
LECTURĂ

Centru de infermare și documentare 
profesională în stil german

Cu sprijinul Biroului Federal al Muncii din Germania se va înființa, 
la Deva, un Centru de informare și documentare profesională 
respectând toate canoanele de modernitate ale momentului. Dotarea 
noului centru, ce va deveni în scurt timp operațional, constă în 21 de 
calculatoare și 21 de aparate video. Celor interesați de abordarea 
unei noi meserii li se oferă toate informațiile privind condițiile psihice, 
fizice, de vârstă, pe care trebuie să le îndeplinească pentru a 
practica noua meserie. Există două surse de informare. Una, scrisă, 
oferă solicitantului documentație tradusă pentru 3000 de meserii, 
cuprinzând toate informațiile necesare orientării spre una sau alta 
dintre meseriile vizate. Aceleași informații pot fi obținute vizualizând 
casetele video puse la dispoziție de centru. Pe baza unui soft 
specializat, oricine poate să-și evalueze aptitudinile pentru o 
meserie la unul din calculatoarele existente. Obținerea unui punctaj 

J>un e o garanție că opțiunea spre noua meserie nu e greșită. (A.S.)j

Ziua Armei Geniului
Sub semnătura dlui It. col. Dănilă Moldovan, șeful 

Cercului Militar Deva, la redacție am primit un document 
prin care ni se face cunoscut ci la 31 mai se sărbătorește 
Ziua Armei Geniului.

Cu acest prilej, în săptămâna premergătoare acestui 
eveniment, la Deva se vor desfășura diferite activități.

Bunăoară, marți, 26 mai a.c., ora 14, la Cercul Militar 
va avea loc simpozionul cu tema ,,Arma geniului-trecut, 
prezent ți viitor".

De asemenea, joi, 28 mai, ,,Ziua Eroilor", după 
ceremonialul militar și religios, forțele artistice militare 
vor susține la Casa de cultură un spectacol aniversar 
,, Străbună vatră, leagăn de eroi". Spectacolul este 
programat între orele 12,30 și 14,30, fiind invitați toți 
cei care doresc să-l urmărească. (V.N.)
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Soluția liberei 
circulații nu e 
dubla cetățenie

După cum se știe, anumiți lideri, mai mult 
sau mai puțin recunoscuți ca atare ai 
maghiarimii din România, reclamă insistent 
pentru etnia maghiară dubla cetățenie - ro
mână și maghiară.

Ideea nu 
este de inspi
rație UDMR 
întrucât ace
lași statut îl re
clamă și ma

ghiarii de peste alte granițe ale Ungariei, 
recte, cei din Slovacia și Iugoslavia.

Pretenția aceasta a etniei maghiare față 
de statul ungar nu s-a născut ca un simplu 
moft. Aderarea Ungariei în viitorul apropiat 
la NATO și Uniunea Europeană va face din 
această țară una ai cărei cetățeni se vor 
bucura nestingheriți de avantajele liberei 
circulații în așa-numitul „Spațiu Schengen” 
întins, deocamdată, de la Oceanul Atlantic 
până la granițele de Est ale Germaniei și 
Austriei. Temători că după includerea 
Ungariei în U.E nu vor mai avea acces fără 
viză în țara vecină, în care mulți au aparținători 
ai familiei, rude apropiate sau afaceri, 
maghiarii din România cred că numai dubla 
cetățenie va soluționa această stare de 
discriminare.

Dacă este să judecăm drept, o motivație 
au ei pentru a formula această pretenție. 
După cum se știe, Austria - democratic ca 
Austrie! - a solicitat Ungariei și Cehiei să 
instituie regim de vize pentru cetățenii 
României, Iugoslaviei și Slovaciei. La masa 
libertăților democratice și drepturilor omului 
dincolo de granițele proprii nu sunt admiși 
decât aleșii că așa-i în lumea democrată. 
Pentru niște neisprăviți vântură-lume cu care 
la urma urmelor trebuie să se războiască 
fiecare la granițele sale și între aceste 
granițe sunt discriminate popoare întregi. 
Să revenim însă la oile noastre.

Este dubla cetățenie o soluție pentru 
libera circulație a persoanelor de etnie 
maghiară din România? Este și nu.

ton CiOCLEi
(Continuare în pag. 3)

Oră de laborator la chimie la Școala “Andrei Șaguna” Deva.
Foto: Anton ȘOCA Ci

Dezvoltarea regională are 
perspective în România

Cum afirmam într-o relatare apărută 
în ziarul nostru de ieri, la Deva a avut loc 
joi, 21 mai a.c., a IV-a Conferință 
Regională sub genericul ,,Concept Re
gional de Dezvoltare Economică a 
județelor Arad, Caraș Severin, Hunedoara 
și Timiș”.

La sfârșitul lucrărilor manifestării era 
programată o conferință de presă. Dar, 
așa cum se întâmplă frecvent în noua 
noastră democrație, lucrările au început 
cu întârziere și au depășit timpul 
programat de desfășurare, încât 
conferința de presă n-a mai avut loc: „ Vă 
stăm, totuși, la dispoziție pentru 
eventuale interviuri” - ni s-a spus.

Ca urmare, n-am scăpat prilejul de a 
sta de vorbă cu mai multe personalități 
prezente la această extrem de 
interesantă întâlnire, care, laolaltă cu 
primele trei, ținute la: Timișoara -17 
septembrie 1997, Arad - 20 noiembrie 
același an și Reșița -19 februarie 1998, 
consolidează parteneriatul între cele 
patru județe, constituite în Regiunea V 
Vest din România și Societatea de 
Promovare Economică a landului 
Renania de Nord Westfalia din Germania, 
care susține Programul de dezvoltare din 
această parte a țării.

L-am abordat mai întâi, prin 
intermediul dlui inginer Sergiu Morariu, 
de la Agenția de Dezvoltare Economico- 
Socială Timișoara, pe distinsul Klaus 
Peter Dietzel - șeful conceptului de 
dezvoltare în Regiunea V Vest din 
România, din cadrul Societății de 
Promovare Economică a landului 
Renania de Nord Westfalia din 
Germania.

- in ce împrejurare șl cu ce 
motivații v-ați orientat spre ajutorarea 
acestei regiuni, die Dietzei?

