
Foto: Anton SOCACi

MONUMENTAL
EROILOR LA TRESTIA

Duminică dimineața, în 
satul Trestia, din comuna 
Băița, va avea loc sfințirea 
monumentului eroilor 
construit din contribuția 
locuitorilor satului. Tot
odată, va avea loc și 
sfințirea bisericii satului, 
după lucrările de renovare 
șl de pictură efectuate aici. 
Sătenii din Trestia țin la loc 
de cinste credința în 
Dumnezeu șl respectul față 
de eroii neamului.(T.l.)

FARMACII 
DE SERVICIU

în zilele de 1 și 2 
noiembrie va fi deschisă în 
Deva Farmacia “Salvia”, 
situată în complexul 
Kogălniceanu, cartier

La Hunedoara, în ace
lași interval de timp, va 
funcționa Farmacia 
“Amica” de pe strada 
Avram lancu (telefon: 
712132).

FOTBAL
La Hunedoara și 

Certej
Sâmbătă, de la ora 11, 

suporterii Corvinului pot 
să-și vadă la lucru favoriții 
în meciul din etapa a XIV- 
a cu Unirea Dej. Un meci 
așteptat cu mare interes 
se dispută duminică, de la 
aceeași oră, la Certej, între 
Minerul - Drobeta Tr. 
Severin, liderul seriei a 3- 
a a Diviziei C.(S.C.)

POD PESTE MUREȘ
Locuitorii satelor 

Pojoga și Sălciva trăiesc 
cu emoție momente de 
satisfacție prilejuite de 
reînceperea lucrărilor la 
podul de peste Mureș ce 
leagă centrul de comună 
Zam cu cele două sate 
aparținătoare. Deși aceste 
lucrări au început de mai 
mulți ani, din lipsă de 
fonduri acestea s-au 
tergiversat nepermis de 
mult.

Să sperăm că de data 
aceasta lucrările vor ( 
continua cu mal multă ' 
anvergură.(V.B.) I
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< SÂMBĂTĂ
1 NOIEMBRIE

TVR 1
7.00 Bună dimineața de la lași 

9.05 BA DA! BA NU! Emisiune - 
concurs pt. copii 10.05 Serial Viața 
ca în viață 10.55 Film: Topaze 
(Franta)12.30 Serial Mork și Mindy 
(SUA) Ep. 23 13.00 Serial 
documentar 15.30 Scena politică 
16.00 Fotbal: F.C. Național - 
Dinamo 18.00 Desene animate: 
Povestirile lui Donald Rătoiul
18.30 Serial HOLLYOAKS ep. 23 
19.00 Teleenciclopedia 19.55 Doar 
o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, Meteo; Săptămâna 
sportivă 21.00 Savannah (s, SUA 
ep. 33) 21.55 Mari vedete pe scena 
Festivalului International „Cerbul 
de Aur”, 1997 23.40 Serial PIAȚA 
SPANIEI (Ultimul ep). 0.35 AREKiA 
AS

TVR 2
3.00 Euronews 8.30 Serial - 

Lupii aerului (SUA, 1987 ep. 65) 
9.25 Filmele săptămânii 10.35 
Mondo Blitz - Lumea fantastică a 
animalelor 11.30 TVR Cluj-N. 13.30 
Actualitatea culturală - Ziua 
radiofoniei; Ecouri după Târgul de 
carte de la Frankfurt 14.00 Emilie

DUMINICĂ
2 NOIEMBRIE

TVR 1
7.00 Bună Dimineața de la 

Cluj! - Știri 8.30 Lumină din 
lum nă 9.05 Desene animatei 3.00
Seral de călătorii 14.10 Atlas 
14.40 Turnul Babei - Desene ani
mate 18.00 D.a. - Aladdin 18.30 Ce 
vrăji a mal făcut nevasta mea, 
Samantha? 19.00 Robingo 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, 7 zile în România, 
Duminică sportivă 21.00 Iubită de 
închiriat (SUA, 1987) 22.40 Camei 
Planet - Școala vedetelor în con
cert 23.40 Portrete în acvaforte - 
Leopoldina Bălănuță

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Lupii 

aerului (SUA, 1987, ep. 66) 9.25 
Filmele săptămânii 9.30 Ferestre 
deschise 11.30 TVR lași, Emi
siune - magazin - Prietenii 
animalelor, Lovitura de pedeapsă 
14.00 Magazin sportiv - Fotbal: 
Oțelul Galați - F.C. Argeș 16.00

Z
LUNI

3 NOIEMBRIE

TVR I
12.05 Secretul (s/r) 13.00 

Secretele nisipului (s/r) 14.10 
Șeicul (s/r) 15.00 Meridianele 
dansului 16.00 Em. în Ib. 
maghiară 17.30 Casă de piatră (s) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 80)
19.55 Doar o vorbă săț-i mai spun 
20.00 Jurnal, meteo, ediție 
specială 21.00 Baywatch (s, ep. 
122) 22.00 Fețele schimbării 
(talkshow) 23.00 Jurnalul de 
noapte 23.15 Magazin sportiv
23.30 Canary Wharf (s, ep. 61)
23.55 Scena 0.25 TVR Club. 
Antologie rock.

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r) 12.45 

Ecranul (r) 13.30 Club 2020 (r) 
14.00 Conviețuiri magazin 15.00 
Limbi străine: engleză 15.25 Gigi 
Sfârlează (d.a) 15.50 Tribuna 
partidelor parlamentare 16.00 
Micaela (s, ep. 35) 16.55 Cristal 
(s, ep. 138) 18.00 Hei-Rup! Hei- 
Rap! Emisiune cu liceeni 19.30 

(s, Canada, 1990) 15.30 Desene 
animate 16.00 Micaela (s, Italia, ep 
33) 16.55 Cristal (s, ep. 136) 20.00 
Iubire interzisă (Anglia, 1996) 
21.25 Stop - Cadru 21.35 Mini - 
serie - Iubire interzisă (Anglia, 
1996 ultima parte) 23.00 
Conviețuiri 23.30 Concert ex
traordinar: Placido Domingo - 
Mstislav Rostropovici

ANTENA I
7.00 Știri 7.10 Nash Bridges (s 

ep. 8) 8.00 Tele-Dimineața 10.20 
Desene animate: Mizerabilii (ep. 
25/r) 12.30 Dragoste cu năbădăi 
(ep. 34) 13.00 Viață sălbatică (ep. 
15) 13.30 Do. Orașele lumii (ep. 
13) 14.00 Știrile amiezii 14.20 
Peripeții pe bicicletă (r)16.30 Club 
Hawaii (ep. 43) 18.00Tarzan (ep. 
4) 19.00 Observator/Sinteză știri
19.45 Misterul submarinului 
(acțiune, Marea Britanie, 1997) 
21.âo A treia planetă de la soare 
(seria a ll-a, ep. 8) 22.00 Beavis & 
Butthead (ep. 39) 22.30 Arliss (ep. 
2) 0.40 Cea mai veche meserie din 
lume

PRO TV
7.00 Desene animate 8.00 

Povestea magică 8.30 Superboy 
(s, ep. 11) 9.00 Noile aventuri ale

Micaela (s, ep. 34) 16.55 Cristal 
(ep. 37) 19.00 Ultimul tren 20.00 în 
plină acțiune (s, SUA 1996) 20.50 
Varietăți internaționale 21.00 
Emisiune de actualitate și 
dezbatere sportivă 24.00 Jazz 
Alive

ANTENA 1
8.30 A treia planetă de la soare 

(ep. 8/r) 9.00 D.a. Connan (ep. 3)
9.30 D.a.: Rățoiul Huey (ep. 17)
10.30 Eerie Indiana (ep. 3) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Alertă pe plajă 
(ep. 20) 14.55 O femeie - un bărbat 
și jumătate 16.30 Club Hawaii (ep. 
43) 17.00 Millennium 17.45 
Dragoste cu năbădăi (ep. 35) 18.15 
Talkshow 19.00 Observator/ 
Sinteză știri 19.45 Poveste de 
dragoste (Italia, 1996) 21.30 
Burlacul (f. ep. 8) 22.00 Cape 
Canaveral - Eroii spațiului (SUA, 
1996)23.00 Sirenele (s, ep. 29) 0.00 
Afaceri cu moartea (f.a)

PRO TV
7.00 Desene animate 9.00 Fiica 

oceanului (ep. 51) 9.30 Super- 
abracadabra 11.00 Aventurile

Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! Bolile sărăciei 20.00 
Secretul (s, ep. 23) 20.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 22.00 
Ultimele zile ale lui Frank și Jesse 
James (f. SUA 1986) 23.40 
Ecoturism (mag.)

ANTENA I
11.50 Lumină călăuzitosre (s, 

ultimul episod) 12..45 Orășelul 
fantastic (s/r) 13.15Între prieteni 
(talkshow/r) 14.00 Știrile amiezii
14.20 Păguboșii (co. Anglia 
1979)16.00 întoarcerea Sfântului 
(s, ep. 7) 17.00 Mizerabilii (d.a, 
ultimul ep.) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Din lumea afacerilor
19.45 Dragonii Ninja (f.a.SUA 
1993) 21.30 Viitorul începe azi (s, 
ep. 8) 22.30 Milionarii de la miezul 
nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineațal 

9.00 Tânăr și neliniștit (s/r) 9.45 
Lumea filmului (r) 10.15 M.A.S.H. 
(s) 10.45 Sport la minut 11.00 
Procesul etapei (r) 12.00 Abisul 

lui Flipper (ep. 16) 10.00 Lili (rf^
11.20 Stan și Bran 12.00 Talkshow: 
întâlnire cu presa 12.55 Știrile PRO 
TV 13_.OO O căsnicie perfectă (ep. 
19); înalta societate (ep. 12); 
Walker - Polițist Texan (ultimul 
episod); Hercule (ep. 35); Xena, 
Prințesa războinică (ep. 34) 18.15 
Clueless (ep. 1)18.45 Te uiți și 
câștigi! 19.30 Știrile PRO TV 2b.00 
Mafiotii (crimă/istoric SUA, 1991) 
22.00 ’Știrile PTO TV 22.05 Millen
nium (ep. 7) 23.00 Știrile PRO TV
23.15 NYPD Blue - Viață de polițist 
(ep. 7) 0.00 Ce-ar mai fi de văzut 
(Franța, 1976) 1.40 Știrile PRO TV

ANTENA 1 - DEVA
8.00 - 8.15 Știri locale (r)
10.10 - 10.20 7 zile fără 

comentarii
14.10 - 16.00 Fotbal: F.C. 

Corvinul - Unirea Dej
17.00 - 17.10 Săptămâna pe 

scurt
23.00 - 24.00 Rondul de noapte

PRO TV - DEVA
6.30-6.45 Știri și invitatul 

săptămânii (r)
6.45-7.15  Divertisment sportiv 

și muzică
7.15-8.30 Desene animate 
22.00-22.05 Retrospectiva 

săptămânii .

