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VINE REMANIEREA*
Șl CE DACA

timp toatăDe câtva 
lumea vorbește despre ne
cesitatea remanierii guver
namentale. Miniștrii trăiesc 
cu sabia iui Damocies 
deasupra capului. Încă nu 
se știe precis pe ce străzi, 
prin ce fotolii va trece axa 
schimbării. Dar ea se tra
sează deja în aceste ziie în 
cabinetele partidelor din 
coaliția aflată ia putere. Nici 
un lider nu a spus exact 
care ministru din formația 

TE

sa va preda ștafeta, dar 
fiecare este convins de 
necesitatea împrospătării 
Executivului. Se fac și 
scheme, se dau pase. Tu îmi 
dai postul de la finanțe, eu 
îți dau postul de ia cer
cetare. Eu îți dau ministerul 
sportului, tu îmi dai mi
nisterul turismului. Etc., etc.

Unii dintre miniștrii cei 
mai contestați cred că dacă 
moțiunile agriculturii și 
industriei au căzut ia votul 
în Parlament, posturile ior 
sunt salvate. Mai mult, 
poate cei mai slab ministru 
ai agriculturii de până 
acum, plimbărețul peste 
măriși țări Dinu Gavriiescu 
apreciază ca un sacrilegiu 
înlocuirea sa din funcție, 
când agricultura României 
a înregistrat cea mai mare 
producție de cereale. Și 
care e meritul ministrului? 
Doar nu ei a pregătit acest 
an agricol.

Oricum, întâlnirile dintre 
reprezentanții partidelor din 
coaliția guvernamentală, ca 
și discuțiile acestora cu 
șeful statului au confirmat 
necesitatea remanierii Gu-

NU AU PLANTAT, DAR AU
„CULES"

în fiecare an, când vine 
vremea recoltatului legu
melor, verzei sau al car
tofilor fermele legumicole 
din jurul Devei sunt asal
tate de tot felul de hoți care 
n-au pus niciodată mâna 
pe sapă, dar se înfruptă din- 
sudoarea muncii legumi
cultorilor, furând cantități 
însemnate de felurite le
gume dar și cartofi, varză 
și ce găsesc pe câmp. 
Aceștia dau mult de furcă 
și poliției, care întreprinde 
acțiunile cuvenite de com
batere a furturilor din fer-

♦ ♦ ♦

vernuiui Ciorbea. Se spu
nea chiar că ea se va pro
duce în prima Jumătate a 
săptămânii viitoare. Acum, 
întrucât președintele țării, 
dl Emil Constantinescu, 
este plecat din țară timp de 
o săptămână, și termenul 
schimbărilor din Guvern se 
va amâna puțin.

Remanierea se va pro
duce însă. Și cu asta ce-am 
făcut? (vorba marelui 
Tănase). Indiscutabil, este 
nevoie de înlocuirea unor 
oameni din funcțiile de 
miniștri, din ceie de se
cretari de stat, este nevoie 
de constituirea într-un 
singur și puternic orga
nism a celor câteva care se 
ocupă de privatizare și 
reformă. Dar mai impor
tantă este schimbarea sis
temului de gândire și de 
acțiune ai Executivului, în 
ansamblul său, de întro
narea unui spirit dinamic, 
disciplinat, responsabil, de 
realizare a tranziției ia 
economia de piață, cu res
pectarea stricta a legilor 
țării și a normelor morale.

Se va face remaniere 
guvernamentală. Se vor 
schimba unele personaje 
cu altele care o vor lua de 
ia început în noile lor 
posturi. Poate unii vor fi 
mai buni, mai cinstiți decât 
predecesorii ior, însă dacă 
susținerea ior politică va 
veni tot din interese și din 
lupte pentru supremație și 
nu din atât de necesara 
dorință de așezare a țării 
pe principii sănătoase, 
economice și sociale, ei nu 
vor reuși prea multe.

Vine remanierea.
Și ce dacă...
Din păcate, vine și 

iarna...

Dumitru GHEONEA

DE 20R
mele agricole de pe raza 
municipiului Deva.

Așa se face că numai 
pe tarlalele Fermei nr. 2, 
au fost depistați „recol
tând” produse legumi
cole Mariana Adam, 
Doina Rus și Lăcătuș 
Pintea - toți din Hune
doara și fără ocupație, 
precum și Oct. Ciurar, A. 
Diță din Deva. Prejudiciul 
în valoare de 452.000 lei 
a fost recuperat și res
tituit fermei păgubite iar 
celor în cauză li s-a întoc
mit dosar penal. (S.C.)

Procurorul șef 
CORNEL C IULIAN
a demisionat

k.

Ieri, 14 noiembrie 1997, dl Cornel 
Ciucian, prim-procuror al Parchetului de 
pe lângă Tribunalul județean Hunedoara- 
Deva, ne-a anunțat, prin telefon, că și-a 
prezentat cererea de demisie din funcție.

Troița - simbol al credinței românilor.
Foto: Anton SOCACi

Z-------------------------------------
■^Farmacii de serviciu 

în zilele de 15-16 
noiembrie în Deva este 
de serviciu farmacia 
“Crocus” din strada 
Horia, nr.5.

La Hunedoara va fi de 
gardă unitatea farma
ceutică “Aura Sam”, si
tuată în zona “Dunărea”, 
telefon 713166. (E.S.)

«*25 de ani de existență
Sâmbătă (15 nov.), la 

Grupul Școlar Industrial 
“Horea” are loc, înce

pând cu ora 10,00, fes

N

tivitatea aniversării celor 
25 de ani de la înființarea 
liceului. Cu acest prilej va 
fi lansată monografia 
școlii, în prezența 
invitaților - dascăli și 
absolvenți “de ieri și de 
astăzi”, reprezentanți ai 
oficialităților locale, 
alături de colectivul 
Grupului Școlar.(G.B.)

* Un amator de artă vine la un pictor:
- Aș dori ceva în idei. Dar ceva ieftin...
- în cazul ăsta vă recomand... o gogoașă!

APARE LA DEVA

Ce se va întâmpla
cu Mihaela?

Intr-o zi s-a prezentat la 
redacție tânărul Mihail 
Marian din Boiu de Jos 
(Gurasada) și ne-a relatat 
povestea vieții surorii lui, 
Mihaela. De mici, au fost 
abandonați de mama natu
rală, ulterior el fiind crescut 
de bunici, iar sora lui înfiată 
de familia Sima (mama 
adoptivă fiind soră cu 
bunicul). Ce l-a determinat 
să ni se adreseze? Nemul
țumirea lui personală, a

bunicilor și a Mihaelei, mi
noră și cu probleme de să
nătate, în ceea ce privește 
persoana tutorelui numit de 
Primăria Gurasada, după 
decesul părinților adoptivi. 
Tutore este dl Victor Marian, 
frate cu mama adoptivă.

Tânărul acuză primăria 
și poliția din Gurasada, Di
recția pentru Protecția Drep
turilor Copilului (DPDC), din 
cadrul Consiliului județean, 
că nu iau în seamă 
obiecțiile ridicate de cei 
nemulțumiți și că-l poartă pe 
drumuri. La serviciul de au
toritate tutelară al Primăriei 
Gurasada ni s-a prezentat 
dosarul fetei. Doamna Erina 
Burza, secretara consiliului, 
a rezumat situația. în 1987, 
familia Sima, din Căr- 

^măzănești, a înfiat-o pe
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Direcția pentru Probleme de Muncă și Protecție 
Socială se autofinanțează și nu ia nici un leu de la 
bugetul de stat. Veniturile sale provin din acel 1 la 

| sută pe care-l încasează instituția din fondul de 
| salarii al agenților economici. în pofida acestui fapt, 
| D.P.M.P.S. nu poate face cheltuieli mari decât cu 
■ aprobarea ministerului de resort. O anomalie? Așa 
\j5-ar părea! (Tr. B.)

•Corviniil in fața 
propriilor suporteri
După evoluția lor de 

miercuri în Cupa 
României, fotbaliștii de la 
Corvinul Hunedoara vor 
juca și sâmbătă, tot în 
fața suporterilor lor, în 
compania Daciei Pitești 
(locul 6 în clasamentul 
Diviziei B, seria a II.-a). 
(S.C.)

Mihaela, aflată atunci- la 
Școala specială din 
Peșteana. în acest an, au 
murit părinții adoptivi, fata 
moștenind o frumoasă gos
podărie. Abia acum încep 
problemele, ies la iveală 
neînțelegerile dintre nea
muri. Reacția violentă a 
fratelui ei nu apare în mo
mentul în care află cine este 
tutore, ci abia după in
ventarierea bunurilor din 
gospodărie. Atunci este 

contestat tutorele pe motive 
de sănătate, M.M. solicitând 
ca tutela să fie încredințată 
bunicului. Cei de la primărie 
susțin că bunicii sunt 
vârstnici, bolnavi și prieteni 
cu paharul, iar tânărul nu 
intră în discuție, neavând 
vârsta de 23 de ani. în plus, 
cel numit tutore s-a interesat 
de sănătatea fetei și a 
ajutat-o la treburile gos
podărești și până au trăit 
părinții adoptivi. Impresia 
celor de la autoritatea 
tutelară este că se dorește 
folosirea bunurilor fetei și 
chiar exploatarea acesteia, 
ea fiind ușor influențabilă.

Estera SÎNA 
Viorica ROMAN

(Continuare în pag.
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<Etapă și in Divizia D X 

la fotbal
Așa după cum s-a 

decis de către Asociația 
județeană de fotbal, 
duminică, 16 noiembrie, 
de la ora 11, suporterii 
echipelor din Simeria, 
Călan, Hunedoara, Ilia 
și Crișcior își pot 
urmări favoriții în 
meciurile programate 
din prima etapă a 
returului Diviziei D. 
(S.C.) y
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SÂMBĂTĂ
15 NOIEMBRIE

TVR 1
7.00 Bună dimineața de la lași!; 

Moment poetic; Desene animate 
9.05 Șapte note fermecate 10.00 
Viata ca în viață (s, SUA, 1986) 
11.6o După 10 ani. Transmisiune 
directă de la Brașov 12.30 Mork 
și Mindy ( s, ep. 24 SUA) 13.00 
America sălbatică do. 13.30 
Mapamond 14.10 Turnul Babei: 
Stea pentru o zi; De la o vorbă la 
alta; Ecranul 16.00 Scena politică 
17.00 Start - Rec 18.00 D.a. 
Povestirile lui Donald rățoiul 18.30 
Hollyoaks (s, Anglia 1995 ep. 33) 
19.00 Teleenciclopedia: Orca - 
balena ucigașă; Atena antică; Pa
rade nupțiale 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
Meteo, Săptămâna sportivă 21.00 
Efecte secundare (s, SUA, 1995)
21.55 5 Dintre cei mai buni 23.40 
Dublă expunere (s, Franța, Italia, 
1990 ep. 2) 0.30 Arena As

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Lupii 

aerului (s, ep. 69) 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Pas cu pas 10.35 
Mondo-Blitz 11.30 TVR Cluj- 
Napoca 13.30 Actualitatea

DUMINICĂ
16 NOIEMBRIE

TVR 1
7.00 Bună dimineața de la Cluj 

9.05 Legenda Albei ca Zăpada (d.a) 
9.35 Aventurile lui Shirley Holmes 
(ep. 7) 10.00 Ala-Bala, Portocala! 
11.00 Viața satului 13.00 Serial de 
călătorii; Documentar National 
Geographic: Mari lacuri, Mări fra
gile 13.55 Fotbal: Universitatea 
Craiova - Ceahlăul Piatra Neamț 
16.00 Atlas 16.30 Dintre sute de
catarge 18.00 Aladdin (d.a) 19.00 
Robingo 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 7 
zile în România, Duminica 
sportivă 21.00 La malul mării (f, 
SUA, 1988) 23.05 Nostalgiile 
toamnei 23.45 Portrete în 
acvaforte 0.15 Aventurile unui 
muzician

TVR 2
8.00 Euronews 8.30 Lupii 

aerului (ep. 70) 9.25 Filmele 
săptămânii 11.30 TVR lași 13.30 
Memoria exilului românesc 14.00 
Emilie (s, Canada, 1990, ep. 15) 
15.35 Gigi Sfârlează (d.a) 16.00 
Micaela (ep. 46) 16.55 Cristal (ep.