- Primul și cel mai important argu
ment este acela că există o mai veche 
relație de parteneriat între Renania de 
Nord Westfalia și județele așa-zisului 
Banat - Arad, Caraș Severin și Timiș. 
Cooperarea a fost inițiată imediat după 
Revoluția din decembrie1989 din 
România, dezvoltată în urmă cu patru ani, 
printr-un program agreat de Guvernul 
României, șj extinsă apoi și cu județul 
HunedoaraXa început au fost concepute 
unele proiecte umanitare, iar din 
septembrie 1993 am transferat 
preocupările și sprijinul și în domeniul

______Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 3)

Consiliul Județean 
Hunedoara

In temeiul art. 65, alin. 2 șl 3 din Legea administrației 
publice locale nr. 69/1991, astfel cum a fost modificată șl 
completată prin Ordonanța de urgență nr. 22/1997 a 
Guvernului României, se convoacă Consiliul Județean 
Hunedoara în ședință extraordinară, la sediul acestuia, 
pentru data de 29 mal 1998, ora 10, cu următoarea ordine 
de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de 
activitate ale regiilor autonome din subordlnea Consiliului 
județean Hunedoara, pe anul 1997.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 
activitate pe anul 1997 și a bugetului de venituri șl 
cheltuieli pe anul 1998 ale Corpului Gardienilor Publici.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei 
șl statului de funcții ale Corpului Gardienilor Publici.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului 
asupra bunurilor Consiliului județean Hunedoara la 31 
decembrie 1997.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea meseriilor, 
normelor anuale de venit în baza cărora sunt Impuși 
meseriașii șl a Impozitului forfetar trimestrial la plata 
căruia sunt supuși contribuabilii care desfășoară activități 
ambulante pe anul 1998.

6. Proiect de hotărâre privind ratificarea Protocolului de 
colaborare în vederea realizării sistemului Informatic 
geografic la nivelul județului Hunedoara (GIS) și aprobarea 
listei lucrărilor de cadastru de specialitate imobillar- 
edilitar și de constituire a băncilor de date urbane în 
localitățile județului Hunedoara.

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului 
lunar de carburanți pentru autoturismele din dotarea 
Direcției județene pentru protecția copilului Hunedoara.

8. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei 
județene de omologare a traseelor turistice montane.

9. Proiect de hotărâre privind completarea 
Regulamentului de organizare șl funcționare a aparatului 
propriu al Consiliului județean Hunedoara.

Președinte, 
Gheorghe BARBU

MĂSURI RAPIDE PENTRU 
VALEA JIULUI

Prefectura județului Hunedoara, reprezentanți ai EURO - IN 
CONSULTING București și Centrului de Consultanță în Afaceri Deva 
i-au invitat ieri pe ziariștii din județ la o conferință de presă pentru a 
le prezenta Programul PHARE de măsuri rapide privind crearea de 
locuri de muncă si dezvoltare locală în Valea Jiului. Dnli Adrian 
Ciobanu - directorul EURO- IN CONSULTING și Nicolae Știrb - 
directorul CCA Deva au punctat succint modalitățile de atragere a 
unor investitori - persoane fizice sau juridice - care să dezvolte 
activități de creare a unor locuri de muncă în bazinul carbonifer al 
Văii Jiului. Cei care vor veni cu proiecte și programe în acest sens 
vor fi ajutați financiar de către Ministerul Industriilor și Comerțului, 
prin Programul PHARE, care alocă 425.000 de ECU, adică circa 
460.000 de dolari. La această sumă se va adăuga contribuția 
proprie a posibililor investitori.

Documentațiile pentru proiecte și programe, propuse de către 
parteneriate locale, temeinic fundamentate pe costuri și eficiență, 
se vor depune la birourile specializate care funcționează deja la 
Casa de cultură Petroșani și la CCA Deva, până la data de 30 iunie 
a.c. Vor urma preselecția și selecția proiectelor, a parteneriatelor 
locale - până la data de 30 septembrie a.c. -, care vor fi ajutate prin 
consultanță de specialitate din partea reprezentanților EURO - IN 
CONSULTING și CCA Deva. Vor fi preferate proiectele și programele 
care vor garanta asigurarea în cel mai scurt timp, de cea mai bună 
calitate și cu eficiență economică ridicată, a unor locuri de muncă 
pentru locuitorii din Valea Jiului - dar nu neapărat pentru 
persoanele disponibilizate din minerit, ci și pentru altele.

încheierea contractelor cu viitorii investitori, urmărirea 
materializării proiectelor propuse și a cheltuirii fondurilor alocate, ca 
și colaborarea cu EURO - IN CONSULTING și CCA Deva cad în 
atribuțiile directe ale Ministerului Industriilor și Comerțului.

Dumitru GHEONEA

CRESC EFECTIVELE 
DE ANIMALE

Comuna Ghelar nu se înscrie în rândul localităților hunedorene 
unde efectivele de animale scad de la un an la altul, ba chiar de la o 
lună la cealaltă. Mulți dintre locuitorii comunei lucrează în mineritul din 
zona pădurenilor, dar au ca ocupație permanentă și agricultura. 
Pământul zonei nu este prea productiv în sensul că acoperă numai 
nevoile de consum ale familiilor, de aceea oamenii acordă mare 
preocupare creșterii animalelor. Faptul acesta se explică și prin aceea 
că localitatea dispune de suprafețe întinse de pășuni și fânețe.

Din discuția ce am avut-o recent cu dl Viorel Nandra, asistent la 
dispensarul veterinar din localitate, am reținut că efectivele au sporit, 
în perioada trecută din acest an, cu 27 la bovine, 32 la ovine, 33 la 
porcine ș.a. între cei mai vrednici crescători de animale se înscriu 
Nicolae Florincaș, Alexandru Tănăsescu, Nicolae Lăscuțoi, Viorel 
Pascu, Ionel Malea, Mihai Lucaci și mulți alții. (Tr. B.)

Vernls^
La Galeriile de artă „Forma" 

din Deva, azi, ora 16, are loc 
vernisajul expoziției de pictură 
semnată de cunoscutul artist 
plastic losif Mâtyâs, expoziție 
organizată de Filiala Deva a 
U.A.P. și Inspectoratul pentru 
Cultură al județului Hunedoara. 
Expoziția reunește 42 de lucrări 
de certă valoare ale artistului 
realizate în ultimii ani. (M.B.)

Sărbătoarea
Maialului

Reluată în urmă cu trei ani de 

către Liceul Teoretic „Avram 
lancu" din Brad, tradiția Sărbătorii 
Maialului prilejuiește în acest an 
întâlnirea liceului brădean cu 
Colegiul Național,,Samuil Vulcan” 
din Beiuș (al doilea liceu româ
nesc înființat în Transilvania).

în colaborare cu Despăr
țământul ASTRA Zarand-Brad, 
sunt organizate în perioada 23- 
24 mai o serie de acțiuni la care 
participă cadre didactice și 
elevi de la cele două instituții de 
învățământ: sesiune de comu
nicări, evocări și omagii, 
momente artistice, expoziții,

întreceri sportive, dans, 
vizitarea unor obiective turistice 
locale ș.a.

Sărbătoarea Maialului începe 
sâmbătă, la ora 10,00 (în sala de 
festivități a liceului), cu mini- 
sesiunea de comunicări intitulată 
„Scrise și nescrise". (G.B.)

Farmacii de 
serviciu

La Deva, în zilele de 23-24 

mai, va fi deschisă, pentru 
onorarea rețetelor, farmacia 
„Ana Farm” din strada Mărăști, 
bloc 24.