HeEcsce»
Perioada 1-3 noiembrie

veverițelor Chipmunk (SUA, 1987)
12.20 Clueless (f/r) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 O căsnicie perfectă (ep.20)
13.30 înalta societate (f.s ultimul 
episod) 14.00 Detectiv particular (f. 
Anglia, 1972) 16.00 Chestiunea zilei 
cu F. Călinescu - retrospectiva 
săptămânii 16.30 Lumea filmului 
17.00 Efecte speciale (s, ep.7) 17.45 
Norocosul (ep. 13) 18.30 Beverly 
Hills (ep. 94) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Abisul (dramă, aventuri SUA, 
1989) 22.35 Știrile PRO TV 22.40 Su
san (ep. 7) 23.10 Știrile PRO TV 
23.40 Procesul etapei

ANTENA 1 - DEVA
10.00 - 10.10 Săptămâna pe 

scurt (r)
10.10 - 10.30 Plai de cânt si dor 
14.10-16.00 Sport

PRO TV - DEVA
7.00-7.45 Desene animate
7.45-8.55  Talk show - Ghici cine 

bate la ușă (r)
8.55-9.00 Retrospectiva 

săptămânii 

(f/r) 14.30 Maria (s) 15.30 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.15 Șoapte de 
iubire (s, ep. 67) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.15 Deșteaptă-te, române! 
(talkshow) 18.25 Știrile PRO TV
18.30 Cine este șeful? (s) 18.55 
Chestiunea zilei 19.00 Știi și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO TV
20.15 Copilul problemă (co. SUA 
1990) 22.05 Știrile PRO TV 22.10 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu
22.15 Familia Bundy (s, ep. 222)
22.45 Sledge Hammer (s, ep. 28)
23.15 Știrile PRO TV. Prima 
pagină 23.40 Chestiunea zilei cu 
F. Călinescu 23.45 Shanghai Ex
press (f. SUA 1932) 2.45 Pulsul 
financiar

ANTENA 1 - DEVA
17.00 - 17.45 Sportul

hunedorean
17.45 - 18.00 Știri locale 
19.30-19.45 Știri locale (r)

PRO TV - DEVA
6.15-6.45 Sport extrem și 

muzică
6.45-7.00  Retrospectiva 

săptămânii și muzică
22.05 Știri locale

^Berbec
(21 III - 20 IV)
Vă relaxează acti

vitățile de diver
tisment; evitati călă
toriile dificile, în 
general tot ceea ce 
comportă risc. Și 
duminică să fiți atent 
să nu vă accidentați. 
Aveți farmec și 
popularitate maximă, 
dar e bine să vă faceți 
datoria la slujbă.

OTaur
(21 IV - 21 V)
Deși pretențiile vă 

sunt mari, se îm
plinesc. Planurile 
făcute vor fi con
trazisei de eveni
mente. E bine să vă 
ponderați gelozia și 
să vă puneți lacăt pe 
gură în relațiile cu 
șefii. Câștiguri ne
așteptate din afaceri; 
evitați totuși cumpă
răturile.

OGemeni
( 22 V - 22 VI)
Problema unei că

lătorii s-ar putea să nu 
se termine în favoarea 
dv. O femeie dorește 
să vă tragă de limbă. 
Acordați mal multă 
atenție persoanei 
iubite duminică. Până 
nu e prea târziu 
îngrijlți-vă de propria 
sănătate.

ORac
(23 VI- 23 VII)
Prevederea vă poa

te scăpa de cursa 
pregătită de un ina
mic. Posibile neîn
țelegeri legate de o 
sumă de bani, de o 
moștenire. Acasă în
cercați să fiți mai 
cooperant; nu aplecați 
urechea la tot ce vi se 
spune.

OLeu
(24 VII - 23 VIII)
Nu insistați în 

încercările dv, căci 
sunt sortite eșecului. 
Nu a sosit momentul 
pentru o schimbare 
radicală, așa că mul- 
țumiți-vă deocamdată 
să faceți planuri. 
Plătind niște datorii vă 
eliberați sufletește dar 
vă încurcați planurile.

^Fecioară
(24 VIII - 22 IX)
Dacă nu reușiți să 

faceți nimic personal, 
ajutâti-vă partenerul. 
Nu forțați norocul 
duminică, e mai bine 
să nu plecați în 
călătoria dorită. Sta
rea de spirit vi se va 
ameliora pentru că se 
rezolvă problemele cu 
părinții.

OBalanță
(23 IX - 23 X)
Mai bine amânați 

călătoria proiectată și 
faceți una în lumea 
ideilor. Banii ce vi se 
oferă ar fi bine să-i 
primiți doar după ce vă 
lămuriți asupra con
dițiilor puse. Nu faceți 
eforturi deosebite, căci 
sănătatea nu v-o per
mite.

OScorpion
(24X-21 XI)
Datoriile trebuie plă

tite oricât de greu v-ar 
fi. Pentru că nu 
suportați să fiți con
trazis, p'regătiți-vă de 
un duel verbal cu 
cineva de talia dv. 
Posibile tensiuni în 
relația cu persoana 
Iubită.

OSăgetător
(22 XI - 20 XII)
Irasclbllltatea dato

rată multor probleme și 
drumuri dispare în 1 
sânul familiei. Stabiliți- 
vă prioritățile și nu mal 
fiți împrăștiat, altfel veți 
fi depășit de probleme. 
Deși aveți multe de 
rezolvat repede, e mal 
bine să nu vă grăbiți.

OCapricorn
(21 XII -19 I)
Orice încercați nu vă 

găsiți liniștea; nici să
nătatea nu e prea bună. 
Dacă vreți să vă 
realizați proiectele ar fi 
bine să vă sfătuiți cu I 
cineva. Atenție la ce 
mâncați; starea ge
nerală vi s-ar ameliora 
prin activități inte
lectuale.

OVărsător
(20 I -18 II)
încăpățânarea de a 

cheltui bani s-ar putea 
să vă coste. Maximă 
prudență duminică, 
riscul de accidentări e 
mare. Ar fi bine să 
plecați în delegația 
propusă, căci aveți un 
exces de energie.

O Pești
(19 II - 20 III)
Neînțelegerile cu cei 

din jur încercați să le 
rezolvați pașnic. Pute
rea de convingere 
maximă vă ajută să 
ieșiți cu bine dintr-o 
discuție în familie. Luni 
ar fi bine să urmați 
sfatul medicului, pen
tru a înlătura definitiv 
o problemă de sănă
tate.

mmm
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De ce ne-a fost frică, nu scăpăm
La teleconferința de 

vinerea trecută, dl Adolian 
Kovacs, adjunct al ministrului 
agriculturii și alimentației, a 
adus în atenția DGAA prin
cipalele probleme agricole 
aflate în actualitate, cu accent 
pe însămânțările de toamnă 
unde situația este deosebit de 
critică.

Ca dovadă, la data când 
era normal să fie încheiată 
însămânțarea grâului, lucrarea 
respectivă nu era realizată nici 
pe 50 la sută din suprafețele 
programate, punând astfel sub 
semnul întrebării asigurarea 
pâinii pentru 1998 și 1999.

Cu excepția județului 
Vâlcea care a raportat ter
minarea însămânțărilor de 
toamnă, toate marile zone 
cultivatoare de grâu se pre
zintă cu restanțe incredibil de 
mari, de ordinul zecilor de mii 
de ha. La data raportării județul 
nostru se înscria cu 31 de 
procente la grâu, o bună parte 
din cultură având ca plantă 
premergătoare porumbul care 
a întârziat mult în vegetație. 
Faptul că și la această dată se 
mai găsesc în stoc la filialele 
Semrom, în loc să fie sub 
brazdă, peste 53000 tone 
semințe, denotă că în multe 
locuri s-a lucrat cu încetinitorul, 
un ritm mai bun înregistrându- 
se numai după ce s-au pus în 
mișcare și cupoanele cu care 
proprietarii de pământ au putut

Aspect din Biblioteca din Orăștioara de Sus

îi\iAltare duhovnicească
9

Am asistat la un tulburător 
concert de muzică sacră Corală 
și pentru orgă, susținut la Biserica 
Reformată din Deva de formația 
elevilor de la Liceul de Arte 
“Sigismund Toduță" din localitate, 
dirijată de prof.Nicolae Icobescu. 
A fost o seară de înălțare 
duhovnicească, deopotrivă 
pentru interpreți și asistență.

Deschis cu “Măriți pe Dom
nul” - piesa magnificului 
Beethoven - repertoriul ne-a 
purtat prin creația melodioasă și 
solemnă a clasicului muzicii 
corale Giovanni Palestrina - corul 
interpretând emoționant, în limba 
latină, “Jesus Rex Admirabilis", ca 
apoi să ne copleșească prin 
melodii de o ingenuă puritate și 
solemnitate: “Pre Tine Te 
lăudăm", “Adu-ți aminte, 
Doamne”, “ Heruvic”, “ Ca pre 
împăratul”, “Ave Maria”, încheind 
cu adâncimea și varietatea emo
țională a Recviemului în Re Mi
nor al lui W.Amadeus Mozart.

Momentele solistice (vioară și 
orgă), susținute de Carmen Bilec, 
Cristina Vlad, Laura Maila, Anca 
Preda, ca și acompaniamentul 
corului la orgă, de către Cristina 
Bilec, au potențat concordanța 
întregului concert. Urmăream 
chipurile liceenilor din formația 
corală, înfrumusețate parcă și de 
o tinerețe spirituală, expre
sivitatea, frazarea subtilă, 
policromia tonurilor. Alina Stan, 

să-și procure semințe, 
motorină, îngrășăminte.

Spunând că nu încap scuze 
în privința realizării programului 
de însămânțări stabilit la nivel 
de județe și de comune, dl 
Kovacs a spus că «acolo unde 
se constată neîndepliniri 
specialiștii vor primi mustrare 
cu avertisment. Să fie oare ei 
făcuți țapi ispășitori pentru 
greșelile altora? Vom vedea

zs

I însemnări / 
\de la o 1,

dacă nu cumva chiar și cei din 
ministerul de resort nu au ceva 
vinovăție pentru împingerea 
spre iarnă a însămânțărilor de 
toamnă.

Din discuție s-au desprins o 
serie de probleme ce merită să 
fie reflectate. Astfel, ca o reacție 
la măsura de a privatiza 
Semromul pe câteva zone și nu 
pe județe, unii salariați au intrat 
în grevă. Datorită neînțelegerii 
cu băncile, cum este și cazul 
județului Alba, pentru datoriile 
acumulate la unele firme cu 
capital majoritar de stat au fost 
scoase la licitație utilajele și 
mijloacele de transport, astfel 
că acestea nu mai pot lucra la

surorile Alina și Anca Baboi, Mânu 
Costa, Ciprian, Edith, Elena, 
Doinița, Adi, Anamaria, zeci și zeci 
de tineri frumoși ne-au arătat că 
măiestria nu așteaptă numărul 
anilor atunci când artistul - da, 
artistul! - se dăruiește, din adâncul 
inimii sale, teritoriului sublim al 
muzicii, iar aici - al muzicii sacre.

A fost o seară în care a 
triumfat marea muzică. “E o 
inițiativă extraordinară. Mulțumim 
profesorilor școlii, care educă 
elevii în iubirea acestei muzici, 
lată, aici. 70 de copii dovedesc că 
există și muzică înălțătoare, alta

decât rock. O muzică folositoare 
pentru ei, pentru noi. Mulțumim 
bisericii că pune la dispoziție acest 
lăcaș, în care am simțjt urcușul 
spiritual” - ne mărturisește un 
domn inginer, ajuns la vârsta a 
treia, după ce mulți ani a condus 
cu probitate o întreprindere și 
care, acum, a dorit să rămână în 
anonimat. “Ne-a ajutat bunul 
Dumnezeu să putem cânta și 
muzică religioasă! E mare lucru!" 
- apreciază dna prof.pensionară 
Evelin Câmpeanu, după ce aduce 
mulțumiri formației corale și

însămânțările de toamnă (I). 
Ba mai mult, s-a semnalat 
faptul că la Buzău, Banca 
Agricolă își reține integral 
dobânda pentru creditul 
solicitat la acordarea acestuia, 
ceea ce contravine oricăror 
norme. De asemenea, sunt 
județe unde motorina pentru 
agricultură nu se livrează cu 
scutire de taxa pentru drumuri, 
motivându-se că producătorii 
agricoli nu sunt agenți eco
nomici.