X,_________________________

LUNI 
17 NOIEMBRIE

1
12.05 Secretul (s/r) 13.00 

Avocatul poporului (do/r) 14.10 
Șeicul (s/r) 15.00 Meridianele 
dansului (r) 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.30 Casă de 
piatră (s, ep. 26) 19.00 Sunset 
Beach (s, ep. 90) 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo, ediție specială 
21.00 Baywatch (s, ep. 124) 22.00 
Fețele schimbării (talkshow) 
23.00 Jurnalul de noapte 23.15 
Magazin sportiv 23.30 Canary 
Wharf (s, ep. 69) 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 15.10 
Limbi străine: engleză 15.35 Gigi 
Sfârlează (d.a) 16.00 Micaela (s, 
ep. 47) 16.50 Cristal (s, ep. 148) 
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 18.00 Hei-Rup! Hei- 

\Rap! emisiune cu liceeni 19.30 

culturală 14.00 Emilie (s, Canada, 
1990, ep. 14) 15.35 Gigi Sfârlează 
(d.a) 15.55 Fotbal: Steaua - Sportul 
Studențesc 20.00 Glasul inimii 
(mini-serie Italia, prima parte) 
21.40 Stop cadru 21.50 Glasul 
inimii (partea a doua) 23.30 
Conviețuiri 24.00 Poemul simfonic 
„Pinii din Roma”

ANTENA 1
7.00 Nash Bridges (ep. 10/r) 

8.00 Tele-Dimineața 10.20 D.a.: 
Muppets Show (ep. 5/r) 10.40 
Divergente - convergențe în lumea 
sportului (r) 12.30 Dragoste cu 
năbădăi (ep. 38) 13.00 Viată 
sălbatică (ep. 17) 14 00 Știrile 
amiezii 14.20 A doua tinerețe (f/r)
16.30 Club Hawaii (ep. 49) 18.00 
Tarzan, stăpânul junglei (ep. 6) 
19.00 Observator/Sinteză știri
19.45 Stăpânul (dramă, Italia, 
1996) 21.30 A treia planetă de la 
soare (ep. 10) 22.00 Beavis și 
Butthead (ep. 41) 22.30 Arliss (ep. 
4) 23.00 Hollywood Top Ten (ep. 
40)

pro rv
7.00 Desene animate 8.30 

Povestea magică cu Marian Râlea 
9.00 Superboy (ep. 13) 9.30 Ar
senic și dantelă veche (s/r) 12.00 

147) 18.00 Alo, tu alegil 20.00 în 
plină acțiune (SUA, 1996 ep. 7) 
20.50 Varietăți internaționale 21.00 
Repriza a treia Emisiune de 
actualitate și dezbatere sportivă 
24.00 Jazz Alive

ANTENA 1
7.00 Știri 7.10 Tarzan, stăpânul 

junglei (ep. 6/r) 8.30 A treia planetă 
de la soare (ep. 10/r) 9.00 Connan 
(d.a., ep. 5) 9.30 Rățoiul Huey (d.a.) 
10.00 Animal show(s, ep. 24) 10.30 
Orășelul fantastic (ep. 5) 14.00 
Știrile amiezii 14.10 Alertă pe plajă 
(ultimul episod) 14.55 O femeie - 
un bărbat și jumătate 15.20 Holly
wood Top Ten (ep. 40/r) 16.30 Club 
Hawaii (ep. 50) 17.00 Millennium
17.45 Dragoste cu năbădăi (ep. 39) 
18.15Talk-show 19.00 Observator/ 
Sinteză știri 19.45 Din nou 
împreună (dramă, SUA 1992) 21.30 
Burlacul (ep. 10) 22.00 Cape 
Canaveral - Eroii spațiului (ep. 3) 
23.00 Sirenele (ep. 31) 0.00 
Execuția lui Raymond Graham

PRO TV
7.00 Lassie (d.a., Canada, 1996, 

ep. 1) 9.30 Super Abracadabra

Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! 20.00 Secretul (s, ep. 33)
20.55 Doar o vorbă săt-i mai spun!
(r) 22.00 Cyber-Tracker (f. SUA 
1995) 23.35 Ecoturism (mag.)

ANTENA I
6.30 Tele-Dimineața 9.00 

Orășelul fantastic (s/r) 9.40 Cape- 
Canaveral - Eroii spațiului (s/r)
10.30 Din nou împreuna (f/r) 12.20 
O iubire de neuitat (s, ep. 10) 13.10 
între prieteni (talkshow/r) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Lincoln 
(dramă politică SUA 1988, p. I) 
16.00 întoarcerea Sfântului (s, ep. 
15) 17.00 Muppets Show (s, ep. 10) 
18.00 Cafea cu parfum de femeie
(s) 19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Coiotul (thriller 
SUA 1996)21.30 Viitorul începe azi 
(s, ep. 10) 22.30 Milionarii de la 
miezul nopții

pro rv
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

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) 12.05 Henry al 

Talk-show: întâlnire cu presa 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Generația 
PRO: O căsnicie perfectă (ep. 23); 
Totul e trecător (ep. 3); Sport și 
muzică 16.15 PRO Fashion 16.45 
Hercule (ep. 37) 17.30 Xena, 
prințesa războinică (ep. 36) 18.15 
Fete de bani gata (ep. 3) 18.45 Te 
uiți și câștigi! 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Light sleeper (dramă, SUA, 
1992) 21.55 Știrile PRO TV 22.00 
Millennium (ep. 9) 23.00 Știrile PRO 
TV 23.15 NYPD BLUE - Viată de 
polițist (ep. 9) 0.00 Bruta (ÎSUA, 
1976) 1.30 Știrile PRO TV

ANTENA I - DEVA
08.00-08.15 Știri locale (r)
10.10- 10.20 7 zile fără... (r)
14.10- 16.00 Meci de fotbal 
17.00-17.10 Săptămâna pe scurt 
23.00-24.00 Rondul de noapte

PRO TV - DEVA
06.30-06.50 Desene animate 

„Spider”
06.50-07.15 Știri • Invitatul 

săptămânii (r)
07.15-07.45 No comment • 

Vorbiți aici (r)
21.55-22.00 Retrospectiva 

săptămânii (Știri) 

Hetesccp
Perioada 15-17 noiembrie

11.00 Mica prințesă (f, SUA 1939)^
12.55 Știrile PRO TV 13.000 
căsnicie perfectă (ultimul episod)
13.30 Totul e trecător (ep. 4) 14.00 
Chestiunea zilei cu Florin Călinescu 
- retrospectiva săptămânii 14.30 
Lumea filmului 15.00 Tenis: Turneul 
Campionilor, Hanovra. 17.00 Efecte 
speciale (ep. 9) 17.45 Norocosul (ep. 
15) 18.30 Beverly Hills (ep. 96) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Henry V 
(dramă, Anglia 1989) 22.30 Știrile 
PRO TV 22.35 Susan (ep. 9) 23.00 
Știrile PRO TV- Prima pagină 23.30 
Procesul etapei 2.30 Știrile PRO TV

ANTENA V DEVA
10.00-10.10 Săptămâna pe scurt
10.10-10.30  Plai de cânt și dor

PRO TV - DEVA
07.00-07.15 Desene animate 

„Spider”
07.15-07.45 “Oameni de 

milioane” (r)
07.45-09.00 “Ghici cine bate la 

ușă!?” (r)
22.25-22.30 Retrospectiva 

săptămânii (Știri)

V-lea (f/r) 14.30 Maria (s) 15.30A 
Tânăr și neliniștit (s) 16.15 Șoapte 
de iubire (s, ep. 77) 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 Repo Man (f. SUA ’84) 22.05 
Știrile PRO TV 22.10 Chestiunea 
zilei cu F. Călinescu 22.15 Familia 
Bundy (s, ep. 231) 22.45 Sledge 
Hammer (s, ep. 37) 23.15 Știrile 
PRO TV. Prima pagină 23.40 
Chestiunea zilei cu F. Călinescu
23.45 Misterul familiei Von Bulow 
(dramă SUA ’90) 2.50 Știrile PRO TV

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 Program comercial 

PRO TV Deva
6.45- 7.00 Retrospectiva săp

tămânii. Muzică (r)
9.45- 10.15 Program comercial 

PRO TV Deva
22.05-22.15 Știri locale

OBerbec (21 III - 20 IV) 
încercarea de a ieși 

pe ușa din dos v-ar 
aduce în centrul atenției. 
Se rezolvă mai repede cu 
o discuție deschisă. Du
minică aveți inițiative 
strălucite. Atenție la 
atitudinea față de par
tener. Dacă țineți cu 
orice preț să aveți 
dreptate vă veți certa cu 
mulți din jurul dv.

OTaur (21 IV - 21 V)
Dacă faceți o excursie 

puteți cunoaște oameni 
importanți care vă pot 
ajuta la slujbă. Duminică 
puteți primi un cadou, să 
serbați ceva în familie, 
să aveți rezultate ex
celente. în tratativele 
pentru o afacere pre- 
simțiți un pericol. Ape
lând la sfatul prietenilor 
și acționând fără grabă, 
va fi bine.

O Gemeni ( 22 V - 22 VI) 
Pentru câștigul obți

nut mulțumiți celui care 
v-a sprijinit. Duminică e 
bine să băgați în seamă 
propunerile de colabo
rare dar nu și reproșurile 
care vi se fac. Este cazul 
să vă ocupați de propria 
dv persoană și să folosiți 
în acest scop banii 
primiți

ORac(23 VI - 23 VII)
Capacitatea dv de co

municare e foarte con
vingătoare. întâlnirea cu 
o veche cunoștință vă 
bucură. Problemele fi
nanciare se rezolvă re
pede, așa că e cazul să 
vă plătiți datoriile du
minică. Dacă reușiți să 
vă stăpâniți pornirile im
pulsive veți fi apreciat; 
fiți mai organizat, altfel 
pierdeți.

O Leu (24 VII - 23 VIII)
Părinții vor să vă 

ajute, așa că e bine să 
acceptați o reconciliere 
în familie. Cum duminică 
nu vă e favorabilă con
junctura, gândiți-vă mult 
înainte de a spune sau 
face un lucru. E necesar 
să vă adaptați rapid, 
altfel rămâneți în urmă. 
Faceți tot posibilul să 
acordați ajutorul soli
citat.

Z Fecioară (24 VIII - 22 IX) 
Cineva apropiat se 

opune planurilor dv 
secrete și fără sprijinul 
lui nu reușiți. Nici 
duminică ambiția nu vă e 
satisfăcută. Fiți corect 
dacă vreți să evitați 
neplăcerile. Vă mar
chează divergențele cu 
prietenii, dar le puteți

rezolva. într-o afacere 
mai veche puteți obține o 
protecție binevenită.

OBalanță (23 IX - 23 X)
O lectură sau vizio

narea unui film relaxant 
v-ar face plăcere, ca și o 
posibilă vizită. Nu vă 
puteți aduna și nu puteți 
face ce v-ați propus; mai 
bine lăsați-vă în voia lec
turii. Nu e momentul 
unor decizii importante. 
Nu disperați însă, mai 
ales că s-ar putea să 
primiți și ceva bani.

OScorpion (24 X - 21 XI)
Fiind o zi mai lejeră vă 

puteți ocupa de pro
blemele casnice. Obțineți 
acordul și sprijinul, într-o 
reuniune de familie, în 
privința unor schimbări 
în casă. Luni există șan
sa unei legături sufle
tești; veți face cheltuieli 
dar șl activități gos
podărești.

O Săgetător (22 XI-20 XII)
Șanse de călătorie în 

scopuri financiare. Un 
prieten vă cere ajutorul. 
Duminică vi se deschid 
toate ușile, calitățile vă 
sunt apreciate, obțineți 
avantaje. Fiți atent la sluj
bă să nu aveți neplăceri. 
Nu luațl atitudine împo
triva cui vă bârfește.

^Capricorn (21 XII-191)
Aveți de ales dintre 

ofertele interesante ce vi 
se fac. Faceți-o fără să vă 
grăbiți. Orientarea spre 
activități practice vă este 
la îndemână duminică. 
Inspirația vă ajută în re
zolvarea problemelor 
profesionale. Dacă ne
glijați persoana iubită 
veți fi taxat.