„Teafarmex" este farmacia 
de serviciu, în Hunedoara, la 
finele acestei săptămâni. Este 
situată în cartierul Micro 7. (E.S.)

In memoriam 
Sigismund Toduță

Inspectoratul pentru Cultură 

al județului Hunedoara, Centrul 
Județean al Creației Populare și 
Liceul de Arte „Sigismund 
Toduță" Deva organizează în 
memoria lui Sigismund Toduță 
câteva acțiuni omagiale, în 24 
mai la Deva și Simeria. Sala 
festivă a Prefecturii găzduiește 
de la ora 10,00 simpozionul „90 
de ani de la nașterea com
pozitorului Sigismund Toduță" 
iar de la 16,30 un concert cu 
lucrări din creația sa, susținut 
de elevii Liceului „Sigismund 

Toduță" Cluj-Napoca. La 
mormântul compozitorului din 
Simeria vor fi depuse coroane 
de flori. (V.R.)

'b Fotbal la Deva
Sâmbătă, la ora 11.00, 

stadionul „Cetate" din Deva 
va fi gazda întâlnirii din 
ultima etapă a Diviziei B, 
seria a ll-a, dintre Vega - 
Gaz Metan Mediaș. Un bun 
prilej pentru suporterii 
deveni să-și ia la revedere 
până la viitoarea ediție a 
campionatului. (S.C.)
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SÂMBĂTĂ
23 mai

TVR 1
7.00 Bună dimineața de la...

Timișoara și Bucureștii 9.05 
Șapte note fermecate (em. pt. 
copii) 10.05 Viața ca în viață 
(s, ep. 28) 10.50 Singurul Tom 
(f.a.Canada 1990) 12.30 
Ordinea publică (do) 14.30 
Video Magazin (div.) 16.20 Se
rial 16.50 Nașterea și 
destrămarea Uniunii Sovietice 
(II) 17.40 Justiție militară (s, ep. 
12) 18.30 Desene animate 

, 18.55 Teleenciclopedia 19.40 
I Săptămână sportivă 20.00 
. Jurnal, meteo 20.35Vizitatorul 
i (s.'ep. 12) 21.30 Cum vă 
| place... Careul cu 5 ași 22.30 
■ Mata Hari (dramă SUA ’32)

TVR 2
7.00 Perla Coroanei (s/r)

7.50 Muzică populară 8.00 
D.a. (r) 8.30 Lumea sălbatică 
a animalelor (do): „Supra
viețuirea” 8.55 Comorile 
lumii (do) „Epidaur, sanctuar 
al antichității”, „Mănăstirea 
Râla (Bulgaria)” 9.30 Pas cu 
pas (em. de știință) 10.35 
Documente culturale. 
Aragon, puterea magică a 
cuvintelor (p. II) 11.30 TVR 
Timișoara 13.30 Actualitatea 

\,culturală 14.00 Patru surori

Duminică 
24 mai

TVR 1
7.00 Bună dimineața de la... 

Bucureștii 8.30 Lumină din 
lumină 9.05 Colț Alb (d.a) 9.30 
Fetița cu pistrui (s) 10.00 Ala- 
Bala, Portocalal (em. pt. copii)
10.45 Biserica satului 11.00 
Viața satului 13.00 Tezaur 
folcloric 13.30 Serial de 
călătorii (do): „Gorila” 14.30 
Turnul Babei (mag.) 15.40 
Dintre sute de catarge... 17.10 
Star Trek Deep Space Nine (s): 
„Trecut” (II) 18.00 Serial 18.25 
Desene animate 19.40 
Duminica sportivă; tragerile 
Loto 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spunl 20.00 Jurnal, meteo, 
7 zile în România 21.00 Victima 
avea un chip familiar (f. p. SUA 
1994) 22.35 D-na King, agent 
secret (s)

TVR 2
7.00 Vizitatorul (s/r) 8.00 

D.a. (r) 8.30 Lumea sălbatică a 
animalelor (do): „Un loc de 
întâlnire” 8.55 Filmele 
săptămânii 9.00 comorile lumii 
(do) 9.30 Ferestre deschise 
(do) 10.35 Cinematograful 
vremii noastre: Chariot 11.30 
TVR lași 13.30 Memoria 
jexilului românesc (do) 16.00

Luni 
25 mai 

TVR 1
12.05 Universul cunoașterii 

(do/r) 14.10 Perla Neagră (s/ 
r)16.00 Emisiunea în limba 
maghiară 17.35 Katts și câinele 
(s, ep. 26) 18.00 Scena (r) 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 222) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spunl 
20.00 Jurnal, meteo, sport, 
ediție specială 21.00 Baywatch 
(s, ep. 149) 21.55 Nimic sfânt 
(s, ep. 2) 22.45 Jurnalul de 
noapte 23.00 Dosarele istoriei 
(do) 0.00 Canary Wharf (s) 0.25 
întâlnirea de la miezul nopții

12.00 Sunset Beach (s/r)
12.45 Doar o vorbă... (r) 13.00 
D-na King, agent secret (s/r) 
14.00 Conviețuiri (mag.) 15.00 
Prosperitatea Sudului: Argen
tina 15.10 Limbi străine.
Engleza 15.35 Regina celor 
1000 de ani (d.a., ultimul ep.) 
16.00 Veronica și chipul iubirii 
(s) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 
125) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Filmele

^săptămânii 18.00 Hei-Rup!,

(s) 14.50 Bijuterii muzicale
15.10 Tradiții 15.30 D.a. 16.00 
Veronica: chipul iubirii (s)
16.50 Perla Neagră (s, ep. 123) 
18.00 Serata muzicală TV 20.25 
Fotbal CE de tineret: România- 
Olanda (d) 22.20 Jurnalul 
actualității muzicale

ANTENA 1
7.00 Știri/Revista' presei

7.10 M-am îndrăgostit de 
logodnica mea (f/r) 8.55 Model 
Academy (s) 9.25 Ultimele 
cinci minute (s) 11.00 Onyx by 
Request 12.00 Mileniul III: 
spaime, soluții, speranțe 13.00 
Documentar 13.30 Zebra 
(mag.) 16.30 între prieteni (em. 
pt. tineret) 17.30 Viața de la 
zero (s) 18.00 Esmeralda (s, ep. 
52) 19.00 Observator/Sinteză 
șitiri 19.30 Vrei să ne distrăm 
sâmbătă seara? (div.) 20.00 Și 
fantomele iubesc (co. SUA 
1990) 21.30 Știri 21.40 A treia 
planetă de la Soare (s) 22.05 
Documentar 22.30 Schimbul 
de noapte: pariul cu insomnia 
0.30 Dragoste, minciuni și 
cântece de leagăn (dramă SUA 
’93)

PRO TV
7.00 D.a. 7.30 PRO TV Ju

nior: D.a.; Povestea magică
9.30 Superboy (s) 9.55 Tom 
Sawyer (f.a. SUA 1973) 11.30