Ca o mare îngrijorare s-a 
desprins a fi situația cu 
valorificarea porumbului, prețul 
oferit, în condițiile unei 
aparente supraproducții, 
deoarece au dispărut sursele 
de consum - respectiv com
plexele zootehnice, situându- 
se undeva la 650 - 700 lei/kg 
boabe STAS, ceea ce nu 
acoperă decât în parte 
cheltuielile făcute de către 
producători. Cum cele mai 
multe județe mai au nevoie de 
câte 10-15 zile bune de lucru 
în câmp de acum încolo pentru 
a realiza programul la în
sămânțări, se poate trage o 
concluzie clară, anume aceea 
că vom avea ceva probleme cu 
asigurarea pâinii din producția 
internă de grâu. Dar cum și 
grânarii pot fi importatori, se va 
găsi o soluție, nu?

Nicoiae TÎRCOB

dirijorului ei. Iar liceeana Lidia 
Benza din clasa a Xl-a plastică, 
exprimându-și bucuria de a fi 
colegă de școală cu interpreții 
admirabilei formații corale, 
conchide: “Concertul m-a 
transmis în altă lume!” Subliniind 
recunoștința preotului reformat 
Lovasz lânoș, pentru acest mo
ment înălțător, drra Kobol Lenke 
a declarat public: * Mulțumim 
elevilor pentru modul în care ne- 
au transmis mesajul divin, dove
dind, încă o dată, cât de înălțător 
este limbajul universal al muzicii. 
Dumnezeu să le binecuvânteze 
calea ecumenică pentru a se 
adresa, în continuare prin acest 
limbaj, tututor creștinilor. Așa 
vom fl uniți prin diversitate”. Iar 
dna prof.Delia Brilinschi, 
apreciind meritele și calitatea 
concertului de muzică sacră, 
mărturisea: “Dorim ca această 
activitate să compenseze nevo
ile spirituale ale fiecăruia, în 
lumea noastră materială, plină de 
probleme. Am pus acest concert 
sub semnul unui citat, desprins 
din Henri Millon de Montherlant: 
“Aș dori ca Dumnezeu să existe 
pentru a-i putea mulțumi că mi-a 
dăruit atâta fericire, cât să nu-mi 
doresc mai multă și exact atâta 
nefericire, cât să știu, ca om, să 
deplâng nefericirea altora.”

Așa să fie!

____________Lucia LiCiU J

i Pentru a putea munci, i 
| oamenii trebuie să fie sănătoși j

•Am participat în data de 21 
. octombrie a.c. la inaugurarea
■ dispensarului medical de la S.C. 
| ,,Haber International” S.A. 
| Hațeg.

Inițiativa deschiderii unui 
I centru de sănătate în chiar 
| incinta unității a aparținut
■ tânărului dr. Juan Sastre Anto- 
1 nio, unul dintre principalii 
| acționari spanioli și vicepre- 
l ședințe al societății și a fost 
! materializată din îndemnul 
I președintelui consiliului de 
| administrație al societății, 
| Epifanio Apesteguia Diaz. Este 
* o unitate respectabilă, încadrată 
I cu personal calificat și echipată 
| cu instrumentar și aparatură 
i adecvate desfășurării unui act 
I medical de nivel calitativ ridicat.

L-am rugat pe dl Juan 
| Sastre Antonio să ne spună de 
; ce s-a gândit la o asemenea 
I măsură socială pentru angajații 
| societății.
i - în Spania, capitalul privat 
1 are și o funcție socială - preciza 
| interlocutorul. Nu se caută numai 
| bogăția materială, ci și bu- 
. năstarea socială a oamenilor, 
I promovând burse pentru copii, 
| ajutând la formarea unor fonduri
■ de pensii și făcând campanii de 
! medicină preventivă. Iar eu, ca 
I reprezentant al capitalului 
| spaniol în această societate
■ mixtă și în calitate de medic spe- 
1 cialist în tratarea cancerului, 
| domeniu, în care am o clinică în 
| Spania, la Palma del Mallorca 
: am decis să facem un ase- 
I menea serviciu de asistență 
| medicală și pentru angajații 
^societății de aici, dar și pentru

“DACĂ AM PRIMI GAZ, AM PUTEA 
PORNI CĂLDURA”

(Urmare din pag. 1)

S.C. “Hidro-Term Trans” S.A. 
Călan are multă bunăvoință, 
se implică în ameliorarea situ
ației. Este însă vorba de 
datoriile foarte mari ale aso
ciațiilor de locatari către 
societate, cât și ale acesteia 
către RENEL și ROMGAZ. Am 
convocat asociațiile de locatari 
la sediul primăriei, s-a discutat 
cu președinții celor opt 
asociații, li s-a prezentat 
situația și s-a făcut apel pentru 
intensificarea acțiunilor de 
încasare a banilor.

La sediul S.C. “Hidro-Term 
Trans", dl Ștefan Brujan, direc
tor, ne spune că la ora actuală 
nimeni nu are căldură: “în luna 
mai, datorită neplății, s-a sistat 
furnizarea gazului metan. De 
atunci, nu am mai fost cuplați. 
Se solicită căldură, dar există 
disponibilități mai puține 
pentru plată. Datoriile 
asociațiilor către societatea

Răspuns al guvernului la interpelarea 
dlui senator Gaița Doru

în ședința Consiliului local 
al municipiului Brad, județul 
Hunedoara, din data de 15 
aprilie 1997, a fost înscrisă pe 
ordinea de zi validarea 
mandatului consilierului Socol 
loan Marcel. Deși raportul 
comisiei de validare a fost 
favorabil, proiectul de hotă
râre nu a fost aprobat, 
Consiliul local Brad neluând 
nici o hotărâre. în această 
situație, Prefectura, sesizată 
de domnul Socol loan Marcel, 
nu a putut să-și exercite 
prerogativele conferite de art. 
111 din Legea administrației 
publice locale, neexistând 
actul administrativ pe care 
să-l atace la instanța de con
tencios administrativ.

De altfel, printr-o adresă 
emisă pe data de 30 aprilie

..............................  

membrii lor de familie.
- Veți mai aduce aparatură 

medicală?
- Da, am început cu ce era 

strict necesar, apoi vom completa 
dotarea dispensarului cu aparate 
noi, performante, de investigație 
și tratamente.

- Deci n-ațl venit la Hațeg 
numai să faceți bere și bani.

- Pentru ca oamenii să poată 
lucra cu randament, să crească 
producția, calitatea, ei trebuie să 
fie sănătoși, puternici. De aceea 
ne îngrijim și de sănătatea, de 
viața lor.

La S.C. „Haber 
International” 

S.A. Hațeg
Pe dna dr. Daniela Tănăsoni, 

medic primar medicină generală, 
încadrată la amintitul dispensar 
medical, am întrebat-o ce 
înseamnă această unitate de 
sănătate pentru angajații Fabricii 
de bere din Hațeg.

- Este un lucru cu totul 
deosebit - a subliniat fără ezitare. 
Necesar și eficient. Până acum ei 
beneficiau de asistența medicală 
a unui dispensar de platformă. 
Acum au dispensarul propriu. Au 
posibilitatea în orice moment să 
se adreseze medicului de aici 
pentru consultații, sfaturi, 
tratamente. Asigurăm atât 
asistența primară, curativă, dar și 
profilactică, adică nu ne ocupăm 
doar de bolnavi, ci ne îngrijim și 
de profilaxia îmbolnăvirilor, având 
în vedere condițiile de lucru: 
umiditate, zgomot, noxe.

noastră este de peste un 
miliard de lei, la care se 
adaugă datoriile agenților 
economici, de circa două 
miliarde. Datoriile noastre fată 
de ROMGAZ, RENEL, RAGCL 
Deva și către Bugetul de Stat, 
însumate, au aceeași valoare".

Notăm că există o evidență 
clară a datoriilor, că nici una 
dintre cele opt asociații nu 
figurează fără datorii. Din 
păcate, sunt și familii înstărite 
cu datorii mari. Conducerea 
societății își propune să facă 
publice numele rău-platnicilor. 
Există intenția să se treacă la 
contractarea și încasarea 
directă a contravalorii pres
tațiilor de servicii, precizându- 
se că în aceste condiții nu vor 
fi pretinse sume suplimentare 
pentru administrație și se va 
îmbunătăți considerabil cali
tatea intervențiilor privind 
reparațiile și întreținerea in
stalațiilor.

1997, Prefectura județului 
Hunedoara solicită Consiliului 
local Brad respectarea legii, în 
sensul emiterii unei hotărâri de 
invalidare a consilierului Socol 
loan Marcel, care să reflecte 
pro-forma situația de fapt 
născută în urma votului ple
nului Consiliului local care, cu 
12 voturi împotrivă, a respins 
proiectul de hotărâre privind 
validarea mandatului dlui 
Socol loan Marcel. Pe de altă 
parte, ca urmare a acțiunii 
introduse de dl Socol, instanța 
de contencios administrativ a 
obligat Consiliul local Brad să 
se pronunțe prin hotărâre 
asupra validării sau invalidării 
mandatului dlui Socol. .

în ședința sa din 19 
septembrie 1997, Consiliul lo
cal al municipiului Brad a

- Aveți un program după |
care vă desfășurațl actl- . 
vitatea? 1

- Da și încă unul foarte vast, |
riguros, urmărit pe calculator. în i 
prezent suntem în plină ; 
campanie de vaccinare anti- I 
gripală, vaccin asigurat de | 
societatea comercială pentru ■ 
toți salariații. în etapa următoare 1 
ne vom ocupa de depistarea | 
precoce a cancerului uterin la | 
angajatele fabricii. Am demarat , 
și efectuarea unor analize I 
medicale complexe. |

- înseamnă că aveți și i 
dotare corespunzătoare.

- Dispunem de tot in- I
strumentarul care ne este | 
necesar, complet nou. Iar ca ■ 
aparatură avem un analizor, 1 
care poate efectua până la 60 | 
de analize, dintre care 45 sunt i 
programate, iar 15 le putem : 
programa. Zilele următoare vom I 
primi un -electrocardiograf | 
portabil, pentru a ne deplasa cu i 
el în secții și de asemenea în ' 
mai puțin de o lună ne va sosi și | 
electrocardiograful cu lector di- | 
agnostic. După 1 ianuarie 1998, . 
tuturor salariaților li se va I 
efectua o MRF, prin caravana | 
specializată. Sper ca împreună i 
cu asistenta Viorica Tămășilă și ! 
cu sprijinul conducerii societății I 
să desfășurăm o activitate cu | 
foarte bune rezultate în ■ 
asigurarea asistenței medicale * 
salariaților de la S.C. „Haber | 
International” SA Hațeg. |

- Vă dorim succesl

Dumitru GHEONEA |
___________ z

La întrebarea noastră, 
dacă sunt pregătite instalațiile 
termice pentru furnizarea 
căldurii, ni s-a spus că sunt 
pregătite în proporție de 70 la 
suta. “Dacă azi am primi gaz 
metan, am putea porni 
căldura".

Situația a fost comparată 
cu un angrenaj în care dacă o 
piesă cât de mică nu merge, 
întregul sistem suferă. Dis
ciplina trebuie să fie disciplină 
pentru fiecare; altfel degeaba 
vrem fața Occidentului, dacă 
mentalitatea este atât de greu 
de schimbat.

Cum ar putea fi reduse 
totuși debitele? Societatea 
face un apel către asociații 
pentru încasarea taxelor de 
anticipație și a fondului de 
rulment, sume care ar rezolva 
reducerea datoriilor. Pe de altă 
parte, sunt mulți dintre cei care 
au o situație financiară critică. 
“Nu sunt bani, dar vom sta în 
frig toată iarna?” - își exprima 
cineva îngrijorarea.

adoptat Hotărârea nr. 71 prin 
care invalidează mandatul de 
consilier al dlui Socol. Această 
hotărâre a fost comunicată 
Prefecturii în data de 29 
septembrie a.c. în zilele 
următoare, Prefectura va ataca 
în fața instanței de contencios 
administrativ acest act. De 
asemenea, dl Socol loan 
Marcel și-a exercitat dreptul 
legal de a introduce acțiune în 
fața instanței de contencios 
administrativ împotriva Hotă
rârii menționate. în acest mo
ment, aprecierea legalității și 
temeiniciei Hotărârii Consiliului 
local Brad revine instanței 
competente.