ÎJVărsător (20 1-18 II)
Făcând ordine în viața 

dv personală vă puteți 
rezolva nemulțumirile 
existente. Duminică sun
teți îndemânatic în gos
podărie, posibil să primiți 
o vizită. O problemă 
importantă o ratați dintr- 
un capriciu. Sensibi
litatea la probleme oculte 
vă poate face să încercați 
experimente deosebite.

OPești (19 II - 20 III)
O călătorie sau o 

vizită vă vor ajuta să vă 
relaxați. Confuzia sen
timentală vă împiedică să 
luați vreo decizie. Decât 
să stricați ceva prin casă, 
duminică mergeți mai 
bine la film. încrederea în 
dv vă aduce și laude și 
antipatii. V-ar avantaja 
modestia, măcar până vă 
rezolvați treburile.
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VEDE, NU AUDE NIMIC?
Deseori, în diverse 

situații în oraș, la ser
viciu, pe trotuar sau în 
magazine, auzi discuții 
de acest gen: „ai auzit, pe 
,,x” l-au călcat hoții! în 
plină zi i-au furat tele
vizorul, covoarele, ce 
mai, i-au „curățat” apar
tamentul!” Așa este. Și la 
Deva, ca în alte localități 
se fură mult în ultima 
perioadă. Hoții s-au spe
cializat, s-au format gru
pulețe din 1-2 sau 2-3 
persoane și „activează” 
de multe ori în plină zi, fie 
că forțează ușa de la 
intrare, fie căîncearcă cu 
chei potrivite. Cu o anu
mită precauție sau cu 
tupeul caracteristic ho
țului vexat Pavel Gelu din 
Ghelari, dar care a locuit 
fără forme legale în 
Hunedoara, recidivist, 
fără ocupație, a dat nu 
mai puțin de 12 „găuri” în 
Deva, în perioada iunie- 
noiembrie 1997! A furat, 
a cărat o bogăție de bu
nuri de valoare din apar
tamentele unor locatari 
din Deva a căror valoare 
trece de 70 de milioane

Oaza de
frumusețe>

naturală din
Simeria

în partea de nord a | 
orașului Simeria, în 
lunca Mureșului, se află 
un minunat loc de re- 
creere, de rară fru
musețe naturală, unde 
poți să admiri arbori 
seculari, numeroase 
specii de arbori și ar
buști din diferite colțuri 
ale lumii: Arboretumul 
din Simeria. Datorită 
altitudinii (200 de metri), 
climatului blând și 
umidității ridicate, aici 
au fost aclimatizate 
diferite specii de arbore
tum, amintind celor 
interesați de secularii 
plopi și ulmi, sute de 
alte specii de diferiți 
arbori și arbuști, unele 
unice în tara noastră.

I

Deveni, hunedoreni, 
alți oameni din județ, ce 
se află în trecere prin 
Simeria, fac un popas în 
țicest splendid decor 
natural și își îndreaptă 
gânduri de mulțumire 
spre o „mână de oameni 
ce trudesc aici pentru 
menținerea și îngrijirea 
acestei oaze de ver
deață și în actuala 
perioadă a tranziției 
când fondurile finan
ciare nu sunt nici pe 
departe îndestulătoare.

Sabin CERBU 

de lei! Desigur prinderea 
hoțului este o reușită a 
polițiștilor deveni, și va 
răspunde în fața legii 
pentru faptele sale.

O întrebare firească se 
impune: cum este posibil 
să se fure așa mult din 
moment ce hoțul și-a 
prădat victimele ziua în 
amiaza mare, când mulți 
locatari - casnice, vârst
nici se află acasă, circulă 
pe scări, fiind imposibil 
să nu se fi întâlnit cu un 
străin care cobora cu un 
televizor, sau cu „bagaje” 
voluminoase!

Discutând despre 
acest caz cu dl It. col. 
Mircea Brădeanu, co
mandantul Poliției muni
cipiului Deva, dumnealui 
a dorit să precizeze, și 
acest caz, ca și alte furturi 
- unele încă se află în 
cercetare - a dat mult de 
lucru poliției. însă, în 
această situație, cât și în 
multe altele, am fi putut 
fi ajutați de către cetățeni, 
în cazul mai sus descris, 
hoțul a fost nevoit să 
producă anumite zgo
mote, a trebuit să trans

Alee cu Catalpa bignonioides, Pinus strobus 
și Juniperus virginiana (parcela 48, 50)

Z"

Dintotdeauna sihăstriile 
naturii m-au fascinat la culme 
și cu mare interes le-am 
căutat tainele miraculoase. 
La fel, pentru mine Măgura 
Zamului a fost și rămâne un 
loc tainic semănat de 
Dumnezeu pe-acest 
Pământ. Semeață, ca un 
munte risipit aievea, măgura 
aceasta, de fapt un deal mai 
deosebit, se interpune 
maiestuos între localitățile 
Burjuc și Zam, la câțiva 
kilometri buni între ele, mai 
departe de prima așezare 
amintită decât de-a doua. 
Dominând de la înălțime, 
Măgura Zamului mărginește 
șoseaua națională (DN 7) 
pe-o porțiune de aproximativ 
1 km, abruptul stâncilor ei 
golașe, de pe care lipsesc 
doar vulturii pleșuvi, urcă 
îndăznețspre nori. Șoseaua, 
parcă săpată în pântecele 
stâncilor, mărginește la un 
pas, ca o îngrămădire, calea 
ferată, iar aceasta din urmă, 
la rându-i, se învecinează, la 

V ■ -----------------  

porte obiecte volu
minoase - aparatură 
electronică și de uz 
casnic și e greu de cre
zut că unii dintre vecini 
nu s-au sesizat că sunt 
nereguli și să sesizeze 
poliția, lată de ce facem 
un apel călduros către 
cetățenii, locatarii din 
Deva pentru a fi mai 
vigilenți, să se sen
sibilizeze când se aud 
zgomote la ușile veci
nilor, când observă că pe 
casa scărilor circulă 
persoane necunoscute 
cu diverse obiecte care 
ar putea fi furate, să 
rețină cât e posibil cum 
arăta persoana și să 
sesizeze cât mai repede 
poliția, dacă se poate ur
gent la telefonul 955. în 
acest mod am putea fi 
mai operativi în prin
derea hoților și deferirea 
lor justiției. Să ne 
sprijinim reciproc - vecin 
cu vecin, să ne apărăm 
bunurile agonisite după 
o muncă cinstită, de o 
viață.”

Sabin CERBU

câțiva metri, cu Mureșul ce 
coase laolaltă două șiruri 
aproape paralele de păduri 
pare-se infinite. Printre 
aceste stânci de granit, de-o 
parte și de alta, cresc diverse 
specii de foioase ce se- 
ncumetă a se răzleți până la 
vecinii nori sărutându-le 
frumos fruntea. Dar ceea ce 
uimește pe oricine cutează 
să-i cerceteze culmile 
piezișe, sunt flora și fauna 
mai deosebite: floarea de colț 
și vipera. Prima, o raritate în 
peisajul țării, pe cale de 
dispariție, declarată monu
ment al naturii, protejată deci 
de iege, continuă, prin câteva 
exemplare ce-au mai rămas, 
să facă “casă bună" cu clima 
pajiștilor mici țesute 
neregulat cu ierburi și plante 
felurite unde, pe vârful 
vârfurilor, releul de 
televiziune a găsit și el locui 
cel mai bun de amplasare din 
zonă. Curios din fire peste 
măsură, am urcat pieptiș 
pentru prima dată pe-o

** /■

Ce se va întâmpla cu Mihaela
Urmare din pag. 1

Cei care-l contestă pe 
tutore, văzând că nu merge 
cu vorba bună, au trecut la 
presiuni și amenințări. A fost 
amenințată secretara pri
măriei de băiat și unchiul 
său, care lucrează în poliție. 
Tot ei l-au amenințat și pe 
tutore, după cum s-a plâns 
acesta la primărie. Același 
unchi, Marian, a prezentat la 
Direcția pentru Protecția 
Drepturilor Copilului o 
plângere, pretinzând că a 
scris-o minora Mihaela Si
ma. Doamna Carmen Cris
tian, inspector la această 
direcție, ne-a spus că în 
teren s-a infirmat acest lu
cru, fata recunoscând că n-a 
scris-o ea. De altfel, fata nu 
știe să scrie, să citească, să 
socotească (deși ea pre
tinde contrariul), aspect ce 
are implicații deosebite în 
situația ei, așa cum se va 
vedea din ceea ce vom re
lata ulterior.

De ce atâta îndârjire 
împotriva unui om căruia nici 
contestatarii nu-i pot reproșa 
că ar fi luat ceva din bunurile 
fetei? De ce atâta agitație 
când, peste câteva luni - în 
februarie-, Mihaela va fi ma
joră? La întâlnirea cu ea, nu 
numai că n-am aflat răs
punsurile, ci s-au ridicat și 
alte întrebări. Fata susține 
că la doctor a dus-o Gigi —

NICI Q ST£A
Cerul își plânge sin

gurătatea, iar una dintre 
lacrimile care-și caută un 
drum, se prelinge pe obrazul 
meu, cutreierându-mi, apoi, 
întreaga ființă. O atmosferă 
de tristețe stăpânește pre
tutindeni. Mărgăritarele 
care altădată încântau pri
virea, acum umezesc ochii 
rătăciți spre orizonturi pier
dute în clipocitul apei ce 
ascunde sensul unei exis
tențe zbuciumate venind 
dintr-o Iun e îndepărtată.

VântuÂalungă aminti
rile, înfrumusețând această 
viață.

’E toamnă. în sufletul 
meu dansul frunzelor zbur
dalnice îmi amintește de 
clipele care se scurg nemi
loase. Nat hr a este tristă, 
oamenii p&ocupați pentru 
a-i ascultat *și a-i alina 

\durerea. Cât de frumoasă

șerpuindă, ne-cără/uie 
umblîjă și încjustă, printre 
arbaCTazvârtjti pe pereți de 
pialTV o® I'd poale spre 
înălțitni, sigur de-o mână 
divin > Revăzută. Visam, 
cutreierând întruna peste 
ținuturile i:e mi le închipuiam 
dinaiț/țe, la d descoperire 
senzațională. Știam de fapt 
ceva, fiind dirj zonă,- că de 
cealaltă parte a măgurii se află 
așezate satele Glodghjlești și 
/am, ultimul puți nai jos. Dar 
calea întortochegță și piezișă 
până la vârf mă îndemna să 
birui orice t încercare 
neizbutită. Câtd-un bolovan 
atins se rostogolea cu viteză 
nebună ridicându-se și 
căzând intermitent în zborul 
său vijelios, pentru ca odată 
ajuns jos, să trosnească din 
toate încheieturile materiei 
alcătuitoare cu forța tunetului, 
într-un ecou desăvârșit. Cu 
greu sosit mai sus, după ore 
de mers lent, o stare 
sufletească greu controlabilă 
m-a cuprins ca și când toate 

(cum îi spune ea fratelui ei 
natural). Când, că el abia a 
terminat armata? Senzația 
noastră a fost că pornirea 
fetei împotriva tutorelui e mai 
curând sugerată de cei inte
resați, de vreme ce acuza pe 
care i-o aduce este copilă
rească. De altfel puterea sa 
de discernământ ridică se
rioase semne de întrebare:

pretinde că știe să scrie și să 
citească, dar doamna în
vățătoare Georgeta Alba, 
care o cunoaște de când era 
elevă la Gurasada, afirmă că 
abia identifica literele. Acest 
handicap o defavorizează și 
cel mai relevant argument 
este aspectul descoperit în 
aceeași zi de către die 
Floarea Sav și Carmen 
Cristian, de la Consiliul jude
țean, care, împreună cu dna 
Erina Burza, au fost la do
miciliul fetei. Au avut surpriza 
să constate, ca și noi, că cele 
două vaci fuseseră vândute 
fără știrea tutorelui și fără 
acordul primăriei, care prin 
lege sunt îndreptățiți să ges
tioneze avutul minorei. Acest 
lucru a fost posibil pentru că 
bunicii și fratele Mihaelei - 
care legal n-au nici un drept 
să facă o asemenea tran- 

este viața! Și câte mistere 
ascunde, în povestea sa, 
TOAMNA!

- îngenunchez în fața 
frumuseții acestui anotimp, 
mă minunez de puritatea și 
bucuria care încă mai există. 
Toamna este, poate, cel mai 
frumos anotimp, apropiat 
sufletului nostru și-n care 
ne regăsim adeseori. 
Toamna înseamnă nostal
gie, iar nostalgia este un sen
timent de care viața noastră 
are atâta nevoie!