Veronica: chipul iubirii (s)
16.50 Perla Neagră (s, ep. 124)
17.50 La izvor de dor și 
cântec... 18.00 Alo, tu alegil 
(mag.) 19.00 în plină acțiune 
(s, ep. 30) 20.00 Ultimul tren. 
Despre întreprinderile mici și 
mijlocii 21.00 Fotbalmania. 
Fotbal: Meci din Campionatul 
Italiei (d)

ANTENA I
7.00 Știri 7.05 Mileniul lll.(r)

8.10 Viața de la zero (r) 8.35 
Spirit și credință 9.10 Connan 
(d.a) 9.40 O echipă fantastică 
(d.a) 10.10 Animal Show (s) 
10.35 Mighty Max (d.a) 11.00 
Controverse istorice (do)
11.30 Orașele lumii (do): „Sain 
German” 12.10 Onyx - voci de 
legendă 13.10 Descoperiri (do, 
ep. 9) 14.00 Duminica în 
familie (mag.) 18.00 Es
meralda (s, ep. 53) 18.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 
Knut Hamsun: viața unui 
rătăcitor (f. biogr. Norvegia 
’96, p. II) 21.30 Sparks (s, ep. 
36) 22.00 Trecut ucigaș 
(thriller SUA 1990) 23.30 
Seducție (thriller SUA ’92)

PRO TV
8.00 D.a: Capitain N (ep. 1)

8.30 Conan, aventurierul (d,a) 
9.00 Lassie (f. SU_A 1943, p. II)

Heil-Rap! (cs) 19.40 O altă 
putere 20.10 Ultimele știri (s) 
22.00 Misiune în Manila 
(f.a.SUA ’87) 23.35 Ghici cine 
vine la mine

ANTENA 1
7.00 Dimineața devreme 

(mag. matinal) 10.10 Dempsey 
și Makepeace (s) 11.00 Knut și 
Hamsum: viața unui rătăcitor 
(f/r) 12.40 Controverse istorice 
(do) 13.10 Sfântul (s, ep. 6) 
14.00 Știrile amiezii 14.20 
Alondra (s,ep. 54) 16.00 Onyx 
- culorile muzicii 18.00 
Esmeralda (s, ep. 54) 19.00 
Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 încătușarea 
(f.a.SUA 1996) 21.40 Omul cu 
o mie de fețe (s) 22.30 
Milionarii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora.7, bună dimineața! 

10.00 Punctul pe I (talkshow/r) 
11.00 Greu de ucis II (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Perry Ma
son: în apărarea tatălui (f/r)
14.45 Lumea filmului (r) 15.15 
Maria (s) 16.10 Nano (s, ep. 39) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00

Secretele bucătăriei 12.00 
Punctul pe I (talkshow) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 News Ra
dio (s)13.30 Vărul din 
străinătate (s)14.00 Generația 
PRO 15.10 Brigada mobilă 
15.20 Baschet NBA Action 
15.40 Gillette - Cupa 
Mondială16.10 Hercule (s, ep. 
64) 17.00 Kena - prințesa 
războinică (s) 17.50 PRO Fa
shion 18.20 Adevăruil gol- 
goluț (s) 18.50 Te uiți și câștigil 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Novicele (co. SUA 1990) 21.55 
Știrile PRO TV 22.10 Millen
nium (s, ep. 35) 23.00 Știrile 
PRO TV 23.30 NYPD Blue (s, 
ep. 34) 0.15 Din a doua 
încercare (co. SUA ’81)

PRIMA
6.30 Videoclipuri 7.00 

Lumea lui Eric (s) 7.30 Bailey 
Kipper (s) 8.00 Justițiarii (d.a)
8.30 Țara de dincolo de nori 
(d.a) 9.00 Apărătorii galaxiei 
(d.a) 9.30 Inspectorul Gadget 
(d.a) 10.00 Aventurile lui 
Rocko (d.a) 10.30 Daria (d.a)
11.30 Pământul: Bătălia finală 
(s) 12.30 Eurofotbal (em. 
sportivă) 13.30 Drumul spre 
Franța 14.00 în căutarea 
dreptății (s) 15.00 Paper Tiger 
17.00 Zona M (em. muzicală)

9.30 Super Abracadabra 11.00 
Se întâmplă în Waikiki (s, ep. 
19) 12.00 Profeții despre trecut 
12.55 Știrile PRO TV 13.05 Să 
mori de râs (s, ep. 16) 13.35 
Vărul din străinătate (s) 14.05 
Chestiunea zilei: retrospectiva 
săptămânii 14.45 Lano și 
Woodley (div.) 15.30 Auto MP 
de Formula 1 al Monaco (d)
17.30 Salut Generația PRO 
18.00 Beverly Hills (s,'ep. 123) 
19.00 Prețul corect (cs) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Greu de 
ucis II (f.a.SUA ’90) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.10 Cybill (s, ep. 14) 
22.40 Știrile PRO TV 22.50 
Perry Masson: în apărarea 
tatălui (f. p. SUA 1990) 0.30 
Gillette - lumea sportului

PRIMA
7.00 Elefănțelul (s. pt. copii)

7.30 Lumea lui Eric (s) 8.00 A
doua familie (do)8.30 
Căutătorii de aur (s) 9.00 
Echipa de fotbal (d.a) 9.30 
Nemuritorul (d.a) 10.00
Aventurile lui Rocko (d.a)
10.30 Un cuplu irezistibil (d.a) 
12.00 Duminică la prânz (mag.)
13.30 Drumul spre Franța - 
C.M. de fotbal 14.00 Lumea lui 
Dave (s) 14.30 Vedetele 
dragostei (do) 15.00 Față în 
față la Hollywood (s) 15.30 
Secretele bărbaților irezistibili
16.30 Din culisele modei (do)

Povești extraordinare (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Riști și 
câștigil (cs) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Little Miss Marker 
(co. SUA 1980) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 
93) 22.45 Știrile PRO TV 23.15 
Audiența națională (talkshow) 
0.30 Dosarele X (s)

PRIMA
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogati (s/r) 
11.00 Christy (s/r) 12.00 
Pretutindeni cu tine (s/r) 12.30 
Prietenul nostru Jake (s/r) 
13.00 Știri 13.05 Lexic 
(cs)13.30 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.30 Rocky și 
Bullwinckle (d.a) 16.05
Pretutindeni cu tine (s) 16.30 
Prietenul nostru Jake (s) 17.00 
Știri 17.05 Christy (s) 18.00 
Celebri și bogați (s, ep. 111) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s, ep. 111) 20.15 
Misterele din New Orleans (s, 
ep. 22) 21.15 Și mâine e o zi 
(f.a. SUA 1986, p. II) 23.00 Știri
23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