Ministru 
Remus OPRiȘ
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Reflecția săptămânii 
“Să-ți placă să citești înseamnă să 
dai ceasurile de plictiseală, de care 
nu poți scăpa în viață, pe ceasuri de 
încântare’’.

& MDNTESQd/Ed (16B9-1755J

-filozof și scriitor francez-
“Nimic nu mi se pare mai 

greu decât să fii un om de 
duh când ai de-a face cu 
proștii’1.

«tttyi» -
“Am luat hotărârea să nu 

citesc decât cărți bune. Cel 
care le citește pe cele proas
te este asemenea omului 
care-și petrece viața în tovă
rășia netrebnicilor".
____ __________

“Regulile nu sunt făcute 
decât pentru a-i duce de mâ
nă pe neghiobi. Mamele au 
mii de reguli pentru a-și că
lăuzi fetele. Ele scad numă
rul acestor reguli pe măsură 
ce fetele cresc, iar până la 
urmă le reduc doar la una”.

“De bani aș spune ceea 
ce se spunea despre Cali

gula, că n-a fost vreodată 
atât de bun și stăpân atât de 
rău".

—«m*
“Nefericită stare a omu

lui! Abia i-a ajuns mintea 
coaptă că începe să-i slă
bească trupul”.

“Gravitatea e platoșa ne
ghiobilor".

“Pentru ca să faci lucruri 
mari nu se cere să fii cine 
știe ce geniu. Nu trebuie să 
stai deasupra oamenilor, ci 
să fii alături de ei".

“îmi plac țăranii fiindcă 
nu-s îndeajuns de învățați ca 
să judece anapoda".

Selecție de Hie LEAHU

într-o sâmbătă dimineață, 
pe neașteptate, mi s-au anunțat 
oaspeți ce urmau să sosească 
în orele după-amiezii. Era o 
sâmbătă pe care eu o progra
masem o zi de totală relaxare. 
Vroiam să-mi iau un sandvici și 
un măr în rucsac și să pornesc 
pe cărările din pădure luminate 
de Soarele toamnei, cu ascunsa 
speranță că voi găsi și ciuperci 
și flori, voi asculta păsărele și 
vântul scuturând deja frunze și 

CLEPSIDRA,
voi poposi la izvor. Ei, nu a fost 
să fie!... Se mai întâmplă, nu-i 
așa?

Mi-am luat deci sacoșa și 
portmoneul și în grabă am por
nit spre piață să fac cumpărături 
ca să pot pregăti ceva până 
după-amiază pentru oaspeții ce 
vor veni. în piață, aglomerație 
mare, ca în zi de sâmbătă dimi
neață...Deja, de la prima târgu- 
ială m-am lovit de lipsa banilor 
mărunți. Nu aveam 50 de lei.

-”Ei, nu-i nimic, vă las o 
sută!"

Mă tot grăbeam și cum ba
nii mărunți îmi lipseau am repe
tat același gest generos de a da 

o monedă de 100 lei în locul 
banilor mărunți. Se pare că 
nimeni nu avea să-mi dea rest 
mărunt în acea zi de sâmbătă. 
Dar ce-i o monedă de 50 lei?! 
Nici măcar un telefon nu mai 
poți da cu fisa de 50.

Am lăsat cumpăratul pâinii 
în drumul revenirii spre casă 
dar bani mărunți tot nu aveam, 
de unde, dacă nimeni nu-mi 
dăduse rest de la 100?! Ca un 
blestem și aici îmi erau nece
sari banii mărunți și nu mai 
aveam nici o monedă de 100! 
Vânzătoarea m-a trimis să-mi 
schimb banii și să-i duc 40 lei. 
Am încercat să schimb în trei 
locuri fără succes, în cele din 
urmă am obținut o monedă de 
100 de la o cunoștință, monedă 
pe care, desigur, am lăsat-o în 
locul celor 40 lei pentru a-mi 
putea lua cumpărăturile. Mă 
grăbeam spre casă, mă gân
deam că nu e prima oară când 
din lipsa banilor mărunți nu 
primesc restul și-mi puneam 
întrebarea:

- Oare câți oameni au re
nunțat azi să-și primească res
tul/'

Chiar dacă e doar o mo
nedă de 50 lei!...

Ina DELEANU .

f----------------------------------------------
| “Nu strigă înțelepciunea, și 

nu-și înalță priceperea glasul?
Ea se așază sus pe înălțimi, 

afară pe drum, la răspântii, și 
strigă lângă porți, la intrarea 
cetății, la intrarea porților:

"Oamenilor, către voi strig, 
și spre fiii oamenilor se îndreap
tă glasul meu.

învățați-vă mintea, proștilor,

și înțelepțiți-vă nebunilor!
Ascultați, căci am lucruri 

mari de spus, și buzele mi se 
deschid ca să învețe pe alții ce 
este drept. Căci gura mea ves
tește adevărul, și buzele mele 
urăsc minciuna!

Toate cuvintele gurii mele 
sunfdrepte, n-au nimic neade
vărat nici sucit în ele.

Toate sunt lămurite pentru 
cel priceput, și drepte pentru cei 
ce au găsit știința.

Primiți mai degrabă învățătu
rile mele decât argintul, și mai de
grabă știința decât aurul scump.

Căci înțelepciunea prețu
iește mai mult decât mărgă
ritarele, și nici un lucru de preț

_______________  

nu se poate asemui cu ea.
Eu, înțelepciunea, am ca 

locuință mintea, și pot născoci 
cele mai chibzuite planuri.

Frica de Domnul este urâ- 
rea răului; trufia și mândria, 
purtarea rea și gura mincinoa
să, iată ce urăsc eu.

De la mine vine sfatul și 
izbânda, eu sunt priceperea, a 

mea este puterea.
Prin mine împărățesc îm

părații și dau voivozii porunci 
drepte, prin mine cârmuiesc 
dregătorii și mai marii pămân
tului.

Eu iubesc pe cei ce mă 
iubesc, și cei ce mă caută cu 
tot dinadinsul mă găsesc.

Rodul meu este mai bun 
decât aurul cel mai curat și 
venitul meu întrece argintul cel 
mai ales.

Eu umblu pe calea nevino
văției, pe mijlocul cărărilor ne
prihănirii, ca să dau o ade
vărată moștenire celor ce mă 
iubesc".

Selecție de IIie LEAHU
J)

CRSEIE DE PRODUCȚIE
inDEPERDERTE

Deși lucrau - în majo
ritatea cazurilor, prin con
tract cu marile case de pro
ducție cinematografică, multi 
actori, producători și regizori 
și-au întemeiat propriile lor 
case de producție, ale căror 
filme însă erau difuzate prin 
rețelele de distribuție ale 
marilor studiouri.

Semnalul acestui curent 
de independență l-a dat regi
zorul FRANK CAPRA care, 
după ce a întemeiat din dis
poziția guvernului Statelor 
Unite “U.S. Army Pictorial 
Service" (Serviciu cinema
tografic al armatei) pentru 
producerea filmelor docu
mentare și a reportajelor de 
pe front, sau de instructaj 
militar (1942-1945), împre
ună cu regizorul WILLIAM 
WYLER și GEORGE STE
VENS, întemeiază în 1945 
societatea de producție ci
nematografică "Liberty 
Films”.
- De asemenea, regizorul 
LEO McCAREY fondează 
“Rainbow Productions” și 
ARTHUR PENN “Arthur Penn

Productions”, iar cunoscutul 
producător DAVID O. SEL- 
ZNICK fondează “The Sel- 
znick Studio”.

în ceea ce îi privește pe 
actori, aceștia urmează e- 
xemplul regizorilor și-și în
temeiază și ei propriile case 
de producție, cum au fost:

JOHN WAYNE cu 
“Batjac” unde - în proprie re
gie - toarnă în 1975 west- 
ern-ul “Alamo”, sau JAMES 
CAGNEY cu “James 
Cagney Productions" și 
CLINT EASTWOOD cu 
“Malpaso Productions".

Nici actorii europeni nu 
s-au lăsat mai prejos decât 
confrații lor de peste ocean. 
JEAN-PAUL BELMONDO și 
ALAIN DELON și-au fondat 
societățile “Cerito" - respec
tiv, “Adel”. în fine, prieteni 
fiind de-o viață, JEAN 
GABIN și FERNANDEL au 
întemeiat societatea de pro
ducție “Gafer". Și lista poate 
continua...

Adrian CRUPENSCH!

- Tată, de ce mirii își strâng mâinile in timpul oficierii căsătoriei?
- Simplă formalitate, băiete! Și jucătorii de box fac același lucru 

înainte de a începe să-și care pumni...
* * *

întrebată fiind ce părere are despre periculoasa invazie de 
filme erotice și pline cu scene de violență, o bătrână doamnă 
răspunde:

- Eu, la cinema, mă așez întotdeauna în primele rânduri, nd 
văd ce se întâmplă în spate...

* * *

- Vă cer mâna fiicei dumneavoastră! Aveți ceva împotrivă?
- O, nu! Dar am o rugăminte: ia-o pe cea care e mereu în 

portofelul meu!
* * *

- Dacă refuz să fiu soția ta, o să te sinucizi?
-Firește, în general așa procedez!

* * *

Agentul de circulație oprește o mașină.
- Domnule, regret că vă dau o veste proastă, dar soția 

dumneavoastră a căzut din mașină cam cu un kilometru în urmă...
- Slavă Domnului! Credeam că n-am auzit bine!...

* * *

- Soldat, ce te-a apucat? Nu știai că te expui unui inamic 
imaginar aflat la numai 100 de metri depărtare?

- Ba da, domnule căpitan, dar eu stau în spatele unei stânci 
imaginare de 100 de metri înălțime!...

* * *

- Draga mea, acum că ne-am căsătorit, pot să-ți spun care sunt 
câteva din defectele tale?

- Nu te osteni, dragule. Le cunosc foarte bine. Ele sunt, de 
altfel, motivul pentru care nu am reușit să-mi găsesc un soț mai 
bun...

♦ ♦ ♦

O femeie declară la primăria din sat decesul soțului. 
Funcționarul îi cere certificatul medical. Calmă, femeia răspunde:

- Soțul meu a murit fără ajutorul vreunui doctor!
Culese și prelucrate de Uie LEAHU

ORIZONTAL: 1) Suflet arbitrar 
în atingerea năzuințelor; 2) Chemare 
nominală la sărbători tradiționale; 3) 
Atribut local al nostalgiilor atracției 
universale (pl.) - Amăgitorul contur de 
fum al imposibilului; 4) Picanterie 
disidentă în alaiul bahic - Călăuză 
aromitoare spre o lume onorică; 5) 
Soluție artificială cu utilizări pudibunde 
- Minimotiv folcloric inspirat din dărnicia 
pământului; 6) Material compromițător 
la aria calomniei - Cereri netimbrate cu 
valoare certă - Mobilizator îndemn tipic 
ardelenesc; 7) Voințe ascunse sub 
vălul modestiei - Punct sensibil pentru 
adormiri instantanee; 8) Cavalcada 
orelor la prezentul convențional - Aco
periri ancestral de nisipul clepsidrelor; 
9) Client tradițional pentru un anticar - 
Produs sui-generis al unor melițe ne
ostenite; 10) Izvor nesecat între maluri 
galactice.