închid pentru o clipă 
ochii, dar mă orbește o lu
mină puternică ce răzbate 
prin întunericul unei nopți 
de noiembrie, alergprintr-o 
pădure nesfârșită. Este pă
durea gândurilor, pe care o 
iubesc atât de mult... E 
toamnă, dar grădina su
fletului meu este plină cu 
flori, care, acum, poate mai 

cele văzute ar fi fost vis sau 
pură întâmplare. Până atunci 
însă, absorbit de iluzii deșarte, 
tăvălit de un gând rătăcit 
despre ceea ce îmi vor oferi 
înălțimile acestea, dintr-o dată 
mă trezeam la o realitate de 
care mă cutremuram și de 
care mă frământ și acum. în 
sfârșit, eram pe-un spate de 
deal-munte, între cer și pă
mânt, cu case minuscule 
risipite la poale. Peste puțin 
timp atingeam culmea cea 
mai înaltă, cu deschidere fer
mecătoare spre lume. Era o 
zi senină de toamnă și natura 
își etala splendorile până hăt 
în zarea nevăzută a zărilor. 
Devale, în sate, doar 
clămpănitul pribeag al câinilor 
și câte-o vorbă aruncată mai 
tare străbăteau muzical până 
la mine. Odată atins vârful, la 
altitudine, încercam să 
răzbesc temerar avalanșa de 
aer rece peste care soarele cu 
dinți îndrăznea să-și arunce 
degetele lungi de lumină 
sclipitoare. Privirea mi se 

zacție - i-au dezinformat pe 
cumpărători, spunându-le 
că ei sunt acum tutorii. As
pectul va fi cercetai de po
liție, mai ales că cele trei 
doamne au constatat că din 
banii primiți duminică, până 
marți s-au “evaporat" 
400.000 de lei și există te
merea că și alte lucruri din 
gospodărie se vor “topi" în 
același mod.

La întrebările noastre am 
primit răspunsuri de la preo
tul Remus Lupaș, de la alți 
săteni cu care am stat de 
vorbă și care nu doresc să 
fie direct implicați (nu le vom 
da numele). Relatările lor au 
confirmat punct cu punct 
ceea ce aflasem la primărie, 
în plus, am reținut îngrijo
rarea oamenilor că această 
fată, foarte harnică altfel, 
ușor manevrabilă, va fi 
transformată din stăpână în 
propria gospodărie, în slugă, 
așa cum se temea mama sa 
adoptivă, care a murit cu 
durere în suflet știind ce-o 
va aștepta. Toți cei cu care 
am stat de vorbă erau preo
cupați de soarta Mihaelei, 
date fiind interesele mes
chine care au dus la acest 
conflict. De aceea, DPDC 
intenționează să propună 
numirea unui curator în mo
mentul în care fata va 
deveni majoră.

mult ca niciodată, sunt 
atât de frumoase. Aș vrea 
să pot culege o astfel de 
floare, și o petală să fie 
NEMURIREA. Sunt tristă 
și mă înțelege doar toam
na. Ea îmi împărtășește 
fanteziile, dorințele, ilu
ziile. Pe cerul nopții, luna 
veghează liniștea unei 
lumi care a adormit. Pri
vesc infinitul și aș dori să 
zbor. Un mărgăritar stră
lucește puternic pe bolta 
împânzită cu aștri. Mă 
înalț - sunt prinsă înțr-un 
vârtej care mă duce spre 
împlinirea unui ideal-, 
apoi cobor, sunt atât de 
aproape... de mine. Dar e 
toamnă și sunt tristă:

N-AM ATINS NICI O 
STEA!...

Manuela RUSU,
BRAiy

A

rotea îngăduitoare pe 
fiecare colț ce păstra 
ascunse fapte și întâmplări 
știute și neștiute, iar ochii 
îmi înșirau încontinuu 
mărgele de lacrimi pro
vocate instantaneu de aerul 
rece. Toamna își plimba 
neștingherită răcoarea pe 
fața mea. Și totuși, am 
poposit aici vreme de-o zi 
cu gândul și privirea încor
setate în neantul visurilor, în 
abis, la sublim și meditație 
la cele văzute și nevăzute, 
dar puse de Cineva într-o 
ordine perfectă atom cu 
atom, moleculă cu mo
leculă.

“De ce e zi, de ce e 
noapte?!...” S

“De ce e Soare și de ce 
e cer cu stele?!...”

La toate aceste minu
nății inexplicabile mi-am 
răspuns în felul meu, ca o 
concluzie evidentă și clară: 
fiindcă există Dumnezeu.

Valentin BRETOTEAN
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Nunda preoților care au colaborat 
cu Securitatea vor fi date publicității

Numele tuturor preoților 
care au colaborat cu Secu
ritatea vor fi făcute publice, 
conform unui amendament 
al Guvernului la legea pri
vind accesul la dosarele de 
Securitate, acceptat de Co
misia juridică din Senat. Co
misia a respins propunerea 
Guvernului ca informator al 
Securității să fie considerat 
numai cel care a colaborat 
cu poliția politică înțeleasă 
ca "o parte din organele de 
Securitate". în noua formu
lare, propusă de senatorul 
UDMR Gyorgy Frunda și vo
tată în unanimitate de comi
sie, prin poliție politică este 
definită activitatea Securității 
care a exercitat orice formă 
de represiune după criterii 
politice, religioase sau etni
ce. Frunda a afirmat, în dez
baterile din comisii, că în
treaga Securitate a fost o 
poliție politică și că legea 
trebuie să-i vizeze pe toți cei 

care au. colaborat cu 
aceasta.

Senatorii din Comisia ju
ridică au acceptat un amen
dament al Guvernului prin 
care calitatea de colaborator 
sau de agent poate fi stabi
lită numai în măsura în care 
menționarea persoanei într- 
o evidență a fostelor organe 
de Securitate este însoțită 
de alte probe cum ar fi anga
jamentul scris și semnat al 
celui în cauză, ca și condi
țiile în care acesta a fost 
obținut.

Amendamentul, votat cu 
cinci voturi "pentru" și trei 
"împotrivă", l-a determinat 
pe inițiatorul legii, Ticu Du
mitrescu, să afirme că "le
gea își pierde jumătate din 
rost". El a susținut că este 
practic imposibil să fie pro
bate condițiile în care a fost 
semnat un astfel de anga
jament. El a mai spus că nu 
angajamentul scris, care âr fi 

putut rămâne fără conse
cințe, este decisiv în stabi
lirea calității de informator, ci 
notele informative semnate 
de colaborator.

Ticu Dumitrescu a pro
testat și față de adoptarea 
unui alt amendament al Gu
vernului, conform căruia 
Consiliul care va administra 
dosarele de Securitate se va 
afla sub controlul Parlamen
tului. El a afirmat că acesta 
ar trebui să fie o instituție 
autonomă, care să aparțină 
societății civile și nu "să de
pindă de o majoritate parla
mentară".

Legea privind accesul la 
dosarele de Securitate pre
vede dreptul fiecărui cetă
țean de a avea acces nemij
locit la propriul dosar de Se
curitate, întocmit până în 22 
Decembrie 1989, ca și publi
carea calității de agent sau 
colaborator al demnitarilor și 
înalților funcționari de stat.
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Comisiile de buget ale 
celor două Camere ale Par
lamentului au stabilit ca bu
getul de stat pe 1997 să fie 
rectificat cu 1.988 miliarde 
de lei la venituri și 2.940 
miliarde de lei la cheltuieli.

Președintele Comisiei de 
buget a Camerei Deputaților, 
Traian Remes (PNL), a de
clarat că, față de Ordonanța 
nr.14/1997 de rectificare a 
bugetului de stat, emisă pe 
baza datelor existente până 
la 30 iunie, sumele au fost 
reactualizate conform da-

| telor de la 31 octombrie.
Parlamentarii au stabilit 

prin vot ca sumele provenite 
din privatizare - 1.304 mili
arde de lei - să constituie 
surse la bugetul de stat si să 
fie repartizate pentru acope

K

rirea cheltuielilor la diverși 
ordonatori de credite. Traian 
Remes a arătat că unii mem
bri ai Comisiei senatoriale 
de buget au susținut ca fon
durile provenite din priva
tizare să nu alimenteze bu
getul de stat, dar propune
rea a fost respinsă.

Față de bugetul de stat 
au fost reduse sumele la 
Secretariatul General al Gu
vernului cu 21,6 miliarde lei, 
la Ministerul Finanțelor cu 
5,3 miliarde lei, la MAE cu 
15 miliarde lei, la Ministerul 
Agriculturii cu 400 miliarde 
lei și la MApN cu 526 miliar
de lei. Totodată, Ministerul 
Sănătății a primit în plus 243 
miliarde lei, Ministerul Justi
ției - 9 miliarde lei, Ministerul 
Industriilor și Comerțului -

360 miliarde lei, Ministerul | 
de Interne - 129 miliarde, | 
Ministerul Transporturilor -| 
53 miliarde, iar Secretariatul ■ 
de Stat pentru Handicapați! 
236 miliarde. De asemenea,' 
300 miliarde de lei au foști 
alocați în plus Consiliilor | 
județene. |

Președintele Comisiei, | 
Traian Remes, a mai arătat că | 
s-a redus TVA la grâu și orz de J 
la 18% la 9% și că au fost J 
exceptate de la plata TVA bu- • 
nurile destinate handicapaților. I 
Pentru băuturile răcoritoare și | 
apa minerală s-a stabilit plata | 
unor accize de 4%. j

Cele două Comisii au a- ■ 
vizat favorabil toate artico-. 
lele din Ordonanță, urmând j 
ca într-o ședință viitoare să • 
fie discutate anexele. I

J
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| Mediile din Strasbourg au 
. reacționat pozitiv la interven- 
' țiile avute de ministrul român 
I de externe, Adrian Severin, 
| în cadrul ultimei reuniuni a
■ Comitetului de Miniștri al 
! Consiliului Europei, a precizat 
I într-o conferință de presă, 
| Mihnea Mițoc, purtător de cu- 
| vânt al MAE.
• Severin a criticat, săptă-
■ mâna trecută, la Strasbourg,
I "formalismul, superficialitatea I 
| și conservatorismul" sesi- | 
| unilor Comitetului de Miniștri 
. al Consiliului Europei, pre- 
1 cum și absența miniștrilor de 
I externe de la aceste reuniuni.
| Totodată, ministrul Afacerilor
■ Externe a apreciat că proce- 
! sul de monitorizare a angaja- 
I mentelor trebuie orientat în 
| mod nediscriminatoriu, la ni

velul tuturor statelor membre 
ale organizației. De aseme
nea, Adrian Severin a califi
cat drept o gafă avizul Comi
siei Europene, privind înce
perea negocierilor de aderare 
la UE doar cu cinci state can
didate - Cehia, Estonia, Po
lonia, Slovenia și Ungaria.

"Atât în cadrul Uniunii Eu-1 
ropene, cât și al Consiliului ■ 
Europei, exista practica abor- 
dării directe și transparente a I
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/ loan Talpeș - ambasador al 
României în Bulgaria

Fostul director al SIE, loan 
Talpeș, a fost numit în funcția 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al României în 
Republica Bulgaria, în baza 
unui decret semnat de preșe
dintele Emil Constantinescu, 
informează Biroul de presă al 
Președinției.

loan Talpeș s-a născut la 
23 august 1944, în comuna 
Toplet, județul Caraș-Severin 
și a absolvit Facultatea de Is
torie în 1970, precum și Școa
la militară de ofițeri activi "Ni- 
colae Bălcescu" în 1980. Din 
1970 a fost cadru activ în ar
mată, la Centrul de Studii și 
Cercetări de Istorie și Teorie 
Militară, iar în perioada 1988- 
1990 a fost redactor-șef la 
Editura Militară. Din iulie 1990 
a fost consilier prezidențial, iar

director, cu rang de ministru, al 
Serviciului de Informații Ex
terne, funcție pe care a de
ținut-o până în iulie a.c. Este 
căsătorit cu Zoe-Olga Sma- 
randa, profesoară de română 
și rusă, și are un fiu, loan- 
Codru, absolvent al Academiei 
de Poliție. Cunoaște limbile 
germană, engleză și franceză.