18.00 911: Apel de urgență^ 
(s) 19.00 Știri 19.45 Aven
turierul (f. SUA 1987) 21.30 
Incursiuni în imprevizibil (s) 
22.00 Din istoria Mafiei 
americane (do) 23.00 Știri

ACASĂ
7.30 Nimic personal (s/r) 

11.15 Antonella (s/r) 12.45 
Marielena (s/r) 13.30 Porto 
Franco (f/r) 15.15 Omul mării 
(s, ep. 37,38J 17.00 Antonella 
(s, ep. 163) 17.45 Concursul 
de Acasă 18.00 Antonella (s, 
ep. 164) 18.45 Marielena (s)
19.30 Noile aventuri... (d.a) 
20.00 Șapte mirese pentru 
șapte frați (f. muz. SUA 1954)
22.30 Onassis (dramă SUA 
1988, p. I)

PRO TV - DEVA
06.00-06.30 Desene ani

mate 06.30-06.45 No com
ment (r) 06.45-07.00 Știri lo
cale (r) 21.50-22.00 Retros
pectiva săptămânii

ANTENA bDEVA
08.45-09.00 Știri(r) 09.00- 

09.10 7 zile fără comentarii 
21.30-21.40 Retrospectiva 
săptămânii 22.00-23.00 
Rondul de noapte 

17.00 Un alt început (s/rj^1 
18.00 Atingerea îngerilor (s/ 
r) 19.00 Știri 19.45 O 
moștenire cu cântec (co. 
SUA 1985) 21.30 Călătorii în 
lumi paralele (s) 22.30 
Nimeni nu e perfect (s) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

ACASĂ
9.00 Sport la minut 10.00 

Motor sport Mag. 10.30 NBA 
Action 13.50 Cupa Mondială 
povestită de loan Chirilă 14.00 
Istoria fotbalului 14.45 FIFA 
Mag. 15.15 Gillette World Cup 
Special 15.45 Top Gol Europa
16.45 Cupa Mondială... 16.55 
Fotbal II Calcio (d) 18.55 Faza 
zilei 19.30 D.a. 20.00 Arhiva 
neagră (s) 20.45 Incoruptibilii 
(s) 22.30 Onassis (dramă SUA 
1988, p. II) 0.00 Yenti (f. muz. 
SUA 1983)

PRO TV - DEVA
07.00-07.30 Desene ani

mate 07.30-07.45 Vorbiți aici! 
(r) 07.45-09.00 „Ghici cine 
bate la ușă?” (r)

ANTENA l-DEVA
10.00-10.10 Retrospectiva 

săptămânii (r) 10.10-10.30 
Muzică populară 14.00 -15.30 
Fotbal >

ACASĂ
10.30 Dragoste și putere 

(s/r) 11.15 Antonella (s/r)
12.45 Marielena (s/r) 13.30 
Yenti (f/r) 15.00 Marile 
bătălii... (r) 16.00 Secrete de 
familie (s) 17.00 Antonella (s, 
ep. 165) 17.45 Concursul de 
Acasă 18.00 Antonella (s, ep. 
166) 18.30 Marielena (s) 19.30 
Noile aventuri ale Omului 
Păianjen (d.a) 20.00 Dragoste 
și putere (s) 21.00 Verdict: 
crimăl (s) 22.00 Nimic per
sonal (s) 22.45 Omul care 
voia să fie rege (f.a. Anglia 
1975)

PRO TV - DEVA
06.10-06.50 Program 

comercial PRO TV Deva 
06.50-07.00 Retrospectiva 
săptămânii 18.00-18.05 Știri 
pe scurt 18.05-18.25 Con
curs “Știi și câștigi” PRO TV 
Deva 22.05-22.15 Știri locale

ANTENA bDEVA
17.00-17.45 Sportul hune- 

dorean 17.45-18.00 Știri lo
cale 19.30-19.45 Știri locale 
w ;

Perioada S3 - 25 mai

3 BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Mai mult ca sigur veți 
avea niște discuții pre
lungite în legătură cu niște 
drumuri. Duminică este 
posibil ca cineva din 
familie să vă împiedice să 
faceți ceea ce v-ați 
propus. Luni aveți de luat 
bani din mai multe locuri, 
așa că ați putea ieși la 
cumpărături.

□ TAUR
(21.IV - 21.V)

Frații vă solicită aju
torul într-o problemă 
legată de părinți. Nu este 
exclus să cheltuiți o sumă 
de bani pentru a face o 
surpriză plăcută copiilor. 
Activitățile intelectuale vă 
priesc luni, ați putea face 
planuri de viitor și pe care 
să începeți să le puneți în 
practică.

O GEMENI
(22.V - 22.VI)

Preocupările extrapro- 
fesionale vă vor determina 
să vă simțiți mult mai bine. 
Duminică prietenul vă dă o 
veste care vă bucură, dar 
vă și bulversează. în
cercați să faceți ordine în 
sentimente. Energia dv 
fizică este la limita 
inferioară luni, așa că v-ar 
prinde bine și puțină 
odihnă.

□ RAC
(23.VI - 23.VII)

Doriți o schimbare în 
viața dv și este foarte 
posibil să se producă; fiți 
cât se poate de prudent. 
Duminică cineva din 
familie are o surpriză 
foarte plăcută pentru dv. 
Luni s-ar putea să obțineți 
o promovare sau mărirea 
de salariu pe care o doriți. 
Veți primi niște bani sau 
un cadou.

O LEU
(24.VII - 23.VIII)

Unul dintre părinți se 
împotrivește planurilor 
dv. Perseverența vă este 
însă avantajoasă (în 
toate domeniile). Vă 
preocupă punerea în 
practică a câtorva din 
ideile dv. Luni aveți 
nevoie de acordul sau de 
sprijinul cuiva. Dacă este 
vorba de bani, se va 
rezolva cu ușurință.

3 FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Sâmbătă ar fi bine să 
vă ocupați de activitățile 
de rutină. Duminică pla
nurile dv vor avea succes, 
cu condiția să nu vizeze 
rezultate imediate. încer
cați să fiți mai atent(ă) cu 
sănătatea. Luni nu este 
momentul cel mai prielnic 
pentru a semna niște acte 
sau pentru a cumpăra 
ceva important.

O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)

N-ar fi exclus să 
încercați să finalizați o 
treabă pe care ați în- 
ceput-o mai demult și pe 
care ați lăsat-o baltă. 
Duminică o veste despre 
cineva apropiat vă va 
stârni uimirea. Luni aveți 
ocazia să cunoașteți o 
persoană bine pozi
ționată din punct de 
vedere social, pe al cărei 
sprijin veți putea conta la 
un moment dat.

O SCORPION
(24.X - 21.XI)

Sâmbătă veți avea o zi 
mai lejeră în care v-ați 
putea ocupa de pro
blemele casnice. Dumi
nică veți fi invitat(ă) într-o 
drumeție sau la sport. 
Luni veți cheltui bani 
pentru a vă îmbunătăți 
sănătatea. N-ar fi exclus 
ca și unul dintre părinți 
să aibă probleme asemă
nătoare.

□ SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Sunteți deosebit de 
receptiv la chestiunile 
oculte. Este momentul 
pentru a face ceea ce v- 
ați propus de mult timp. 
Suspiciunile față de 
partenerii de afaceri sunt 
nejustificate. Luni este 
momentul să vă plătiți 
datoriile. Veți avea o 
surpriză din partea 
familiei.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Sâmbătă rezumați-vă la 
activități de natură 
intelectuală. Duminică 
aveți ocazia să vă 
consolidați relația cu 
persoana iubită sau să 
faceți o cucerire. Luni, 
telefonul va suna în
continuu. Veți fi nevoit să 
faceți câteva comisioane, 
pierzând ceva timp.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Tenacitatea vă avan
tajează în problemele 
extr-aprofesionale. Ori
unde vă duceți duminică 
faceți o bună impresie. 
Relațiile pe care vi le veți 
face astăzi vă vor fi de 
mare ajutor. Luni posi
bilitățile dv de a câștiga 
sunt foarte mari, dar 
numai asociați-vă cu 
cineva.

O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Ați putea face unele 
mici schimbări în familie. 
Duminică persoana iubită 
s-ar putea să vă reproșeze 
că sunteți prea pretențios. 
Luni preocupările comer
ciale vă pot ’aduce 
rezultate mulțumitoare. 
Treburile gospodărești vă 
copleșesc.
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Vizită cu scopuri multiple F Dezvoltarea regională '

Duminică dimineață Colegiul 
Național "Decebal" Deva a găzduit 
o întâlnire cu un specific aparte. 
Oaspeții câtorva elevi decebaliști 
au fost tineri belgieni din Liege. Ei 
au venit la Deva cu un transport 
de ajutoare umanitare pentru cele 
două case de copii dar și cu 
intenția de a cunoaște tineri 
apropiați ca vârstă și preocupări, 
de a vedea județul. Grupul de elevi 
absolvenți ai unei școli tehnice a 
fost însoțit de 5 profesori, 
conducător al delegației fiind dl 
Fernand Guissard, și de dl Joseph 
Carpentier, profesor pensionar, 
reprezentantul Crucii Roșii din 
Liege.

Această vizită cu scopri mul
tiple este pentru oaspeții belgieni, 
după propria mărturisire, o 
experiență. S-a născut dintr-o 
dublă dorință - de a-i ajuta pe copiii 
din orfelinate și în același timp de 
a-i implica pe elevii unei clase 
terminale într-o acțiune umanitară, 
întrucât am constatat că nu era 
foarte sudat acest colectiv. De 
aceea găsind în presă numele

APĂ LA GHELAR.
, CÂND SI €U CE BANI? ,

între acțiunile mai de 
substanță din programul acestui 
an ale Consiliului local și 
Primăriei Ghelar se numărără 
rezolvarea problemei apei 
potabile pentru comună. Ușor de 
prins într-un program, mai greu 
de realizat.

Finalizarea unei asemenea 
acțiuni, chiar dacă e vorba doar 
de o comună cu circa 4000 de 
locuitori, implică cheltuieli de 
miliarde. Iar miliardele sunt 
așteptate să sosească din 
transferuri de la bugetul județului, 
care buget...

“Anul trecut - ne spune 
domnul Trofin Bocșer - vice- 
primarul comunei - am organizat 
licitația pentru lucrare. Licitația 
a fost câștigată de firma “Metal- 
expres” din Deva. Este vorba de 
un sistem constând din captare- 
tratare stații de pompare și 
aducțiune, precum și înlocuirea 
conductei de distribuție în 
comună.

în anul 1997 am avut alocați 
pentru această lucrare 30 de 
milioane de lei. De banii aceștia 
am procurat o parte din conductă 
pe care am predat-o în custodie 
la firma câștigătoare a licitației 
și acum așteptăm bugetul pe 
acest an".

Din informațiile pe care le 
avem de la Consiliul județean, 
lucrarea respectivă este 
prevăzută cu ceva fonduri de la 
bugetul județean dar a avansa o 
cifră este hazardat câtă vreme 
bugetul pe 1998 abia acum se 
dezbate în Parlament. Până se 
votează, până se promulgă legea, 
până ajunge bugetul defalcat pe 

^județe și de aici la municipii, 

unui orfelinat, s-a întocmit un 
proiect al clasei, vizita în județul 
nostru fiind un fel de excursie de 
studiu. Anterior acești tineri s-au 
implicat în tot felul de acțiuni de 
strângere de fonduri (români care 
locuiesc în Belgia au pregătit mese 
românești, la care invitații și-au 
plătit consumația ș.a.m.d.), au

Tineri din 
Liege la Deva 
__ ____ / 

contribuit chiar cu bani proprii 
pentru cumpărarea unor articole. 
Transportul destinat celor două 
case de copii conține cantități 
însemnate de alimente (lapte praf, 
făină, zahăr, ciocolată), alte 
consumabile (pastă și periuțe de 
dinți, șampon, săpun) și încălțăminte 
(vreo 300 de perechi) și 
îmbrăcăminte (de mâna a doua). 
Aceste articole au fost aduse în 
urma cerințelor exprimate de cele 
două unități de ocrotire a minorilor, 
între partea română și cea belgiană 

orașe și comune, vine iulie și 
s-a pierdut o jumătate de an. 
Sigur, s-ar fi putut folosi pentru 
investiții în continuare 
posibilitatea de a face câte 
ceva în cadrul acelui 8,3 la sută 
din bugetul anului trecut. La 
Ghelar însă - și nu numai acolo, 
această cotă abia ajunge pentru 
a asigura funcționalitatea 
administrației de stat. Valoarea 
întregului sistem se învârtește 
în prețurile actuale în jurul 
sumei ide 10 miliarde de lei. Cât 
să poată aloca bugetul județean 
în acest an pentru alimentarea 
cu apă a Ghelarului?

Scriam mai zilele trecute că 
RAMGCL Hunedoara predă 
activitățile de gospodărie 
comunală și locativă din cele 
două comune - Teliuc și Ghelar 
- primăriilor locale. Sumbră 
perspectivă pentru comună atâta 
timp cât numai la producerea și 
distribuirea apei potabile în 
Ghelar amintita regie pierde lu
nar 30 de milioane de lei.

Semnele de întrebare în 
legătură cu reconsiderarea 
sistemului de alimentare cu apă 
a Ghelarului, fie că provin din 
probleme tehnice sau de altă 
natură, se opresc la bani. La 
banii care nu sunt sau sunt cu 
țârâita.

O speranță s-ar întrevedea 
în finanțarea externă a 
programului de introducere a 
apei potabile și de pietruire a 
drumurilor. Este însă doar o 
speranță despre care nici mai 
marii județului nu riscă să ofere 
prea multe detalii. Sau poate că 
nu le au nici domniile lor.