VERTICAL: 1) Floare la ureche smulsă din 
grădina Euterpei; 2) Implacabilul dezavuat al sferelor 
celeste; 3) Station-service la marile artere - Pregătite 
cu minuțiozitate pentru salturi mortale; 4) Curtezani 
notorii ce flirtează cu vocația - Intrarea într-o criptă 
ținută la secret; 5) Navigator solitar ce piere sărutând 
pământul - Copie necuviincioasă a perfecțiunii 
feminine; 6) Arcuș bătrânesc pentru cântece de drum
- Bănci de credit cu capital particular; 7) Vechi duet 
de stele într-un ansamblu cazon- Apăruți sub soare 
din golul neființei - Formă lexicală de integritate 
exhaustivă; 8) Soluție verticală în obținerea spațiului
- Victimă resemnată a complexului de inferioritate; 9) 
Indicator de poziție în spațiul apropiat - Prezentat 
indubitabil cu trufia exclusivității; 10) Angajate în 
desfășurarea unor partide oficiale.

Vas iie MOLODEȚ
Dezlegarea careului „ PRAGMATISM" apărut în 

ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) Asemănător; 2) Natal-Sate; 3) Acat-Cirac; 4) 

Latura-Ava; 5) l-Erata-Ap; 6) Za-Acuma-A; 7) Ala- 
Inedit; 8) Tarat-Tuna; 9) Omat-Minor; 10) Rapacitate.

ȘAH MAT ÎN 2 MUTĂRI
Controlul

1. —Tc2+
2. Dc2 mat J



1 -2 NOIEMBRIE 1997 Cuvântul liber

OTiio SPAMIA $i MATO
Lt.col.(r) Gheorghe Ro- 

deanu, singurul milițian acu
zat că a deschis focul asupra 
manifestanților care au scan
dat, pe 21 decembrie 1989, 
lozinci împotriva regimului și 
a comunismului, în fața Co
mitetului Central al PCR, a 
fost condamnat la cinci ani 
închisoare. Tribunalul Militar 
Teritorial București a ajuns la 
concluzia că ofițerul nu poate 
fi acuzat de tentativă la omor 
deosebit de grav, așa cum se 
precizează în rechizitoriu, ci 
de tentativă de omor. Ro- 
deanu, fost locțiitor al șefului 
Comandamentului Miliției 
sectorului 4, a fost judecat 
pentru că, în decembrie 

'1989, ar fi executat foc asu
pra unui grup de manifes- 
tanți.

Aflat la conducerea unui 
dispozitiv amplasat în fața 
Hotelului Negoiu, Rodeanu a 
folosit pistolul din dotare, 
rănind două persoane. Dintre 
acestea, numai una a fost 
identificată, ulterior, sub nu
mele de llie Roma. Identita-

;r EXERCIȚIILE 
FIZICE FĂCUTE 

I FORȚAT SLĂBESC | 
SISTEMUL
IMUNITAR

Cercetătorii de la Universi- 1 
I tatea din Colorado au descoperit | 

că exercițiile fizice făcute cu l 
plăcere sunt mai bune decât cele ’ 
făcute forțat, din obligație, infor- I 

| mează REUTER. Testele făcute | 
I pe șobolani au arătat că roză- ■ 
I toarele forțate să alerge pe o ■ 
| rotiță au slăbit la fel de mult ca și | 
| cele lăsate să alerge când și cât i 
( au vrut. însă sistemul imunitar al 1 
I animalelor din primul grup era I 
| slăbit după cura de mișcare, în | 
. timp ce șobolanii care au alergat . 
I de plăcere aveau la finalul experi- I 
| mentului un sistem imunitar mai | 
^puternic decât la început. y 

PAPA VA VIZITA CUBA
t
i Președintele Fidel Castro a 
1 transmis Papei loan Paul al II- 
J lea că autoritățile cubaneze 
, sunt hotărâte să asigure suc- 
i cesul vizitei sale de anul viitor 
i în această insulă comunistă, 
1 informează REUTER.
’ Purtătorul de cuvânt al 
, Vaticanului, Joaquin Navarro- 
i Valls, a vizitat Cuba timp de o 
i săptămână și a avut o întâlnire 
1 de 6 ore cu Castro. Navarro- 
J Valls a declarat ziariștilor că 
! liderul cubanez l-a rugat să-l 
i asigure pe Sfântul Părinte că îi
■ va acorda toată cooperarea 
1 necesară pentru ca pregătirile 
J viitoarei vizite papale să de- 
! curgă "în perfect acord cu ca- 
i racterul ei religios și istoric,
■ pentru binele Bisericii Catolice 
1 și al întregului popor cubanez". 
1 Purtătorul de cuvânt a spus că 
, mai există probleme, în specialVA FI DECLANȘATĂ PROCEDURA DE RIDICARE A IMUNITĂȚII LUI GABRIEL BIVOLARU?

Ministrul justiției, Valeriu 
Stoica, a declarat că ar putea 
da curs cererii procurorului 
general, Sorin Moisescu, pri
vind declanșarea procedurii 
de ridicare a imunității depu
tatului PDSR Gabriel Bivo- 
laru. Stoica a spus că mai 

a rămas necunoscută, deoa
rece, la spital, pentru a scăpa 
de Securitate, a declarat un 
nume fictiv (Daniel Cămăr- 
niceanu).

Dacă llie Roma nu știe 
nici acum cine l-a împușcat, 
angajați ai Hotelului Negoiu 
au declarat în fața instanței 
militare că momentul în care 
Rodeanu a tras cu pistolul în 
mulțime a coincis cu cel în 
care tânărul a căzut rănit. Lt. 
col. Gheorghe Rodeanu nea
gă faptul că ar fi tras în mani- 
festanți.

Deși la dosar există poze, 
făcute de un fotograf amator, 
care îl înfățișează cu pistolul 

-în mână, în poziție orizontală, 
executând foc, ofițerul susține 
că acestea au fost contra
făcute. Ofițerul nu a putut 
invoca faptul că a acționat 
conform stării de necesitate 
pentru că, la 21 decembrie 
1989, aceasta nu fusese încă 
declarată. După pronunțarea 
în ședință publică a sentinței, 
It.col. (r) Gheorghe Rodeanu 
a declarat apel împotriva a- 
cesteia.

TABLOU REGĂSIT
■ 

de ordin material, ce trebuie i 
rezolvate până la vizită și se 1 
speră că autoritățile cubaneze J 
vor păstra climatul de dialog. El , 
a mai adăugat că, în timpul ■ 
întrevederii, Castro a fost ex- ■ 
trem de cordial, a fost foarte 1 
interesat de Papă ca persoană J 
și a discutat pe diverse subiecte , 
variind de la astronomie la lite- ■ 
ratură. Navarro-Valls, care a ■ 
fost însoțit de Monseniorul Piero 1 
Marini, maestru al ceremoniilor J 
liturgice papale, i-a dăruit lui , 
Castro din partea Papei o copie ■ 
cu autograf a cărții “Pășind pe ■ 
pragul speranței", scrisă de loan 1 
Paul al ll-lea. Ambii trimiși ai 1 
Vaticanului au asistat duminică , 
dimineață la o slujbă ținută în ( 
suburbia havaneză San Antonio i 
de los Banos. •

Vizita Papei în Cuba va avea 1 
loc între 21 și 25 ianuarie 1998. (

întâi se va consulta cu juriștii 
din Ministerul Justiției, care 
analizează dosarul lui Bivo- 
laru înaintat de procurorul 
general, la 9 octombrie a.c., o 
dată cu cererea de ridicare a 
imunității deputatului.

Bivolaru a fost învinuit de

Serviciul Român de Infor
mații (SRI) a anunțat că între
prinde verificările necesare 
asupra declarațiilor făcute de 
primarul municipiului lași, Con
stantin Simirad, care a acuzat 
SRI de interceptarea convor
birilor telefonice și încercări de 
racolare a unor funcționari ai 
primăriei. Biroul de presă al 
SRI a precizat că acuzațiile lui 
Simirad prezintă similitudini cu 
un caz relatat de un cotidian 
central, privind un ofițer SRI 
acuzat de activități ilegale la 
prefectura Argeș. în urma cer

Pa^tfCfpa^e 6a Paws 6a an 
spe&6aco6 de aa6ă

Regele Mihai I și Regina 
I Ana, împreună cu principesa 
| Margareta și Radu Duda, au 
• participat joi, 30 octombrie, la 
1 spectacolul de gală organizat 
| în beneficiul Fundației "Prin- 
| cipesa Margareta a României" 
I la "Theatre des Champs-Ely- 
I sees" de la Paris, informează 
| INFORR.

Spectacolul a cuprins un 
concert simfonic dirijat de lordul

O pictură înfățișând un 
Cristos negru, interzisă de cen
zorii sud-africani în anii ’60 și 
devenită simbol al mișcării anti- 
aparatheid, a revenit în Africa 
de Sud după peste 30 de ani de 
exil, informează REUTER. Lu
crarea, care se pierduse după 
ce intrase ilegal în Marea Brita- 
nie, a fost dezvelită, duminică, 
în catedrala St.George din Cape 
Town. Pictura este semnată de 
Ronald Harrison, care are acum 
59 de ani, și îl reprezintă pe 
șeful de trib Albert Luthuli, lau
reat cu Nobel și fost lider al 
Congresului Național African ca 
pe un Crist crucificat de doi din 
cei mai infami lideri, adepți ai 
apartheid-ului, premierul Henric 
Verwoerd și ministrul justiției 
John Vorster.

Harisson a pictat tabloul în 
1962, după masacrul din Shar- 
peville, din 1960, cînd poliția a

Rarchet de evaziune fiscală, 
în urma unui control la S.C. 
Belona, unde deputatul este 
asociat și administrator, soci
etate care a efectuat plăți 
către alte firme, în valoare de 
801 milioane de lei, fără docu
mente justificative și a încasat 

cetărilor întreprinse de SRI a 
rezultat că persoana acuzată nu 
făcea parte din structurile Ser
viciului Român de Informații, pre
cizează Biroul de presă al SRI.

Simirad a afirmat că tele
foanele sale sunt urmărite, iar în 
biroul său au fost amplasate 
microfoane. El a adăugat că un 
ofițer SRI, căpitanul Claudiu 
Potolincă, a încercat să raco
leze un funcționar care lucrează 
la cabinetul său. Simirad a a- 
nunțat că, începând de luni, a 
interzis accesul ofițerilor SRI în 
Primăria lași.

Yehudi Menuhin care se va afla 1 
la pupitrul Orchestrei Naționale I 
a Franței.

Gala s-a desfășurat sub i 
înaltul patronaj al primei doam- 1 
ne a Franței, Bernadette Chirac. | 
Principesa Margareta a rostit, | 
în deschiderea galei, un dis- . 
curs de mulțumire. Seara a I 
fost prezidată de Carole Bouquet | 
și prezentată de Frederic i 
Mitterand.

ucis 69 de demonstranți negri. 
Pictura a fost imediat interzisă, 
scoasă din țară pe căi lătural
nice și trimisă în Anglia, unde a 
produs senzație când a fost 
expusă în cripta catedralei 
St.Paul din Londra. La sfârșitul 
anilor ’60 pânza a dispărut în 
timp ce se afla într-o expoziție 
itinerantă în Marea Britanie. 
Turneul fusese organizat pentru 
a aduna fonduri în favoarea lup
tei anti - apartheid. “Cristosul 
negru” a fost regăsit abia în a- 
ceastă vară, în pivnița locuinței 
londoneze a lui Julius Baker, un 
exilat sud-african, în vârstă de 90 
de ani. Harisson a declarat că nu 
crede că își va mai vedea creația 
expusă în Africa de Sud și că 
acesta este un moment glorios: 
“Ar trebui să fie un memento al 
ororilor apartheid-ului și ar trebui 
să ne amintească în permanență 
că suntem cu toții frați”.

2.753.800.000 lei, sume ce 
nu au fost înregistrate în evi
dențele contabile. De aseme
nea, un credit de la BRD în 
valoare de 1.897.750.000 lei 
nu a fost înregistrat în conta
bilitatea societății Belona.