Talpeș a declarat, după au
dierea sa în comisiile de poli
tică externă, în luna octombrie, 
că imediat după ce a părăsit 
conducerea SIE i-au fost oferite 
mai multe variante, dara prefe
rat diplomația. La vremea res
pectivă, președintele Constan
tinescu i-a pus la dispoziție 
funcția de ambasador în Cana
da, Argentina sau China, dar 
Talpeș a ales Sofia întrucât s-a 
simțit atras de prioritățile co
mune ale Bulgariei și României.?.

I
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| temelor de interes", a apre-1 
l ciat purtătorul de cuvânt al | 
J MAE.
J Președintele PD, Petre ' 
I Roman, a afirmat că așteap- I 
| tă explicații de la minstrul de | 

externe, considerând că afir-1 
mațiile acestuia comportă ! 
"un anumit risc". Liderul I 
PNȚCD, Ion Diaconescu, s-a | 
disociat de criticile lui Seve-1 
rin, pe care le-a calificați 

Ldrept "lipsite de tact".
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România intenționează să 
semneze Convenția privind 
interzicerea utilizării, stocării, 
producției și transferului mine
lor antipersonal și distrugerea 
acestora.

Discuțiile din Consiliul Su
prem de Apărare a Țării 
(CSAT) au avut loc pe baza 
unul studiu întocmit de Minis-

nomâniava semna ipțiM
interzicerea minelor andpersonal

. . . .mâniei și va constitui un pas' 
spre integrarea în structurile 
europene și euro-atlantice. în 
plus, datele primite de la Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
de la serviciile secrete arată

terul Apărării Naționale. Con
cluziile studiului relevă că 
semnarea acestei convenții 
nu va avea implicații asupra

capacității de apărare a Ro
mâniei, armata putând să își 
îndeplinească atribuțiile și în 
noile condiții determinate de

document, a afirmat șeful sta
tului. El consideră că semna
rea Convenției va crea un cu
rent de opinie favorabil Ro-

că, în rândul statelor euro
pene, există un puternic cu
rent de opinie în favoarea In
terzicerii minelor antipersonal^

M to amsîu, 2,700 de society comerciale wrfl privatizate
FPS își propune să reali

zeze, până la sfârșitul anului, 
privatizarea a 2.700 de societăți 
comerciale, așa cum prevede 
programul Guvernului, susține 
președintele FPS, Sorin Dimi- 
triu.

în ședința extraordinară a 
Consiliului de Administrație a 
FPS s-a convenit delegarea 
celor 42 de filiale teritoriale ale 
FPS pentru derularea privatizării 
a circa 1.100 de societăți co
merciale mici, aflate în prezent 
în diferite etape ale procesului 
de privatizare. Acest proces va 
începe la 1 decembrie și va fi 

^coordonat de personalul exe-

cutiv al FPS și de membrii Con
siliului de Administrație.

Pentru accelerarea privati
zării, CA al FPS a decis și folo
sirea în mai mare măsură a 
pieței de capital, a asistenței 
tehnice din străinătate, precum 
și majorarea numărului de per
sonal executiv la circa 450 de 
persoane, de la 300 în prezent, 
a adăugat Dimltriu. în același 
timp, Departamentul de privati
zare a fost reorganizat în patru 
direcții, corespunzând metode
lor de privatizare folosite.

Consiliul de Administrație a 
apreciat drept satisfăcător actu
alul nivel al privatizării - circa

1.400 de societăți comerciale în 
acest an. Ritmul privatizării a 
fost afectat de incoerențele le
gislative apărute, de numărul 
mare al ordonanțelor guverna
mentale și al normelor privind 
privatizarea.

"Numărul întâlnirilor cu In
vestitorii de la centrul de afaceri 
al FPS a scăzut de la circa 60 
pe zi în prima parte a anului la 
17-18 în prezent, aceștia fiind 
nemulțumiți de problema desti
nației celor 60% din prețul plătit 
de investitor pentru o societate, 
precum și de anumite prevederi 
privind regimul investițiilor", a 
precizat președintele FPS.

Valoarea veniturilor reali
zate în acest an în urma vân
zării de către FPS a acțiunilor 
societăților comerciale se ridică 
la 800 milioane - 1 miliard de 
dolari. Valoarea Investițiilor le
gate de procesul de privatizare 
se ridică la 1,5-1,8 miliarde 
dolari. Participarea capitalului 
autohton la privatizarea socie
tăților din portofoliul FPS este în 
prezent redusă, de 14-16%, dar 
poate crește până la sfârșitul 
anului la 22-23%, a estimat pre
ședintele FPS. Privatizarea rafi
năriei Petromidia va fi cea mai 
importantă tranzacție realizată 
de FPS în acest an, valoarea

programului de privatizare - 
prețul plătit șl valoafta inves
tițiilor - pentru această rafinărie 
fiind de circa un miliard de do
lari. Valoarea tranzacției o depă
șește pe cea a privatizării 
ROMCIM, considerată de FPS, 
la un moment dat, tranzacția 
anului. Grupul Petromidia USA, 
cu care FPS negociază privati
zarea rafinăriei, este compus 
din firme petroliere din SUA șl 
Kuweit, precum și din grupuri 
financiare, a precizat Dimltriu.

Comisia de privatizare ne
gociază, în prezent, detaliile 
tehnice ale contractului, cadrul 
general fiind deja stabilit.
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Reflecția sâptâmâMii
“A crea - a apuca din haosul inform elemente 

brute, a le topi împreună și a le turna într-o formă,

I
care să îmbrace o viață și să se diferențieze într- 
un chip absolut hotărât de tot ce nu este ea - 
aceasta este puterea naturii și a artistului."

/. L. Caraglaie

“Cel mai adânc dintre ade
văruri: viața copiază artal”

Aurel Baranga
----------- ................

“Unde istoricii se opresc, 
pentru că nu mai știu nimic, 
poeții apar și ghicesc."

J. Barbey D'Aurevllly

“Pentru a se realiza, viața 
are nevoie de perspectiva ar
tistică."

S. Battaglia

“Fără artă, fără miracolul 
Inspirației, viața și experiențele 
ei ar fi vane, fără forme, lipsite 
de fobia și vraja sublimului."

L. Llno

Legi ale 
inegalității 
dintre sexe

© Delincvenții nu pot su

feri când cătușele li se pun la 
mâini de o polițistă frumoasă, 
cu trup zvelt.

© Oamenii rămân întot

deauna uluiți când le câștigă 
procesul o avocată.

© O pictoriță care pictea- 

| ză nuduri bărbătești, e sus- 
I pectă. Un pictor care nu pic- 
I tează nuduri de femeie e consi- 
| derat drept straniu.
| © Oricât de bine, sigur și

k_____________________
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“Poezia este față de cu
noașterea Umanității ceea ce 
este iubirea față de celelalte 
pasiuni. Iubirea e o taină."

G. A. Becquer
----------- ---------------------

“Arta nu ridică oamenii dea
supra lor, ci în ei înșiși."

• C. Brâncușl

"Literatura se face prin cul
tură, Iar cultura prin lectură”.

G. Căllnescu
----------DMiM»-----------

“Poezia doarme-n suferință, 
cum doarme diamantul în căr
bune."

Paul Constantinescu 
Selecție de Hie LEAHU

------- ----  .... ....../

MURPHY S.A." 'j
cu pricepere scrii, pictezi, corn- | 
pui, regizezi sau redactezi ceva, ■ 
nu poți sconta pe o recunoaș- ! 
tere mai deosebită, decât cel I 
mult pe o remarcă în genul: nici | 
nu bănuia că ești femeie.

Avertismentul
Grosman

© Nu rămâne niciodată în

, lift cu bărbatul pe al cărui birou 
ai văzut studii religioase.

Avertisment în legă-1 
tură cu șefii nebunatici |

© Dacă șeful se compro- | 

mite la o petrecere a firmei, fii | 
atentă să n-o facă cu tine. ) 

Selecție de ii ie LEAHU •

Incontestabil, persona
litatea lui Jean-Paul Bel
mondo a dominat filmul con
temporan francez în ultimele 
decenii. Fiecare nouă pre
mieră aduna în sălile întune
coase mulțimi de oameni 
dornici să-l vadă, fie că era 
vorba de o simplă comedie, 
fie că era un antrenant film 
de acțiune.

S - a 
născut la 9 
aprilie 
1933 în
Neuilly - sur - Seine. A urmat 
Conservatorul din Paris - 
Secția dramatică și după 
primele apariții pe scenă, 
este remarcat de regizorul 
Marc Allegret care îi oferă un 
mic rol în ,,Sois belle et tais- 
toi” (,,Fii:frumoasă și taci!”) - 
1957. în Italia devine parte
nerul Sophiei Loren în ,,La 
Ciociara" - 1960, regia Al
berto Latuada, alături de Raf 
Vallone.

își etalează talentul și 
aptitudinile fizice în filmul de 
aventuri „L'Homme de Rio” 
(„Omul din Rio”) - 1963, re
gia lui Philippe de Broca, 
devenind cel mai popular 
francez.

Pulbere de stele* ■ * * . * •

Continuă seria filmelor 
de succes cu filmul de răz
boi „Paris brule-t-il?” („Arde 
Parisul?”) - 1966, regia Re
ne Clement, cu comedia „Le 
Cerveau” („Creierul”) -
1968, regia Gerard Oury și 
,,policier"-ul „Borsalino"-
1969, regia Jacques Deray, 
alături de Alain Delon.

Ajuns în 
vârful pira
midei popu
larității, a 
trecut la 

producția propriilor sale filme, 
întemeindu-și Casa de pro
ducție „Cerito”. Din ultimele 
filme, menționăm, „Joyeuse 
Paques" („Un paști vesel”) - 
1985, regia Georges Lautner 
și filmul de acțiune „Le 
Solitaire” („Solitarul”) -1986, 
în regia unui specialist al 
genului, Jacques Deray. A 
avut partenere o serie de 
celebrități feminine, precum 
Sophia Loren, Claudia Car
dinale, Gina Lollobrigida.

Apreciat de colegi, s-a 
înțeles bine cu regizorii și s- 
a împăcat cu sine, că a mul
țumit marea masă de ad
miratori.

Adrian CRUPENSCHi

v... ----- ---------  --- ------ --------- ---
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- Să vezi ce mi s-a întâm
plat ieri, povestește un pescar 
prietenului său.

-Ce?

Un grup de polițiști se ho
tărăsc să facă o excursie pe 
Transfăgărășan. închiriază un 
autobuz cu etaj. Pleacă în ex
cursie, iar pe la jumătatea dru
mului, după fiecare curbă, de 
sus se auzea:

- Am prins un pește foarte 
frumos de vreo 5 kg și l-am 
întrebat cum de s-a lăsat prins? 
Și știi ce mi-a răspuns?

- M-am sinucis, deșteptule!

Profesorul: Ce au spus indi
enii când a debarcat Columb în 
America?

Elevul: Bine ai venit, sun
tem bucuroși că ne-ai putut 
descoperi...

- Of, Doamne, bine că am 
scăpat și de data asta!

Intrigat, ofițerul care-i în
soțea urcă la ei și îi întreabă :

- Spuneți-mi și mie, de ce 
oftați ușurați după fiecare 
curbă?

- Păi, știți, domnule loco
tenent, jos e șofer, dar sus nu e...

Culese și prelucrate de 
Iile LEAHU

NESTEMATE
n

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2

3

4 ■
5 ■ I
6 ■
7 ■ ■
8 ■
9

10

ORIZONTAL: 1) Explozie spon
tană consemnată în mină; 2) Spas
modic vibrant cu paradoxale exu- 
dațll; 3) Singularitatea diriguitoare 
din jilțuri vetuste; 4) Bază militară 
dotată cu aparatură de lansare - 
Apanajul pilei cu aspect negativ; 5) 
Termen de referință pentru dualități 
algebrice - Variabil laitmotiv într-o 
simfonie lacustră; 6) Incitație mobili
zatoare la un spectacol efervescent 
- Formulare tip pentru clasare rela
tivă; 7) Exponenți al grandorii fără 
temeri în suflet - Curs sui-generls 
după moda retro! - Consonantă 
vibratilă absolutizată muzical; 8) E 
menționat în vechile scrieri eline! - 
Contemplatorul resemnat al exis
tenței pe verticală; 9) Consemnați 
de circumstanță la formarea unor 
râuri; 10) Stârpire exhaustivă a 
tuturor betelelor.
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CLEPSIDRA

Viățjflîifl wihtiile
Când bunicii mei erau tineri 

ceasul nu era încă o anexă per
manentă în viața omului. Ceas 
era în turnul bisericii, clopotele

| vesteau dimineața, amiaza șl 
i seara, doar bărbații mai înstăriți 
! purtau ceas, femeile încă nu-l 
I aveau. întâlnirile se fixau în 

termeni de : "pe la ... amiaz”, 
sau se specifica o oră în gene
ral, la oră întreagă. La țară oa
menii își con
duceau viața 
după Soare, 
se trezeau 
când soarele
răsărea și mergeau acasă după 
apus, când apărea'prima stea. 
Ziua, în plină vară, era mai 
lungă, iarna era mai scurtă. 
Viața omului era în ritmul natu
ral al Pământului. Când se spu
nea “o viață de om", acel timp 
era perceput infinit mai mult 
decât pare că semnifică el as
tăzi.