Ion CIOCLEIJ 

purtându-se o intensă 
corespondență din toamna 
trecută.

Pe oaspeți, însoțiți de 
reprezentanții Filialei județene și 
subfilialei locale de Cruce Roșie, 
sub egida cărora se des
fășoară acțiunea umanitară, la 
liceul devean, alături de elevi, i- 
a întâmpinat dna prof. Ștefania 
Grecu. Dumneaei le-a prezentat 
specificul liceului, al învă
țământului românesc actual, 
oaspeții făcând paralele cu felul 
de organizare de la ei. în jurul 
unei mese (pe care s-au găsit, 
grație sponsorilor Margo 
Prodimpex SRL, "Transilvania" 
General Import-Export și Coaca- 
Cola, sucuri, apă minerală și 
saleuri) tinerii au discutat, după 
care au plecat în oraș să 
petreacă împreună câteva ore. 
Ziua de luni a fost afectată 
vizitării unor obiective turistice 
din județ iar marțea pentru 
distribuirea ajutoarelor.

Viorica ROMAN

IPireccuiipâiiril ipeintirui 
îinfiruiimuisetaiireai 

crașuilluiii
Pentru locuitorii Orăștiei, 

aspectul municipiului repre
zintă cartea lor de vizită. 
Fundalul, de un verde curat al 
naturii care a fost îmbogățit la 
începutul primăverii cu 
diferite plante și arbori, 
precum și străzile îngrijite 
oferă imaginea unei așezări 
curate, cu oameni gospodari.

Dl losif Blaga, primarul 
municipiului, ne-a mărturisit 
câteva din realizările de până

f Gospodărirea localităților J
acum, dar și unele proiecte de 
viitor privind gospodărirea 
localității. “în această primă
vară am finalizat o serie de 
lucrări de amenajare a zonelor 
verzi. Materialul săditor, cu
prinzând 400 buc. forsytia, 30 
arbuști tuia, 2300 buc. arbuști 
gard viu, 275 fire trandafiri, 13 
buc. castani și 263 buc. pomi 
(tel, paltin, molid etc) în va
loare totală de peste 11 
milioane lei (din care 1/4 am 
obținut prin sponsorizare), a 
fost plantat în diferite zone ale 
orașului”, afirma dl losif Blaga.

Amenajarea zonelor verzi 
de pe str. Nlcolae Bălcescu a 
fost însoțită de refacerea tro
tuarelor și datarea capetelor 
insulelor cu spații verzi în 
scopul protejării semnelor de 
circulație. Și P-ța Grădiștei a 
primit o nouă înfățișare, mai 
luminoasă, mal colorată, mai 
veselă, urmare a lucrărilor de

Cursuri de 
prevenirea 

accidentelor 
la copii kI___

I Filiala de Cruce Roșie a județului, < 
între activitățile sale, are și un program »

I privind prevenirea accidentelor, realizat I 
J după inițierea făcută în acest sens cu ’ 
I Crucea Roșie Germană, anul trecut. în | 
■ cadrul programului vor fi făcute > 
I expuneri pe tema prevenirii acei-1 
| dentelor la copii, la toate subfilialele I 
• municipale și orășenești din județ, în ■ 
| această perioadă când se desfășoară | 
. luna Crucii Roșii Române.
i Prima expunere a avut loc la Deva | 
Iși a fost susținută de către dna dr. i 

Viorica Codoreanu, medic primar* 
| pediatru la Dispensarul Medical Școlar | 
. Nr. 1 Deva (de la Colegiul Național. 
I “Decebal" Deva). Dumneaei le-a vorbit I 

cursantelor de la cursul de surori de i 
Cruce Roșie, anul II, despre grija’ 
părinților în prevenirea accidentelor de | 
tot felul: de la intoxicații alimentare,. 
chimice, medicamentoase, loviri, | 
sufocări ș.a. Dl Ciapoș Pavel, asistent i 
medical, dirigintele anului, aprecia că ' 
expunerea a fost instructivă iar prin | 
astfel de acțiuni se trage un semnal. 
de alarmă pentru părinți, care trebuie | 
să-i supravegheze cu mare atenție pe | 
copii, mai ales pe cei foarte mici, spre • 

I a-i feri de riscul diverselor accidente. I 
JjV. ROMAN)

I 
i 
iI
■

I 
I
I■

zugrăvire, amplasarea coșu
rilor de gunoi și punerea la 
punct a rețelei de iluminat 
interior. De asemenea, nici 
iluminatul public din parc nu 
mai reprezintă o problemă 
fiind îmbunătățit prin 
achiziționarea de becuri în 
valoare de 31 milioane lei, 
precum șl a lămpilor 
fluorescente.

Din spusele dlui primar, 
losif Blaga, printre pro-

iectele de viitor se înscriu: 
bordurarea stilizată a unor 
zone verzi care dă un aspect 
plăcut și protejează res
pectiva zonă; schimbarea 
vechilor semne de circulație 
și montarea altora noi prin 
care se urmărește oprirea 
circulației căruțelor și a 
tractoarelor în zona cen
trală, interzicerea Intrării șl 
staționării mașinilor de 
mare tonaj în cartierele 
Micro 1 și 2. Străzile 
Grădiștei și Nlcolae Băl
cescu, precum și străzile 
aferente acestora, sunt 
supuse, în continuare, 
operațiunilor de canalizare, 
iar în perspectivă se do
rește salubrizarea Canalului 
Morii, în care se deversează 
apa menajeră din gos
podării.

Cristina CÎNDA

(Urmare din pag. 1)

unor structuri economice. Pentru 
această implementare ne bazăm 
pe experiența concretă dobândită 
în Renania de Nord Westfalia 
privind materializarea unor 
politici regionale de dezvoltare 
economică. La noi s-a realizat așa 
ceva îndeosebi în domeniul 
mineritului și metalurgiei oțelului, 
situații întrucâtva similare cu 
județele Caraș Severin și 
Hunedoara.

- Este ușor de înfăptuit un 
astfel de proces în România, 
die Dietzei?

- Firește că nu. El nu se 
poate concretiza de la masa 
verde și de la pozițiile centrale, 
superioare, ci numai prin 
implicarea fermă și responsabilă 
a factorilor locali de decizie, 
mobilizăm deopotrivă potentele 
fizice și intelecuale, gândirea 
tehnică și inițiativa in plan 
teritorial. Asemenea coordonate 
vrem să trasăm și aici.

- Ce șanse considerați că 
există în România, în Regiunea 
V Vest, pentru reușita acestui 
proces, având in vedere, așa 
cum s-a subliniat și in timpul 
dezbaterilor din cadrul Con
ferinței Regionale de ia Deva, 
că unele legi de susținere a iui 
nu există, iar altele au o serie 
de imperfecțiuni, care-i 
limitează materializarea ?