Guvernul spaniol este pre
gătit să accepte un compro
mis cu Marea Britanie și să 
soluționeze disputa asupra 
aeroportului din Gibraltar, 
pentru a-și asigura, astfel, 
integrarea militară completă 
în structurile Alianței Nord- 
Atlantice, au anunțat oficiali 
guvernamentali spanioli, ci
tați de REUTER. Surse din 
cadrul Ministerului Spaniol de 
Externe au afirmat că guver
nul de la Madrid intenționea
ză să ridice restricțiile aeriene 
și navale impuse coloniei 
britanice, cu condiția ca folo
sirea în scopuri militare a 
aeroportului Gibraltar să fie 
supravegheată de ambele 
părți. “Dacă Marea Britanie 
va fi de acord ca aeroportul 
să fie controlat de ambele

----------------------------------------------------------------------------------j-
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Vicepreședintele UDMR, 
senatorul Verestoy Attila, res
pinge declarațiile PDSR și rela
tările din presă potrivit cărora 
etnicii români din județele Co- 
vasna și Harghita ar fi supuși 
unui proces de deznaționalizare 
de către populația majoritară de 
etnie maghiară.

Verestoy a afirmat că se 
aștepta ca PDSR să prezinte 
într-o asemenea manieră rezul
tatele vizitei unor parlamentari 
din opoziție în județele Harghita 
și Covasna, întrucât “este cu
noscută concepția acestui par
tid potrivit căreia minoritatea 
maghiară reprezintă un corp 
străin în societatea româneas
că. Noi considerăm că parla

EXPLOZIE LA UNIVERSITATEA 
AMERICANĂ DIN BEIRUT

Universitatea 
americană 
din Beirut 
a fost afec
tată de o ex
plozie, au 

declarat martori oculari și 
surse din cadrul serviciilor de 
securitate, citați de REU
TER. Explozia s-a produs în 
partea de nord-est a campu
sului universitar, unde se află 
sediile a trei facultăți. Deo
camdată, nu s-au înregistrat 
victime. “Peste tot sunt gră
mezi de sticlă spartă”, a de
clarat soția unui profesor,

rAUTORITĂȚILE ALBANEZE 
CONDAMNĂ I

i ALBANIA

I

Un tribunal alba
nez l-a condamnat la 5 
luni de închisoare pe 
primul proprietar al u- 
nui joc de întrajutorare 
care și-a anunțat fali
mentul în ianuarie 
1997, a informat agen- 

l ția locală de presă ATA, prelu- 
! ată de REUTER. Tribunalul din 
‘I Tirana a găsit-o vinovată de 
| înșelăciune pe Maksute Ka- 
| dena, fostă muncitoare la o 
j fabrică de pantofi. Jocul de 
I întrajutorare pe care îl admi- 
| nistra avea 18904 de creditori. 
^Sentința ei a fost însă redusă 

MEDIAFAX □ MEDIAFAX O MEDIAFAX
.i—

părți și dacă va exista dorința 
realizării unui acord în acest 
sens, Spania se va arăta ge
neroasă”, a declarat un ofical 
din Ministerul spaniol de Ex
terne.

Marea Britanie a ame
nințat că își va exercita drep
tul de veto în discutarea inte
grării a Spaniei în NATO, în 
cazul în care guvernul de la 
Madrid nu va renunța la res
tricțiile impuse Gibraltarului. 
Unii oficiali spanioli au afir
mat că nu vor ceda ame
nințărilor primite din partea 
Marii Britanii și că vor pre
fera ca Spania să nu fie ad
misă în structurile alianței 
militare occidentale decât să 
facă orice concesii unila
terale în vederea soluționării 
disputei.

mentarii și ziariștii au fost într-o 
excursie.Numai că, în loc să 
viziteze peisajele și cabanele, 
au perturbat procesul de învăță
mânt”, a conchis Verestoy.

Un grup de parlamentari ai 
opoziției însoțiți de ziariști au 
vizitat la sfârșitul săptămânii 
trecute mai multe comune din 
județele Harghita și Covasna. 
Parlamentarii i-au chestionat în 
timpul orelor pe elevii din școlile 
din comunele vizitate în ceea ce 
privește însușirea limbii româ
ne. Mass-media a reflectat vizi
ta din cele două județe punând 
accentul pe faptul că elevii nu 
cunoșteau limba română și pe 
ideea marginalizării populației 
române din această zonă.

care locuiește în campus.
John Waterbury, noul pre

ședinte al Universității ame
ricane de la Beirut, al cărui 
mandat începe oficial în 1998, 
declarase, în cadrul unei vi
zite efectuate în Liban, că 
intenționează să trăiască pe 
teritoriul libanez.

Cetățenii americani nu 
aveau permisiunea de a că
lători sau a locui în Liban 
până în luna iulie, când se
cretarul de Stat american, 
Madeleine Albright, a decis 
ridicarea interdicției de călă
torie în statul libanez.

cu o treime, deoarece s-a pre- j 
dat de bunăvoie poliției, după i 
ce deținuții albanezi evadaseră , 
în număr foarte mare din în- I 
chisori, în timpul războiului civil | 
ce a izbucnit în martie 1997. i 
Kadena fusese arestată ime- 1 
diat după ce jocul de întră- | 
jutorare pe care îl administra | 
și-a încetat operațiunile.

Falimentul numeroaselor I 
jocuri de întrajutorare a pro- | 
vocat proteste de stradă în Al- i 
bania, mai mult de 1500 de 1 
persoane fiind ucise în timpul I 
celor 5 luni de violență care au | 
afectat statul balcanic.

]]
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COMEMQRĂRI

VÂNZĂRI 
CVMPĂRĂR1
• Vând teren arabil și intra

vilan în Deva. Tel. 218106 
(3770)

• Vând casă Hunedoara, 
str.Doinei, nr. 9, preț 80.000.000 
lei. Informații latei. 065 165003, 
sau 720612, între orele 16-19. 
(3785)

• Vând garsonieră, cartier 
Dacia, 18.500.000. Tel. 057 
248973, după ora 18. (3796)

• Vând apartament două 
camere, etaj 2, ultracentral. Tel. 
233202 (3561)

• Vând garsonieră, Deva str. 
Mărăști, nr. 5, ap. 69. Tel. 
623988 (3560)

•Vând Datsun Nissan, 1200 
cmc, neînrnatriculat, stare bună 
funcționare, 1000 DM. Simeria, 
N. Bălcescu, 10. Tel. 661882. 
(3792)

• Vând VW Mixt, 6 locuri plus 
1 tonă, înmatriculat, CI, motor 
defect, 3500 .DM. Tel. 216043 
(3793)

• Vând Escort XR, sport, 
Ford Escort 1,4, CL, 1986 și 
piese de schimb Escort. Tel. 
724844. (2560)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
frigiditate, afrodisiace. 01637 
6273, 018 606134 (OP) (3424)

• Vând motocultor cu freză 
și plug. Tel. 212463 (3541)

• Vând urgent congelator 
(ladă frigorifică). Tel. 612871. 
(3790)

• Vând SRL, autoturism 
Mazda 626, Fiat ușor avariat. 
Tel. 622551. (3558)

• Vând căței Dog german. 
Simeria, tel. 232036, orele 9 - 
17. (3806)

• Acum în RATE!!! Centrale 
termice HERMAN SICO Italia, 
Germania, total automatizate, 
orice capacitate, gaz, moto
rină, cărbune, lemn. Distri
buitor autorizat Imperial Orăș- 
tie. Tel/fax 054/642580. (2640)

Tragerea Super Loto 
”5/4&diu

- 28 -16
Tragerea “Eypres” 

din 30 octombrie
5-33-26-42-30-19

• Vând societate comer
cială, cu activitate, preț con
venabil, informații 650958. 
(3672)

• Vând stație emisie-recep- 
ție, AM/FM, completă. Relații la 
telefon 724360. (2559)

• Vând SNC.Informații tel. 
711493 (7-15), 717769. (2561)

• Cumpăr miere de albine, 
semințe de nucă și dovleac. Tel. 
717769. (2562)

ÎNCHIRIERI

• Caut spre închiriere garso
nieră sau apartament două 
camere, mobilat, în Deva, sau 
Simeria. Tel. 641521 (3772)

• Caut pentru închiriat garaj 
auto. Tel. 617450, 216225, sau 
227218. (3801)

• Caut pentru închiriat spațiu 
pentru depozit. Tel. 617450, 
216225, 227218 (3801)

OFERTE DE
SERVICII

• Astăzi 1 noiembrie, se 
împlinesc doi ani de când

PETRICĂ popa

a plecat pe drumul fără întoar
cere. Te-am iubit dar te-am 
pierdut.Tu ai plecat acolo 
unde toți vom merge, pe noi 
PETRICĂ ne-ai lăsat cu sufle
tul îndurerat. Te vom plânge 
mereu, soția Ileana, fiul Clau- 
diu, fratele Gligorcu familia și 
sora Anuța cu familia. Lacrimi 
și flori pe mormântul tău, suflet 
drag și bun. (3798)

• Cu profundă durere amin
tim că a trecut un an de la 
nedreapta despărțire, la numai 
44 de ani, de cel care a fost un 
bun soț, tată și frate

• Conducerea și salariații 
Filialei Electrocentrale Deva, 
consternați la aflarea tristei 
vești, deplâng prematura 
trecere în neființă a celui care 
a fost un bun coleg, de un 
excepțional profesionalism,

ing. KOVĂCS EMERIC

Cei 30 de ani puși cu 
competență în slujba siste
mului energetic național, 
Filialei Electrocentrale De
va, vor rămâne neșterși în 
activitatea viitoare a ener- 
geticienilor. Doamne, greu 
poate fi înlocuit un OM 
ADEVĂRAT! Sincere con
doleanțe familiei!

Grupul Școlar Industrial 
Energetic Deva

str. Titu Maiorescu, nr.28, telefon: 620913 
anunță concurs în data de 17 noiembrie, 

ora 9.00, pentru ocuparea postului de 
BIBLIOTECAR

Condiții: absolvirea cu examen de diplomă 
a unei instituții de învățământ - secția 
biblioteconomie, sau absolvent de învățământ 
superior, postliceal. sau liceal cu diplomă, dacă 
au urmat un curs de inițiere în domeniu.

>

CANDIN JURCA
Parastasul de pomenire 

duminică, 2 noiembrie,la cimi
tirul din Bucureșci. (3666)

• Meditez engleza, conve
nabil, orice nivel. Tel. 621609, 
sunați după ora 20. (3526)

• Efectuăm transport intern 
și internațional cu mașini 
agreate TIR. Tel. 054/213489, 
între orele 8- 15. (3539)

• SC EFY STYLE repre
zentant Rothmans of Pali Moli 
angajează agenți vânzări. Con
diții autoturism propriu, minim 
12 clase, maxim 45 ani. Adresa: 
Gh. Baritiu, nr.1 A. Tel. 230957. 
(3777) '

• Angajăm urgent agent de 
vânzări, conducător auto cate
goriile B, C, cu vechime minim 
5 ani. Tel. 211121 (3800)

• SC Sere SNC angajează 
urgent tâmplar calificat. Infor
mații Deva, tel. 218066 (1241)

LICITAȚII

• Exploatarea Minieră Cer- 
tej, str.Principală, nr. 89, orga
nizează în data de 10 noiem
brie 1997, ora 10, la sediul 
unității, licitație publică. Fon
duri fixe aprobate pentru 
casare, amortizate integral și 
parțial. Informații suplimen
tare la telefon 667240. (3739)

• • Din partea sindicatului FE 
Mintia, cu nemărginită durere 
aducem un ultim omagiu celui 
care a fost un om de aleasă 
omenie

ing. KOVĂCS EMERIC
Familiei îndurerate îi tran
smitem sincere condoleanțe. 
(3807)

• împărtășim marea durere 
a familiei Kovăcs, pricinuită de 
încetarea prematură din viață 
a celui care a fost

ing. KOVĂCS IMRE
și îi transmitem sincere con- 
doleanțe. Familia Gheonea.