Pentru că azi omul - femeie
sau bărbat - poartă cu sine cea
sul deîndată ce știe să-l folo

sească și moare cu el la mână. 
Azi ceasurile electronice mă
soară cu precizie nu doar minu
tele ci și secundele, afișând 
mereu Timpul.Omul socotește
viața în minute, slujba e legată i 
de oră fixă, vin și pleacă trenuri; ! 
încep și se termină emisiuni de I 
Radio și TV, întâlnirile de afa- | 
ceri uneori sunt în concurență 
cu însuși timpul, de aceea se 

fixează o 
întâlnire nu “în 
prag de seară" 
ci “la și 171”. Fi
ecare aleargă,

se grăbește, timpul costă bani, 
clipa este prețioasă. Programul 
zilnic este precis conturat, în 
ore și minute, omul este mereu 
prins între două repere orare. 
Senzația că ziua e prea scurtă 
devine tot mai acută. Omul e în 
permanentă luptă cu timpul. 
Oare Timpul vrea să subjuge 
omul sau Omul vrea să fie stă
pân pe Timp?
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CUGETĂRI
I

j 1. Când nu ai templu, 
i construiește-ți-f; dacă nu îl 
1 meriți vor avea grijă urmașii 
i să ți-l dărâme;
i 2. Răstălmăcind bucuria
1 vei găsi numai tristețe;
, 3. Iubirea este o come-
i die pentru cine o privește și 
1 o dramă pentru cine o joacă; 
, 4. Când doi oameni aleg
i aceeași stea sunt mai mult 
1 rivali decât camarazi;
‘ 5. Dacă oamenii culți
■ sunt întotdeauna inteligenți, 
1 oamenii inteligenți nu se bu- 
, cură de aceeași favoare;
■ 6. Cea mai mare pe- 
1 deapsă pentru un suflet este 
, frica de el însuși;
i 7. Naivitatea ta te face
1 fericit; atunci cînd ai pierdut- 
, o, naivitatea celorlalți te mai
■ poate doar amuza;

8. Dacă o femeie nu-i* 
răspunde rivalului tău, nu i 

înseamnă că te preferă pe J 

tine, ci că poate așteaptă , 
mai mult de la dânsul; i

9. Cei pe care-i amuză J 

tristețea sunt adevărații ne-, 
fericiți, pentru că dovedesc ■ 
prin aceasta că o înțeleg; 1

10. Când steaua ta e în ,
eclipsă, nu încerca să-ți o-1 
bișnuiești ochii cu întune-1 
ricul; caută mai bine în a-, 
dâncul tău un strop de lumi-1 

nă pentru a nu te ucide mai1 
apoi strălucirea propriului, 
astru; i

11. Dacă prietenul tău*
nu-ți observă salutul în-, 
seamnă că, într-adevăr, nu ■ 
era el. 1

Cristian Fara,, 
Deva ■

A0/0 /A//N// CU C/OLA///
E toamnă, iubito, e toamnă, 
Și totul e gri-ruginiu; 
Aceasta, iubito, înseamnă 
Schimbări radicale-n meniu.

E toamnă, iubito, și plouă 
Ca-n poemul bacovian... 
Adio bocanci, haină nouă, 
Adio iahnii cu ciolan.

E toamnă, iubito, și lipsuri, 
Dar bine că nu e mai rău! 
Renunț la cafea, tu la clipsuri, 
Și-apoi, voia lui Dumnezeu ...

Dumitru HURUBĂ

VERTICAL: 1) Manifestare Itinerantă cu tentă 
Incisivă; 2) Producător modern de fire metalice; 3) 
Atestată pentru executarea unor reparații capitale; 
4) Plutași sentimentali pe muzicale valuri - Acord 
bilateral în Ipostază enigmlstăl; 5) Dezavuat public 
în urma unor dispariții - Poziționări de moment la 
cote perifericei - A face dovada unor bune însușiri 
(var.); 6) Frunze ruginite cu arabescuri de cronicar 
- Ipostazlant cu frisoane în arta culinară; 7) Coiot 
hapsân lătrând la bourul moldovenesc - Fir din 
pânza unui păianjen de lumină; 8) Predispus cu 
acuitate pentru acțiuni revoltătoare - Leagănul 
ancestral al artei noastre populare; 9) Obținuți cu 
certitudine în urma unor rotunjiri; 10) Mesaj codificat 
transmis posterității.

DICȚIONAR: RACO
Va si ie MOLODEȚ

Dezlegarea careului “INIȚIATIVE” apărut în 
ziarul nostru de sâmbăta trecută:

1) TRANSPIRAT; 2) RAMĂ-ITITĂ; 3) IȚÂ- 
AVATAR; 4) MATADOR-ȘA; 5) ÎNOT-ȚAP-G; 6) T- 
RAT-SALA; 7) AV-CAPITAN; 8) ȚIGARI-AGA; 9) 
ODATA-STAR; 10) REGENERARE.

Controlul



joase. Tel. 651077. (3680)
• Vând tractor 445, plug, 

prășitoare. Tel. 770633, Reia 
48. (2681)

• Vând teren intravilan, 1100

VÂNZĂRI 
CVMPĂRĂR1
• Vând 2800 mp teren intra

vilan Deva, zona Ceangăi, ac
ces facilități. Tel. 217192. 
(3930)

• Vând 1,3 ha pământ în 
Lăpușnic, Moise. Tel. 633295 
(3949)

• Vând apartament 2 camere, 
ultracentral, 70.000.000, nego
ciabil, tel.211720. (9122)

• Vând, schimb apartament 
4 camere, central, informații 
625060. (3598)

• Vând casă Hunedoara, 
Constantin Bârsan, nr. 19. Tel. 
717266 (2597)

• Vând apartament 3 camere, 
zona Mărăști, etaj 4. Tel. 623733. 
(9581)

• Vând apartament 2 camere, 
zonă centrală, preț avantajos. 
Tel. 233679 (9578)'

• Vând casă, gaz, încălzire 
centrală, curte, grădină, Deva. 
Tel. 221606 (9577)

• Vând apartament 3 camere, 
untracentral, parter, Deva. Infor
mații la brutăria Leșnic. (3957)

■ Vând apartament 2 camere, 
preț 6000 DM, Simeria, str 
Caragiaie, bloc 5/22. (3956)

• Vând sau schimb cu aparta
ment, garsonieră, zonă centrală, 
în Deva, plus diferența în bani, 
casă, anexe și grădină, în su
prafață de 2200 mp, în zonă 
centrală în Șoimuș. Vând spațiu 
pentru producție și locuibil în 
suprafață de 270 mp, plus teren 
aferent, în suprafață de 2600 
mp. în Hărău, preț avantajos. 
Vând R 20, an fabricație 1984, 
înmatriculat plus piese de 
schimb, preț negociabil. Tel. 
226785, 216608. (3968)

• Vând apartament 2 camere, 
Petrila sau schimb cu Deva. Tel. 
620319. (3946)

• Vând Dacia 1300, stare 
excepțională, 70.000 km. Deva. 
Tel. 225075. (9575)

• Vând VW Jetta, 16 Diesel, 
an de fabricație 1981, neînma
triculat, preț 2300 DM. Tel. 
621089 (6451)

• Vând două autoturisme 
Opel Comodore, unul înmatricu
lat definitiv. Tel. 221711 (3966)

•Acum ÎN RATE II! Centrale 
termice HERMAN SICO Italia, 
Germania, total automatizate, 
orice capacitate, gaz, moto
rină, cărbune, lemn. Distribui
tor autorizat Imperial Orăștie. 
Tel/fax. 054/642580. (2640)

mp. Hărău, Bîra, 770041, după 
ora 20. (2680)

• Vând televizoare color, 
second hand, import, Ger
mania, nedepanate, complete, 
între 220.000 și 700.000 lei. Tel. 
064/140469. (2598)

• Vând grădină cu fundație, 
intravilan, Chimindia, tel. 226386, 
614014. (2412)

• Cumpăr sămânță floarea 
soarelui (selectată).Vând ulei și 
șrot floarea soarelui.Foarte 
convenabi. Tei. 092/258133, 
660327 (9580)

• Vând grâu de panificație. 
Deva, str.Sântuhalm nr.280. fel. 
621363 (9578)

• Vând apartament 3 camere, 
str. Liliacului, etaj 1, confort 1, 
sau schimb cu apartament 2 
camere. Tel. 221487. (3954)

• SC Agroserv SRL Băcia 
vinde îngrășăminte chimice, 
complexe, cu plata în numerar 
și cupoane. Tel. 672145, între 
orele 8-18. (3859)

• Vând PC 386 (viteză 16 
MHZ, memorie 2 MDERAM), 
televizor Philips. Tel. 620324 
(3960)

• Cumpăr miere de albine, 
cantitate nelimitată, plata pe loc. 
Tel. 621063. (3963)

• Vând betonieră industrială, 
Tec Presco cu trei dispozitive 
suc, 1 bere, birou cu scaun, fotoliu 
pat. Informații, tel. 225354, de la 
ora 19. (9589)

• Vând calculator 486 CD- 
ROM, program contabilitate. 
Informații tel.660930 (3944)

• Vând centrală termică gaz 
și injector motorină, import 
Germania. Tel. 622365. (9559)

PIERDERI
• Pierdut carnet șomaj pe 

numele Bățălan Rudolf. îl declar 
nul. (2599)

• Pierdut certificat acționar nr. 
3648314, pe numele Surd 
Marioara, aparținând SC Casial 
Deva. îl declar nul. (2600)

OFERTE DE
SERVICII

mii/zi și promovare rapidă. 
Informații între 10 - 17. Tel. 
615390 (3948)

• Intermediem vânzări- 
cumpărări de imobile, terenuri 
în Deva și localitățile aferente. 
Tel. 225920, int. 158, 211290. 
(3945)

• Agențiile de impresariat 
artistic Orbis Impres și D & B 
Trading CO selecționează tinere 
cu aptitudini artistice (soliste 
vocale, dansatoare) pentru 
contracte externe. Relații la tel. 
228325 (3895/96)

• Agenție de marketing și 
publicitate angajează 20 de 
tineri dinamici cu posibilitate de 
promovare și câștiguri de 50 - 
100000 lei/zi, studii medii sau 
superioare, aspect fizic plăcut. 
Tel. 612605 din data de 
17.11.1997, după ora 14 (3955)

COMEMORĂRI
• Acum la 10 ani de la 

prematura dispariție a blân
dei și surâzătoarei noastre 
colege

prof. LUCREȚIA 
SIMIONESCU (PUȘI)

ne închinăm cu pioșenie veș
nicei sale amintiri. Odihneas- 
că-se în pace! Colegii de la 
Grupul Școlar Metalurgio Hu
nedoara. (2589)

• Astăzi, 16 noiembrie 1997, 
se împlinesc 7 ani de când s-a 
stins din viață dragul nostru soț, 
tată și bunic

IOJICA MOGA 
(2598)

• Sunt opt ani de când a 
plecat dintre noi dragul nostru

GHEORGHE ȘUTAC
Florile și lacrimile noastre îți 
vor veghea întotdeauna mor
mântul. Familia. (2540)

• A trecut un an de când ne- 
ai lăsat cu inimile zdrobite 
scumpa noastră fiică, soră, 
cumnată și mătușă

DORINA BOTICI 
născută Indrei. Te plângem 
mereu și nu te vom uita nicio
dată. Părinții, fratele, cumnata 
și nepoata. (3970)

w w a <; > >

Cu sediul in Deva, str. Depozitelor, nr. 17
... Vinde la prețuri avantajoase ceapă consum import 

Ungaria.
Informații suplimentare se pot obține Ia telefoane 
213030, 213031, interior 33 sau 36.

CENTRUL DE CALIFICARE, RECALIFICARE Șl 
PERFECȚIONARE A ȘOMERILOR

ANUNȚĂ------------- 1-----
Scoaterea la concurs a unui post de expert III/l, specialitatea industrie ușoară.
Condiții de participare: - studii superioare de specialitate și o vechime în muncă 

de minimum ,5 ani.
înscrierea se face la sediul CENTRULUI DE CALIFICARE, RECALIFICARE 

ȘI PERFECȚIONARE A ȘOMERILOR - DEVA, Str. Tilu Maiorescu, nr.28, 
tel.231101, între orele 8-16.

Se pot face înscrieri până în data de 28.11.1997, iar concursul va avea loc în data 
de 02.12.1997, oralO, la sediul C.C.R.P.S. - DEVA.

X___________________________________ >

S.C.CALCITA S.A. VAȚA DE JOS
anunțăr

scoaterea la concurs a unui post de 
CONTABIL SEF

Data ținerii concursului și relații suplimentare se pot obține la sediul 
societății din localitatea Vața de Jos, str. Platanilor, nr.2 și la telefonul 
233448, interior 101.

ASOCIAȚIA lOl’PROFUT
IAN CV DE HVNEDOAKA

• Compania de Distribuție 
ADEPT Deva vinde la preț de 
importator făină Ungaria BL 80 
- 2200 + TVA, BL 55 2400 + 
TVA. Asigurăm transport gratuit 
la beneficiar. B-dul 22 Decem
brie, 182. Tel. 221059, 233278 
(3941)

• Vând și montez parbrize 
auto. Deva, str. Dragoș Vodă, nr. 
14. Tel. 225075 (9574)

• Vând mașină confecționat 
cozi mătură, cu două capete, 5 
radiotelefoane portabile și unul 
fix tip Marion. Tel. 218676 după 
ora 20 (7573)

• SOCIETATE COMERCI
ALĂ vinde în incinta COMPLE
XULUI EUROVENUS SÂNTU- 
HALM - boxa nr.l ZAHĂR EN 
GROS la prețul de 4150 lei/ 
kg. (TVA inclus). Angajez un 
încărcător- descărcător. Tel. 
626306 (3952)

• Societatea Proteus din 
Orăștie vă oferă produse elec- 
trocasnice Arcopal, Cristal și 
noua gamă de încălzire cen
trală, cazane cu gaz și calori
fere, realizate de firme presti
gioase "ZASS" Germania, 
"TRACY" Franța și "BIASI" 
Italia. Pentru a beneficia de 
reduceri de preț și alte facilități 
de cumpărare, sunați chiar 
acum la tel/fax:054/233134, 
054/647500, 054/641296 și 
094/504369 sau vizitați maga
zinul din Orăștie, str.Unirii 
nr.81, pe șoseaua națională. 
Cu noi, sezonul rece trece 
mai suportabili (3175)

• A.F. Detour intermediază 
transport de persoane inter
național prin firmele Touring, 
Konig, Reisen și Sverak Tours 
cu autocare ultramoderne în 
Germania, Franța, Olanda, Bel
gia, Italia, Spania. Asigurări 
medicale. Informații suplimen
tare la tel. 621959 (3885)

• Firmă de marketing și 
publicitate angajează tineri cu 
studii medii sau superioare, cu 
posibilități de câștig între 30-60

• Lacrimi și flori pe mor
mântul dragei noastre

DORINA BOTICI
la un an de la despărțirea 
veșnică. îi vom păstra mereu vie 
și frumoasa amintire. Soțul 
Cristi și fiica Andreea. (3970)

• Te plângem mereu draga 
noastră

DORINA BOTICI 
născută Indrei. Unchiul Casian, 
mătușa Ica și verișorul Râul, finii 
Romeo, Fia și Radu. (3970)

organizează în data de 15.12.1997,ora 10, la sediul asociației, str. Libertății, 
nr.17 (Primăria Hunedoara), licitație publică deschisă în scopul executării 
lucrărilor de reparații capitale și modernizări la blocul G9, str. Eliberării, nr.l.

Caietul de sarcini și informații suplimentare de la sediul programului UE 
PHARE SESAM din str. Victoriei, nr.19, tel. 054/718971, zilnic între orele 9-13, 
începând cu data de 18 noiembrie 1997. Ofertele pentru participarea la 
licitație și taxa de participare pot fi depuse la adresa sus-menționată, până 
cel târziu în 12.12.1997, ora 15. (2593)

v- ............ .........

• Mulțumim rudelor, priete
nilor, vecinilor și tuturor celor 
care au fost alături de noi la 
marea durere pricinuită de 
pierderea scumpului nostru 
fiu și frate

BOGARAS FREDERIC
lațnumai 28 ani. Familia în
doliată. (3958)

S.C. ROMCAMION S Jl.
Cu sediul în Deva, str. Depozitelor, nr. 17 

Organizează licitație pentru vânzarea de mijloace fixe 
(autovehicule) disponibile.
Lista cu mijloacele fixe puse la vânzare se află afișată ia 
sediul societății.

1

Licitația are loc zilnic la ora 10,00.
Informații la telefoanele: 213030, 213031, interior 24.

v <............................ « ........................... ■ -

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

• Cu adândcă durere în 
suflet familia David anunță 
încetarea din viață, după o 
lungă și grea suferință, a celui 
care a fost un bun soț, tată și 
bunic

DAVID DUMITRU 
înmormântarea, duminică, 16 
noiembrie, ora 13, la Cimitirul 
Ortodox din Lăpușnic. Soția, 
copiii și nepoții. (9583)

a
a

a

a 
a
a

a

14 NOIEMBRIE

1 franc elvețian
1 franc francez
100 lire italiene

5556 lei
1346 lei
460 lei

a

a

Tragerea l&uper Loto 
'5/40* din 

15 n&lernbrle
«SEU3 EWO LL -

1 dolar SUA 7809 lei
1 marcă germană 4508 lei
100 yeni japonezi 6205 lei
1 liră sterlină 13221 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.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

23- 11 -36-26-2-12
C—Ițond de câștiguri: ^*^267^973.247

Tragerea “Lr/res" din
15 noiembrie

24 - 28 - 3 - 21-13 - 49
Fond da câștiguri: 

129.472.055



15-16 NOIEMBRIE 1997 Cuvântul liber

OM telecom 
VNEDOAR.

A ‘ * *
I #

U ©TELEFOANE < 
(^TELEFOANE CU ANTENĂ 

© TELEFOANE CU ROBDT Dj J© TELEFOANE CU ROBOT DIGITAL 
©TELEFOANE CU ANTENĂ Șl ' 
7^R0B0T DIGITfll 
Pentru relații suplimentare, 

L '1 i-vă la ghișeul de încasare 
facturii telefonice.

______s______ ____________________________________ •/

adresați
r.aH

BANKCOOP S.A.
Sucursala Hunedoara - Deva 

Filiala Orăștie 
Vinde la licitație următoarele bunuri:
■ apartament Orăștie, str. Mureșului, bl. 15, ap. 3
■ autocamion IFÂL 60,7 tone, cu remorcă 8,3 
tone, an fabricație 1986
■ autoizotermă RĂBA T 0215 - 18 tone, an 
fabricație 1986
■ Dacia 1310. an fabricație 1985
■ TV Goldstar, mobilă combinată, mobilier bar. 
Licitația va avea loc în data de 25 noiembrie 
1997, ora 10, la Judecătoria Orăștie, biroul 
executor judecătoresc.
Informații la BANKCOOP Orăștie, tel.647565, 
647456 sau birou executoresc de la Judecătoria 
Orăștie.

----------- ■—<<

x c. ’hostklar
SEBEȘ

Str. 24 Ianuarie, nr. 12
Tel/fax: 058/732361; 058/819562 

DEVA, tel: 054/626344, dupâ ora 17

Vinde en gros și en detail:

geam tras, geam termopan 

fumuriu sau cristal cu tâmplărie de 

aluminiu, plastic, lemn;

oglinzi cristal, cărămizi sticlă tip 

Nevada, parbrize de toate tipurile;
spumă poliuretanică, silicon; 

’b execută izolare termo și fonică 
a ușilor, ferestrelor clasice;

componente pentru fabricarea 

geamului termopan;

mobilier de geam.

X__________________ (3950)^

Filiala de Transpnrt și Distribuție
a tnergibi Etectrice Deva
Organizează licitație publică 

în vederea achiziționării de echipamente 
pentru următoarele lucrări de investiții:

1. Lucrarea Sistemul de relații cu clienții. 

Casierii - Etapa I:
Calculatoare PC - 26 buc. 
Imprimantă rapidă A3 -1 buc.
Imprimante A4 ace * 6 buc.
Imprimante A3 ace -15 buc.
Imprimante A4 laser - 3 buc.
Imprimantă laser color - 1 buc. 
UPS - 26 buc.
Modem - 9 buc.
HUB - 5 buc.
Patch Panel - 5 buc.
Cablu UTP- 600 m
Licențe software

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

2. Teleconducerea stafiilor
9

Lucrări la punctul central
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

Calculatoare PC - 4 buc.
Imprimantă laser - 1 buc. 
Imprimante inkjet - 2 buc. 
Monitor PC - 4 buc.
Tastaturi - 4 buc. 
Modemuri - 7 buc. 
UPS - 4 buc.
Multiplexor 8 porturi seriale - 1 buc. 
Licențe software

La evaluarea capacității și experienței contractantului, persoana 
juridică achizitoare are în vedere următoarele:

O plafonul valoric al cifrei de afaceri medii anuale realizate în 
ultimii 3 ani trebuie să fie de două ori mai mare decât valoarea ofertei;

3 plafonul valoric aferent unei lucrări similare ca natură și 
complexitate cu obiectivul supus licitației, terminată și recepționată în 
ultimii 5 ani, să fie de cel puțin 0,5 din valoarea licitată;

O plafonul valoric aferent capacității financiare a contractului de 
a putea contracta noi lucrări (conform datelor din bilanțul ultimului an 
încheiat sau din balanța de verificare a ultimului semestru încheiat) să 
fie în valoare egală cu cel puțin valoarea ofertată pentru o durată de 
minimum 3 luni de zile.

Caietele de sarcini pot fi procurate contra cost de la sediul FTDEE Deva, str. 
George Enescu nr. 39, Biroul de Investiții, etaj 3, camera 307, telefon: 034-214636 
începând cu data de 18.11.1997.

Termenul limită de depunere a ofertei este data de 28.11.1997, ora 9,00, la re
gistratura EFDEE Deva, str. G. Enescu nr. 39.

Deschiderea ofertelor va avea loc în ziua de 28.11.1997, ora 10,00.
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Algoritmul... ciolanului '^interesele generale Înainte
z* 1

3769mg/l valoare înre
gistrată la data de 
8.11.1997.

Față de perioada an
terioară se constată o creș
tere a materiilor în sus
pensie pe râul Jiu de 65mg/
I la valoarea medie și de 
689.Omg/l pentru valoarea 
maximă.

R.A.Române prin E.G.A. 
Tg. Jiu a aplicat în cursul 
lunii septembrie 1997 pena
lități în valoare de 9.400 mii. 
lei unor unități ale R.A.H. 
Petroșani pentru neînca- 
drarea în valorile limită 
stabilite indicatorilor de 
calitate a apelor uzate la 
evacuare în cursurile 
superioare ale râului Jiu.

Agenția de protecția 
mediului Deva

Imediat după alegerile 
de acum un an, coaliția 
aflată la putere a început 
să se înfrupte din bucate. 
Pentru a nu se folosi ex
presia cam neaoșă de 
“împărțire a ciolanului", s-a 
recurs la noțiunea eufe
mistică de "algoritm”.

După algoritm au fost 
împărțite posturile în mul
tele, prea multele noastre 
ministere și de aici la vale, 
până la cele mai mici 
instituții și organisme ale 
statului. Orice post, de la 
ministru până la un simplu 
directoraș, s-a atribuit pe 
baza celebrului de acum ... 
algoritm.

lată că, după un an de 
guvernare, se pune pro
blema restructurării gu
vernului. Cel mai amenin
țat se simte însuși... 
algoritmul. O restructurare 
înseamnă reducerea unor 
posturi, ori nimeni nu vrea 
să joace în pierdere.