• Cu adâncă durere în 
suflete soția Marcela, fiul 
Marcel, nora Elisabeta și 
nepotul Călin anunță înce
tarea din viață a celui care a 
fost un bun și iubitor soț, tată, 
socru și bunic

IOAN GHiȘA 
de 70 ani.

înmormântarea la Cimitirul 
din Simefia, azi 1 noiembrie 
1997, ora 13. Odihnească - 
se în pace! (3808)

O
Dr. Elena Câmpeanu, medic primar boli 
infectioase, anunță că efectuează vaccinări 
contra cost la cabinetul particular de la 
Policlinica cu plată Deva, pentru 
următoarele boli infectioase: gripă, 
hepatită A și B, rubeolă, oreon, pojar, 
pneumonie și meningită. Program zilnic 
între orele 15-17, exclus sâmbăta și 
duminica.

4

31 OCTOMBRIE

1 dolar SUA 7741 lei
1 marcă germană 4478 lei
100 yeni japonezi 6447 lei
1 liră sterlină 12923 lei
1 franc elvețian 5488 lei
1 franc francez 1337 lei
100 lire italiene 456 lei

Cursurile incluse în această listă au la bază cotații ale 
societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe 
piața valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea 
utilizării cursurilor în tranzacții efective de schimb valutar și 
înregistrări.

Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 
18.11.1997, ora 12,00, la Complexul “UNION" din Hunedoara, pentru toți 
acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 31.10.1997.
Materialele se pot consulta la sediul societății. în cazul în care Adunarea 
Generală a Acționarilor nu va fi statutar constituită, se va reprograma în 
data de 27.11.1997, ora 12,00, în același loc.
Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la tel. 054/712316.

MAGAZINELE VALENTIN
V

VĂ OFERĂ:
o gamă diversificată de produse - import Italia - pentru amenajări interioare și exterioare
I. Vopsele de zugrăvit lavabile și semilavabile:

• MURAL CASA; MURAL QUARTO; TIESSE - coloranți, role de zugrăvit, pensule, 
bidinele, chit zidărie și lemn, izolant acrilic antimucegai, aracet;

Tapet ultralavabil, adeziv pentru tapet;
Vopsele de ulei executate la comandă în diferite nuanțe;
Baițuri colorate și lacuri incolore pentru lemn;
Gresie și faianță din Modena - Italia;
Vopsea epoxidică pentru recondiționarea căzilor de baie, a chiuvetelor și pentru piscine - care pot fi colorate•

în diferite nuanțe;
• Flori naturale și artificiale - import Italia și Olanda - pomi ornamentali și aranjamente florale - care se 
execută și la comandă.
II. Pantru repararea caroseriilor auto:
• VOPSELE AUTO POIJntULlVKE JIETAIJ7ATE ȘI XEMETALIZATE și
• vopsele sintetice care se execută la comandă în nuanța dorită după paletar de culori, cu materii prime import 
Italia;
• Chit auto poliesteric, chit cu fibră de sticlă, șprițchit, autovapant, grunduri și lacuri;
III. Produsele companiei KOBER ROLflC Piatra Neamț - în calitate de unic distribuitor 
■ (la cele mai mici prețuri de pe piață): vopsele de tâmplărie și metal, EMALUAț EMAIL și lac de parchet 
OUROLAC, grund metal și lemn, nitrolacuri și diluanți.
IV. Produsele cosmetice ale concernului LflNDER din CJSfl (creme de față, șampoane, emulsii 
pe bază de plante și vitamine).

TOATE PRODUSELE SE COMERCIALIZEAZĂ Șl ÎN SISTEM EN GROS, LA CARE SE 
FAC REDUCERI SUBSTANȚIALE SI SE ASIGURĂ TRANSPORT GRATUIT

» r

VÂ STĂM LA DISPOZIJIE ZILNIC ÎNTRE ORELE 3-13 Șl SÂMBĂTA ÎNTRE 9-13. TELEFON: 054-216160.

<- ■ - ----------------------------------------------------- --------------= 0



^NUTRIEBTULu.
Tel. 059-415.695; 416.182; 370.603; 370.572

Vrei ca acest supercalculator

[inspectoratul școlar al
JUDEȚULUI HUNEDOARA»

cu sediul în Deva, 
str.George Barițiu, nr.2, 

Organizează concurs pentru ocuparea 
posturilor de revizor contabil, consilier 
juridic și economist. Concursul va avea 
loc la sediu, în data de 17.11.1997, ora 10,00. 
Depunerea dosarelor se va face la secre
tariat până la data de 14.11.1997.

Informații suplimentare la telefoanele 
213315,215755,215034.

■■ ..................——■ I

VINDE Ml PRODUCȚIE PROPRIE

Pui calitatea I
La prețul de 12.990 lei/kg + TVA 

Greutate medie
1,11,3 kg

■Computer Games Best PlayerI 
■■■ Un CONCURS trăznct I 
Vino si Joacă cele mai tari JOCURI

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................

Marele premiu:
Colosseum XLine
Procesor Intel* Pentium* (1233 MHz, 
Placă cje bază Chaintech 
Hard disk Fujitsu 5.1 GB...
... șl toate celelalte

Concurs organizat de

SPRINT 
COMPUTERS 

in colaborare cu parieneh i săi de presl iglu
Intel. Microsoft. Chaintech, Fujitsu,SIB, BTC. LG Eleclr onia

In HUNEDOARA si DEVA 
prin COMSER

arată că ejti cel mai bun !
/ Alte zoo de premii Ia Marea Tombolă din decembrie

✓ Noutăți din lumea informaticii 
/ Calculatoare ieftine - ocazii deosebite 

/ Literatură de specialitate

• •> • ‘.țț
XT /XV. <4$ 
vJE 

. A 

Toate la Computer Games Best Placer ®
In zilele de 4 si 5 noiembrie la - |

Magazinele SPRiNT din Hunedoara, Bd. Traian 491 vis-a-vis de Fabfh dsfcalta^l 
si Deva, Sir, l Decembrie 14 [ langa Ceai -Bar / Pnmarfeț ora W ■ ■.

în fiecare zi un singur câștigători un singur ’ 
"bilet" pentru marea finală din decembrie fi' 

îi 
Fii pe fază ! Participare în limita timptilbi disponibil I

'tl

DIRECȚIA DE TELECOMUNICAȚII HUNEDOARA-
AIMUIMTĂ

începând cu data de Ol noiembrie 1997, ora O, se modifică modul de
pentru utilizarea serviciului ’’Restricționare cu parolă a apelurilor de plecare** 

din centrala digitală ALCATEL.
Noul mod de operare este următorul:

Introducerea parolei:
La aparatele telefonice DTMF

La aparatele telefonice cu selecție în impulsuri 

£T-Ț-000- N NNN.NN NVN.- M - 8
Activare serviciu:
La aparatele telefonice DTMF£-T-0-[ȘO-®-'N 'N N...N -S-- M - 8
La aparatele telefonice cu selecție în impulsuri
£--T--®a0-M NWN'-țfșia-- M -8
Verificare serviciu:
La aparatele telefonice DTMF 
£-T-0-B-(3)3-®-M-a '
La aparatele telefonice cu selecție în impulsuri £-T-Oîs)!a-M-a
Dezactivare serviciu:
La aparatele telefonice DTMF

n.®„m-8
La aparatele telefonice cu selecție în impulsuri

£-T- ® 00 - N N'N N' - M - 8
Modificarea parolei deja introduse: -
VVVV - vechea parolă; NNNN - noua parolă

La aparatele telefonice DTMF

V v V V -g). N N N N - M - 8
La aparatele telefonice cu selecție în impulsuri

£__Ț„ [9]l00 _ Vîv‘V V - N 'N N,N - M - 8

Prescurtările folosite au următoarea semnificație:
T - ton de disc; M- mesaj; NNNN - o combinație de patru cifre alese de 
abonat ce reprezintă PAROLA; SR - tipul restricției.
SR= cifrele 01 asigură restricția spre internațional automat (cod 00).

= cifrele 02 asigură restricția spre internațional (automat și manual 
cod 00 și 971).

= cifrele 03 asigură restricția spre internațional (automat și manual 
cod 00 și 971) și interurban automat (cod 0).

= cifrele 04 asigură restricția spre internațional (automat și manual 
cod 00 și 971) și interurban (automat și manual cod 0 și 991).

= cifrele 05 asigură restricția spre serviciul AUDIOTEXT (cod 89, mai 
puțin 890123).

= cifrele 06 asigură restricția spre INTERNET - serviciul EASY-NET 
(890123).

= cifrele 07 asigură restricția spre internațional (automat și manual) 
și serviciul AUDIOTEXT.

= cifrele 08 asigură restricția spre internațional (automat și manual), 
serviciul AUDIOTEXT și spre INTERNET - serviciul EASY-NET.

= cifrele 09 asigură restricția spre internațional (automat și manual), 
interurban (automat și manual), serviciul AUDIOTEXT și spre INTERNET 
- serviciul EASY-NET.
Acest serviciu este gratuit (nu se percep tarife de instalare, nici de 
abonament și nu se înregistrează impulsuri la activare) dar se percep 
tarife pentru comunicarea parolei la cererea dumneavoastră. Aceste 
informații le puteți obține de la orice ghișeu de încasare a facturii 
telefonice, unde puteți solicita un pliant gratuit.
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CLUlMA LUI KI1MKEL
Reuniți la Luxemburg, 

miniștrii de externe ai 
țărilor Uniunii Europene nu 
au reușit să găsească 
formularea potrivită pentru 
a le comunica unor state 
est-europene,candidate la 
integrare, faptul că trebuie 

să mai aștepte până le-o 
bate “vântul din pupa". Ei 
au spus că se apropie de 
adoptarea unei formule de 
compromis care să cu
prindă toate candidatele 
din Europa răsăriteană, 
dar în același timp să res
pecte și recomandările 
Comisiei Europene, care 
prevăd începerea convor
birilor de aderare doar cu 
Cehia, Polonia, Estonia, 
Slovenia și Ungaria, alături 
de Cipru. Cu alte cuvinte, 

Jdeea începerii simultane a

Experți ai Organizației 
Europene de Cooperare 
Economica și Dezvoltare 

în județul nostru
Timp de două zile ex

perți ai Organizației 
Europene de Cooperare 
Economică și Dezvoltare 
au fost oaspeți ai județului 
Hunedoara. Joi, 30 oc
tombrie a.c., delegația 
OECD - alcătuită din dl 
Paul Paradis (SUA), dl 
Stefaan Bil (Belgia), dl 
Torben Norkaer Hansen 
(Danemarca), dna Ulla 
Blomberg (Finlanda), dl 
Dieter Drerup (Germania), 
dna Dimitra Katochianou 
(Grecia), dl John Bachtler 
(Marea Britanie), dl Piotr 
Zuber (Polonia) și dl Gyula 
Horvath (Ungaria) - a po
posit în municipiul Hune
doara unde a vizitat Cas
telul Corvineștilor, după 
care s-a întâlnit cu mana
geri ai S.C. “Siderurgica” 
S.A. din localitate și ai 
S.C. “Sidermet” S.A. Că- 
lan și a fost primită de dl 
Remus Mariș, primarul 
municipiului. Tema discu
țiilor a fost restructurarea 
industriei metalurgice din 
județul nostru.

în după-amiaza zilei 
respective delegația - 
însoțită de dl Ciprian Alic, 
purtătorul de cuvânt al 
Consiliului județean - a 
sosit în municipiul Deva. 
Aici a avut o întâlnire cu 
conducerea Prefecturii - 
dnii Pompiliu Budulan și 
Nicolae Segesvari, prefect 
și, respectiv, subprefect - 
a Consiliului județean - 
dnii Gheorghe Barbu și 
Gheorghe Dreghici - pre
ședinte și, respectiv, vice
președinte, dl Gheorghe 
Grun, directorul Camerei 
de Comerț și Industrie, 
directori și șefi de com
partimente din Prefectură 
șl Consiliul județean și cu 

negocierilor cu toate 
statele candidate a căzut, 
iar România, Bulgaria, 
Slovacia, Letonia și Litu
ania trebuie să aștepte 
trenul următor, care nu se 
știe încă dacă și când va 
pleca de la cap de linie.