Se vehiculează tot felul 
de idei și sugestii, se

' PERN GG - 2 MORII ȘI UN RĂNIT" 
GRAV ÎNTR-UN ACCIDENT RUTIER

Era dimineața zilei de 3 
noiembrie 1997. După ce în 
cursul nopții trei tineri au 
consumat băuturi alcoolice 
ia mai multe baruri de pe 
raza comunei Pui, au plecat 
într-o "plimbare" care s-a 
terminat cu o tragedie.

Din localitatea Râu Alb, 
ia volanul autoturismului 
marca Toyota, nr. KS - 
913S,s-a urcat Miciăuș 
Francisc, cetățean român 
cu domiciliul în Austria. Era 
însoțit de aiți doi tineri și 
intenționau să ajungă în 
orașul Hațeg. La intersecția 
drumului comunal cu DN 
66, o tânără aștepta o ma
șină de ocazie. Binevoitori, 
tinerii au invitat-o să urce, 
să ie țină compania mult 
încălzită de alcoolul con
sumat în timpul nopții. Nu 
‘au parcurs însă decât 
câteva sute de metri când, 
datorită vitezei excesive și 
alcoolului consumat, 
Miciăuș Francisc a pierdut 
controlul mașinii și a intrat
____________________________________  

încearcă nominalizări, se 
încrucișează spade.

Algoritmul e puternic și 
pare triumfător. PNT-CD- 
ul, majoritar în coaliție, 
minimalizează nevoia de 
restructurare, sugerând 
unificarea organismelor 
care se ocupă cu reforma 
și privatizarea într-un unic 
minister. Și cam atât. PD- 
ul, în schimb, consideră că 
este nevoie de res
tructurare mai accentuată, 
întrucât avem prea multe 
ministere și prea mulți 
secretari de stat. Alte 
formațiuni au alte păreri.

Oricum, prea mare res
tructurare nu se va face. 
Puternicul algoritm al cio
lanului va ține lucrurile pe 
loc iar România, situată 
pe ultimele locuri la venitul 
mediu pe cap de locuitor, 
va avea demnitarii și 
directorii cei mai bine 
plătiți din Europa în raport 
cu acest indicator.

Tiberiu ISTRATE

într-un copac. Și-a pierdut 
viața pasagera de 24 de 
ani, luată de ocazie, și un 
ait prieten de pahar ai 
celui de ia volan. Mașina a 
fost distrusă.

iată, deci, cum viteza și 
alcoolul consumat de un 
iresponsabil au îndoliat 
două familii. ivanic 
Anișoara avea o fetiță de 
patru ani și peste două 
tuni mai aștepta un copii. 
Vinovatul își va primi cu 
siguranță pedeapsa pe 
care o merită avându-se în 
vedere și făptui că ia 
începutul cercetărilor a 
negat categoric că ei se 
afla ia volan în momentul 
comiterii accidentului. 
Alcoolemia stabilită de La
boratorul de Medicină 
Legală Deva a fost de 0,83 
grame ia mie.

Atenție deci con
ducători auto!

Lt.coi.Mircea NEGRU 
Inspectoratul de Poliție ai

jud. Hunedoara J

DE CELE PERSONALE!”
Ieri, la sediul Par

tidului Social Democrat 
Român - Filiala Hune
doara a avut loc o con
ferință de presă al cărei 
scop principal l-a re
prezentat Moțiunea de 
cenzură introdusă în 
Parlament în această 
săptămână, precum și 
proble
mele ca
re le ridi
că Ordo
nanța 22
în cadrul unor unități 
desprinse din RAC Deva.

în dialogul cu presa, 
avut la sediul PSDR, dl 
deputat Dumitru Ifrim a 
subliniat printre altele că 
“restructurarea din 
minerit este rezultatul 
unui lung dialog între 
sindicat și executiv. 
Disponibilizarea de 

] personal nu înseamnă 
restructurare, ci doar un 
prim pas pe calea 
reformei.”

Referindu-se la Ordo
nanța 22, deputatul 

S-au distribuit peste 86j 

la sută din cupoane 
Potrivit informațiilor primite de la unitatea

I abilitată ca distribuitoare, pană ieri s-au ridicat peste I 
| 146.700 cupoane de către agricultorii îndreptățiți din | 
. județul nostru, reprezentând mai mult de 86 la sută. . 
1 Este în interesul agricultorilor ca până la data de 28 1 
| noiembrie a.c. să fie distribuite toate cupoanele ce | 
■ le revin pentru campania agricolă de toamnă, în ■ 
' scopul utilizării lor. (N.T.).

Trist, dar adevărat: Doi morți și... o mașină făcută zob.

PSDR a mai precizat că 
aceasta a fost retrasă 
de la Camera Depu- 
taților până săptămâna 
viitoare, când va fi 
reluată în discuție.

S-au făcut referiri, 
de asemenea, la nivelul 
producției industriale 
care a scăzut față de 

anul tre
cut, la da- 
t o r i i I e 
mari la 
bugetul 

statului și nivelul fără 
precedent al blocajului, 
fapt care conduce la 
numeroase dificultăți în 
majoritatea sectoarelor 
economico-sociale.

Pentru a se depăși 
actuala situație din 
țară, s-a mai apreciat în 
cadrul conferinței, este 
nevoie de a se pro
mova interese gene
rale, nu de partid sau 
microgrup cum, din 
păcate, se întâmplă tot 
mai des.

Corne! POENAR J

I A spart un auto
turism

COSTEL LUPU, de 29 de 
ani, din Lupeni, a fost 
identificat și reținut de către 
poliția din localitate întrucât în 
noaptea de 7/8 octombrie a 
spart un autoturism parcat pe 
o stradă în oraș.

Cazul este în atenția 
organelor de cercetare 
penală urmând a se emite 
mandat de arestare.

■ “Plimbare” fatală
Pe DN 68, în comuna 

Dobra, Mircea Dragomir, 
conducător la o societate 
comercială din Timiș, l-a sur
prins și accidentat mortal pe 
Vasile Lădariu din localitate, 
aflat pe drum cu bicicleta.

în momentul accidentului, 
victima circula cu bicicleta 
incorect, pe partea stângă.

■ OSTROVAN a fu
rat un cal

Gheorghe Ostrovan din 
localitatea Deva, cu ante
cedente și fără ocupație, în 
cursul zilei de 8 noiembrie 
a.c., a furat dintr-un grajd un 
cal aparținând lui Endre 
Farkaș.

■ £apte 
paguba

Acasandrei 
Ghindar Sorin 
Negruț Traian sunt cercetați

milioane

Mircea, 
Vasile și

IA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
ROMÂNIA CONTINUĂ 

PREGĂTIRILE ÎN CADRUL
„PARTENERIATULUI 

PENTRU PACE"
Timp de câteva zile, la 

Sibiu, s-a desfășurat un exer
cițiu militar de anvergură la 
care au participat peste 500 de 
ofițeri și subofițeri reprezentând 
20 de armate din tot atâtea țări 
membre ale NATO sau 
care...bat la porțile NATO. Este 
a doua aplicație care se des
fășoară la Sibiu, România mai 
organizând până în momentul 
de față și alte asemenea acțiuni 
A participat, de asemenea, la 
zeci de aplicații desfășurate în 
alte țări ale lumii, cu forțe 
terestre, navale sau aeriene.

Aplicația, încheiată ieri la 
Sibiu, s-a dovedit una dintre 
cele mai importante desfășurate 

în stare de libertate pentru 
un furt de 7 milioane de lei. 
Astfel, în ziua de 6 no
iembrie, cu chei potrivite, au 
pătruns în locuința unui ce
tățean din Ghelari de unde 
au sustras bani și valori.

■ Vrăjitoarea jude
că la ... rece

Este cercetată în stare 
de arest Sava Lina din Hu
nedoara pentru infracțiunea 
de înșelătorie. Pe 6 no
iembrie a.c., în localitatea 
Tâmpa a înșelat-o pe Scu- 
tariu Vasilica Dumitrița cu 
bani și bijuterii în valoare de 
700 000 de lei. în schimbul 
acestora ghicitoarea i-a 
promis Dumitriței că îi face 
farmece și că îi va prezice 
viitorul.

■ Doar 11 saci cu 
făină

Acum cîteva zile cinci 
muncitori de la Cetate SA 
Deva - Stere Traian, Vasile 
loan, Lingurar Dragoș 
Daniel, Soancă Petru și 
Pârvu Sorin -, au fost 
surprinși în timp ce 
sustrăgeau de la locul de 
muncă nu mai puțin de 11 
saci cu făină albă. Sunt 
cercetați în stare de 
libertate.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

în cadrul programului 
“Parteneriat pentru pace 
Exercițiul s-a bazat pe un 
scenariu de menținere a păcii 
în zona graniței dintre două 
țări fictive, aflate în conflict 
din cauza nerezolvării 
reciproce a drepturilor unor 
minorități religioase.

La ceremonia de în
chidere a exercițiului au 
participat primul ministru al 
României, Victor Ciorbea, 
personalități ale vieții politice 
și militare românești, diplo- 
mați străini și reprezentanți ai 
ministerelor apărării din alte 
țări.

Minei BODE A y

^„Flacăra”- Hunedoara 
- Ce-am avut și ce-am 
pierdut (14-20);
^„Parâng”- Petroșani - 
Donnie Brosco (14 -17);

Dependenți de 
dragoste (18 - 20);
■ „Cultural”- Lupeni - 

Vulcanul (14 - 17);- 
Spionul Dandana (18 - 
20);

■ „Zararid” - Brad - 
Vulcanul (14 - 17);- 
Donnie Brosco (18 - 20);

■ „Patria" - Orăștie - 
Batman și Robin (14 - 
17); - Sfântul (18-20);
■ „Dacia”- Hațeg - Față 

în față (14 -16);- Dante’s 
Peak (17-19);

^„Luceafărul” - Vulcan 
-Soli/fti extreme (14 - 
17);- Răzbunătorul (18 - 
20);

■ „Lumina” - Ilia - 
Mincinosul mincinoșilor 
(14-16);

^„Mureșul” - Simeria - 
Sfântul (14-16);

Valorile medii și maxime 
pentru poluanții gazoși 
(dioxid de azot, dioxid de 
sulf, amoniac și fenoli) se 
încadrează și pentru această 
perioadă în condițiile ma
xime admise. Valorile ma
xime au fost înregistrate pe 
zona Hunedoara la datele de 
6-8.11.97 pentru dioxidul de 
azot și 5-6.11.97 pentru 
dioxidul de sulf. La finele 
lunii octombrie 1997 se pot 
evidenția reduceri ale tuturor 
poluanților gazoși față de 
luna septembrie 1997.

Pulberile în suspensie au 
valori medii care se în
cadrează în limita admisă de 
0.15 mg/mc aer /24 h. 
Valoarea maximă înre
gistrată pentru Valea Jiului la 
data de 9.11.97 este de 
0.150mg/mc aer, iar va
loarea pentru zona Mintia-

Deva depășește valoarea 
admisă și a fost înregistrată la 
data de 5.11.97. Pulberile în 
suspensie s-au redus ca va
loare medie în luna octombrie 
față de luna septembrie în 
zonele Mintia, Deva, Hu
nedoara, V. Jiului și au 
crescut pentru zonele Călan 
și Chișcădaga.

Pulberile sedimentabile 
au și pentru aceaștă perioadă 
valori medii care depășesc 
limita admisă de 17gr/mp/ 
luna în zonele Teliuc de 8.25 
ori și Chișcădaga de 18.0 ori. 
Analizate valorile medii 
pentru pulberile sedimen
tabile față de luna septembrie 
1997 se constată creșteri 

doar pentru zonele Chiș
cădaga și Baru Mare.

Valorile radioactivității 
beta globale și ale dozei 
gama absorbite se înca
drează în limitele de variație 
ale fondului natural pentru toți 
factorii de mediu analizați.

Pentru sol radioactivitatea 
beta globală a fost de 0.35Bq/ 
gr sol față de valoarea medie 
a anului 1996 și care a fost de 
0.61Bq/gr sol.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu provenite de la 
unitățile de extracție și 
prelucrare a cărbunelui au 
pentru perioada menționată o 
valoare medie de 1651. Omg/ 
1 și o valoare maximă de
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