Sau, cum se exprima 
ministrul german de ex
terne, Klaus Kinkel, restul 
candidatelor la aderare 
“se vor încălzi în con
tinuare pe tușă.”

Șugubăț domnul mi
nistru! Nu știm însă dacă 
dl Kinkel ar fi fost la fel de 
glumeț în cazul în care 
Germania s-ar fi aflat în 
situația de a fi trimisă să 
se mai încălzească pe 
tușă.

Gheorghe PAVEL .

ziariștii din presa locală și 
centrală. Dl Pompiliu 
Budulan, prefectul jude
țului, a urat delegației un 
călduros bun venit în 
județul nostru. în numele 
delegației a răspuns dl 
Dieter Drerup. Oaspeților li 
s-a prezentat o casetă cu 
imagini de pe plaiurile 
hunedorene, apoi dl 
Gheorghe Barbu, pre
ședintele Consiliului 
județean, a prezentat prin
cipalele aspecte ale vieții 
economice și sociale ale 
județului nostru. în con
tinuarea întâlnirii dnii 
Nicolae Stanca, directorul 
general al Regiei Auto
nome a Cuprului Deva și 
Victor Vaida, director ge
neral al RENEL Mintia, au 
prezentat firmele pe care le 
conduc și modul cum sunt 
acestea angrenate în 
procesul de restructurare, 
precum și necazurile cu 
care se confruntă în pre
zent. Oaspeții, prin între
bările puse, au cerut 
amănunte cu privire la cele 
două firme și la economia 
județului, la care au 
răspuns dnii Gheorghe 
Barbu, Nicolae Segesvari 
și alții din cei prezenți la 
întâlnire.

Vineri, 31 octombrie 
ac., delegația OECD a 
vizitat Târgul anual 
MARMODEV ’97 după care 
s-a deplasat la Petroșani. 
Aici au avut o întâlnire cu 
conducerea Regiei Auto
nome a Huilei pe tema res
tructurării mineritului și a 
fost primită de dl Carol 
Schreter, primarul muni
cipiului.

Delegația OECD s-a 
îndreptat apoi spre Caiova.

Traian BONDOR

REMANIEREA - CU SAU FĂRĂ CONSULTAREA 
PARLAMENTULUI?

în eventualitatea unei re
manieri guvernamentale, 
numirea noilor miniștri se 
poate face ocolind Parla
mentul - așa cum s-a în
tâmplat, sistematic, în timpul 
guvernării PDSR - sau, dim
potrivă, poate urma aceeași 
procedură aplicată la în
vestirea Cabinetului.

Guvernul este numit în 
baza unui vot de încredere 
acordat de Parlament asupra 
unei liste propuse de primul- 
ministru desemnat de 
Președintele țării. înainte de 
votul în Parlament, toți can- 
didații la funcția de miniștri 
sunt audiați de comisiile 
parlamentare de specia
litate.Art. 85 din Constituție 
arată că, în caz de remaniere 
sau de vacanță a postului, 
Președintele revocă și nu
mește, la propunerea pri- 
mului-ministru, pe unii mem
bri ai Guvernului.

Agenția MEDIAFAX vă 
oferă, în exclusivitate, opiniile 
unor oameni politici în le
gătură cu procedura care ar

P.D.8.R. CONSIDERĂ 
CĂ O REMANIERE 

GUVERNAMENTALĂ 
ESTE INSUFICIENTĂ 

Șl DOREȘTE CĂDEREA 
GUVERNULUI

Adrian Năstase, prlm- 
vlcepreședlnte al PDSR, con
sideră că numai o moțiune de 
cenzură adoptată în Parla
ment ar putea opri “dezas
trul” în care se află țara, o 
remaniere a Cabinetului 
Ciorbea fiind, tn opinia sa, 
insuficientă. Năstase a de
clarat la o conferință de presă 
că remanierea anunțată re
cent de premierul Victor Cior
bea este “un joc medlatlc" 
menit să distragă atenția 
populației de la scăderea tot 
mai accentuată a nivelului de 
trai.

PDSR va pleda, în con
tinuare, potrivit Iul Năstase, 
pentru alegeri anticipate și, 
Implicit, pentru demiterea 
actualei echipe guvernamen
tale. El a anunțat că, la 
sfârșitul anului, PDSR va 
iniția o moțiune de cenzură pe 
temă socială, care va critica 
scăderea nivelului de trai șl a 
puterii de cumpărare, dar va 
amenda șl politica Industrială 
a Executivului.

MEDIAFAX 

trebui urmată cu ocazia pre
conizatei remanieri gu
vernamentale.

Președintele PNȚCD, Ion 
Diaconescu, a afirmat că noii 
miniștri trebuie audiați în 
comisiile de specialitate, dar 
că ei nu trebuie să aibă votul 
celor două Camere legis
lative.

Președintele PD, Petre 
Roman, a declarat că “este 
neapărat necesară” proce
dura parlamentară completă

IA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
(n.n. - audiere în comisii plus 
votul plenului) în cazul unei 
remanieri guvernamentale. 
Roman n-a precizat că, în 
perioada în care a fost prim- 
ministru, el a pus în aplicare 
această procedură.

Paul Păcuraru, vice
președinte PNL, consideră că 
noii miniștri numiți în urma 
remanierii guvernamentale 
trebuie să obțină votul 
Parlamentului.

STAREA MEDIULUI
în perioada 20-26 octom

brie în județul nostru valorile 
medii și maxime pentru 
poluanții gazoși (dioxid de 
azot, dioxid de sulf, amoniac 
și fenoli), precum și pentru 
pulberile în suspensie, s-au 
încadrat în limitele prevăzute. 
Valorile maxime au fost înre
gistrate în zona Paroșeni 
pentru dioxidul de azot și 
dioxidul de sulf în ziua de 25 
octombrie și în zona Hune
doara la data de 20 oc
tombrie pentru pulberile în 
suspensie.

- Pulberile sedimentabile 
continuă să înregistreze 
depășiri ale limitei admise de 
17gr/mp/lună în zonele Teliuc 
de 10 ori și în zona 
Chișcădaga de 5,7 ori.

- Valorile radioactivității 
beta globale și ale dozei 
gama absorbită s-au încadrat 
în limitele de variație ale 
fondului național la toți fac
torii de mediu analizați. 
Comparativ cu valoarea de

V

Vicepreședintele liberal 
s-a arătat convins de faptul că 
noii miniștri vor urma aceeași 
procedură ca și cei numiți în 
decembrie 1996 : audierea în 
comisiile de specialitate ale 
Parlamentului și obținerea 
unui vot în plen. “Nu avem 
voie să repetăm eroarea 
PDSR, care a ocolit sistematic 
această procedură", a spus 
Păcuraru.

Senatorul UDMR Gyorgy 
Frunda s-a pronunțat pentru 

votarea în plenul Parla
mentului a miniștrilor care vor 
fi numiți în eventualitatea unei 
remanieri guvernamentale. 
Frunda a amintit că a sesizat, 
în timpul guvernării Văcăroiu, 
Curtea Constituțională, 
împreună cu alți parlamentari 
ai fostei opoziții, cerând inter
pretarea articolului din 
Constituție referitor la rema
niere. Răspunsul Curții a 
confirmat poziția fostei 

atenție de 200 Bq/mc/zi 
prevăzute pentru pulberile se
dimentabile, valoarea deter
minată la acest indicator a 
fost de 0,60 Bq/mc/zi.

- Materiile în suspensie pe 
râul Jiu provenite în principal 
de la unitățile de extracție și 
prelucrare a cărbunelui au 
avut pentru perioada men
ționată o valoare medie de 
1586,0 mg/l și o valoare 
maximă de 3080,0 mg/l 
înregistrate la data de 22 oc
tombrie. Față de perioada 
anterioară se observă o 
creștere cu 466 mg/l pentru 
valoarea medie și cu 1229,0 
mg/l pentru valoarea maximă.

R.A. Apele Române prin 
unitățile sale teritoriale au 
verificat în cursul lunii 
septembrie un număr de 53 
unități privind modul în care 
se respectă valorile limită 
stabilite pentru indicatorii de 
calitate ai apelor uzate la 
evacuarea acestora în apele 
de suprafață. Din cele 53 de 

majorități, potrivit căreia vo
tarea noilor miniștri de către 
Parlament nu este obligatorie. 
Frunda a precizat că opțiunea 
sa pentru consultarea Parla
mentului este una personală 
și că această chestiune nu a 
fost discutată de conducerea 
UDMR.

Ministrul pentru relația cu 
Parlamentul, Bogdan Nicu- 
lescu-Duvaz (PD), consideră 
că, în cazul anunțatei re
manieri a Cabinetului Cior- 
bea, procedurra de audiere a 
noilor miniștri în comisiile 
parlamentare de specialitate 
trebuie să se păstreze. 
Bogdan Niculescu-Duvăz a 
precizat că în ce privește 
remanierea guvernamentală 
“Constituția este ambiguă”, 
dar că, “pentru a păstra 
prestigiul Guvernului”, audi
erea în comisii trebuie să aibă 
loc. în timpul guvernării 
Văcăroiu, remanierea a avut 
loc “doar la Cotroceni", deoa
rece Constituția “a fost 
interpretată în litera și nu în 
spiritul ei”, a spus Niculescu- 
Duvăz.

• „Patria" Deva: (31 oct. - 6 nov.); 
Vulcanul
• „Flacăra" Hunedoara: (31 oct. - 6 
nov.); Vulcanul
•„Parâng" Petroșani: (31 oct. - 3 
nov.) Batman & Robin; A fost odată 
asasin (4 -6 nov.)
•„Cultural" Lupeni: (31 oct. - 3 nov.) 
Lumea dispărută; Batman & Robin (4
- 6 nov.)
■ „Zarand" Brad: (31 oct. - 3 nov.) 
Romy și Michele; Michael (4 - 6 nov.)
• „Patria" Orăștie: (31 oct. - 3 nov.) 
Moarte instantanee; Romy și Michele 
(4-6 nov.)
• „Dacia” Hațeg: (31 - 2 nov.) 
Mincinosul mincinoșilor; Iubire și 
sacrificiu (3 - 5 nov.)
• „Luceafărul" Vulcan: (31 oct. - 3 nov.) 
Crimă la 1600; închisoarea îngerilor 
(4-6 nov.)
• „Lumina" Ilia: (31 oct. - 2 nov.); 
Beverly Hills Ninja
• „Mureșul" Simeria: (31 oct.- 2 nov.); 
Speed 2
• Casa de Cultură Geoagiu-Băi: (31 
oct. - 2 nov.); Reacție în lanț

unități verificate, doar 7 
dintre ele au evacuat apele 
uzate corespunzător epu
rate, iar un număr de 46 
unități nu s-au putut încadra 
la unul sau mai mulți indi
catori, ceea ce a dus la 
aplicarea de penalități. 
S.G.A. Deva a aplicat pena
lități în valoare de 3.613 mii. 
lei din care menționăm 
S.C.SUINPROD S.A. Orăș
tie cu 1.407 mii. lei, 
S.C.Siderurgica Hunedoara 
cu 0.486 mii. lei, 
S.C.Sidermet S.A. Călan cu 
0.379 mii. lei și S.C.Chimica 
Orăștie cu 0.353 mii. lei.

Pentru nerespectarea 
unor prevederi din Legea 
mediului A.P.M.Deva a 
aplicat în cursul trim. III - 97 
11 sancțiuni contra
venționale în valoare de 6.1 
mii. lei unor agenți eco
nomici.

Agenția de protecția 
mediului Deva
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