- Șanse există. N-avem voie

Soluția liberei 
circulații
(Urmare din pag. 1)

La o recentă discuție cu 
domnul Takâcs Csaba - 
președintele executiv al 
UDMR, am căutat să des
picăm firul unei asemenea 
soluții, al implicațiilor sale, 
într-o atare situație se nasc 
firesc două întrebări: unde 
anume își vor satisface 
acești cetățeni unele drepturi 
și îndatoriri cetățenești? 
Unde vor exercita ei dreptul 
de vot, unde își vor împlini 
tinerii îndatorirea față de 
serviciul militar, la chemarea 
cărui guvern vor răspunde ei 
în caz de mobilizare 
generală?

Liderul maghiarimii din 
România vede lucrurile 
tranșant: dreptul de vot se 
exercită acolo unde cetă
țeanul cu dublă cetățenie își 
are domiciliul stabil, deci 
problema dublei exercitări, a 
dreptului de vot nu s-ar pune. 
Cât despre celelalte semne 
de întreabre domnul T.Cs. a 
preferat să le lase în sus
pensie. Dar, afirmă domnia 
sa, soluția liberei circulații a 
persoanei nu este dubla 

să comitem greșeala de a ne uita 
doar pe cadrul legal. Trebuie 
inițiate măsuri și proiecte locale 
și să facem acum ceea ce se 
poate face acum. Să ne axăm 
mai ales pe susținerea și 
dezvoltarea intreprinderilor mici 
și mijlocii. Dar să mă exprim mai 
plastic. Impresia mea este că 
administrația publică, per
soanele care tratează cu 
întreprinzătorul îl văd pe acesta 
ca pe un borfaș, bișnițar, ca pe 
unul care vrea doar să fure taxe, 
sa exploateze oameni și să se 
îmbogățească foarte repede. 
Asta nu este corect. Trebuie să 
avem un climat în care 
întreprinzătorii să se simtă 
încurajați, ajutați. Să li se dea 
avizele, aprobările, rapid, fără 
bătaie de cap, să fie sprijiniți să- 
și găsească terenuri, case, să 
primească credite, pentru ca ei 
să investească, să dezvolte 
afaceri in România. Este vorba 
de schimbarea mentalității. Și 
asta se poate face fără ca să 
coste ceva.

- A veți încredere în reușita 
acestor programe în 
România 7

- Negreșit. Altfel nu am face 
eforturile pe care le-am început 
cu patru ani în urmă. Noi vom 
ajuta cât putem.

- Danke schon, herr Klaus 
Peter Dietzei!

cetățenie ci exceptarea 
României de orice obligație 
la viza de intrare în întregul 
„Spațiu Schengen”.

Subscriem la acest 
punct de vedere. La el a 
subscris încă de la început 
Guvernul României. Dis
criminarea cetățenilor unei 
țări invocând argumente, 
care cum se invocă fie pu
blic fie în contacte bilaterale 
între personalități oficiale, 
este un anacronism. El însă 
este promovat de așa-ziși 
campioni ai democrației în 
Europa. Ce să mai creadă 
românul? El nu s-a înghesuit 
niciodată la masa la care n-a 
fost poftit, pentru că e om 
„de vatră” care, oricât s-ar 
vântura prin lume, tot acolo 
se întoarce la fântâna de la 
care a băut pentru prima 
dată apă. Așa că, nu vă 
temeți domnilor, n-o să ne 
înghesuim la scara unui 
popor întreg, la masa 
dumneavoastră îndestulată. 
Strângem din dinți și facem 
tot ce ne stă în puteri și 
pricepere pentru a o 
îndestula pe a noastră.

Șoferi ce au Îni/Eczit reactivul 
fiolelor alcooscop

în cele mai multe cazuri 
nerespectarea prevederilor legale 
privind circulația pe drumurile publice 
are ca urmare producerea unor 
accidente rutiere cu urmări grave sau 
mai puțin grave.

Considerate abateri generatoare 
de accidente, pentru anumite fapte 
legislația în vigoare stabilește pe 
lângă amendă și măsura 
administrativă de reținere în vederea 
suspendării permisului de conducere 
pe o perioadă de timp între 1-3 luni. 
Aceste fapte sunt:

- conducerea autovehiculelor 
sub influența băuturilor alcoolice;

- conducerea autovehiculelor cu 
defecțiuni tehnice la sistemul de 
frânare sau la mecanismul de 
direcție;

- încălcarea normelor legale 
referitoare la prioritatea de trecere;

- încălcarea normelor legale 
referitoare la depășire;

- nerespectarea semnalului de 
culoare roșie a semaforului electric;

- încălcarea normelor legale 
privind trecerea la nivel cu calea 
ferată;

-încălcarea normelor referitoare 
la folosirea pe timp de noapte a 
luminilor de drum la întâlnire cu alt

r La sfârșitul 
. săptămânii y
vehicul care circulă din sens opus;

- neoprirea la semnalul regula
mentar al ofițerilor sau subofițerilor 
de poliție în scopul sustragerii de. la 
control.

Exercitarea dreptului de a con
duce autovehicule se mai poate 
suspenda în cazul depășirii în mod 
repetat cu mai mult de 20 km/h a 
vitezei maxime legale.

Dacă una din abaterile de mai 
sus au fost săvârșite în interval de 
6 luni de la data restituirii permisului 
de conducere, acesta poate fi 
anulat, titularul putând intra în 

posesia unui nou permis după un 
an de zile în baza unui nou exa
men.

De la începutul acestui an, pe 
arterele rutiere ale județului au 
fost reținute în vederea 
suspendării 1269 permise de 
conducere, în majoritate acestea 
fiind suspendate pentru consum 
de alcool de către cei aflați la 
volan.

Numai la sfârșitul săptămânii 
trecute 41 de conducători auto 
au intrat în "vacanță auto
mobilistică” datorită faptului că la 
testul efectuat de agenții de poliție 
rutieră au înverzit reactivul fiolei 
alcooscop.

în materiale viitoare vom face 
și nominalizări.

Atenție deci conducători auto! 
Alcoolul cu volanul nu pot fi 
prieteni niciodată.

Lt.coi. Mircea NEGRU 
Inspectoratul de Poliție al 

jud. Hunedoara

casa de bani
Intr-o noapte, persoane 

necunoscute au forțat cu o bară 
metalică lacătul de la grilajul ușii 
de acces în încăperile 
asociațiilor de locatari nr. 1, 3 și 
4 din Orăștie.

Aceștia au găsit într-un 
sertar și cheia cu care au 
deschis casa de bani. După ce 
au furat 5.200.000 de lei hoții au 
dispărut.

Acționându-se operativ, 
autorii au fost descoperiți în stația 
CFArad. Se numesc L.P.A., 13 
ani, și M.L.M, 14 ani. De la cei 
doi s-au recuperat 2.500.000 de 
lei și diferite obiecte cumpărate 
din banii proveniți din 
infracțiune în valoare de 796.000 

xșdc iei____________________  

moarte, Teodor Pop, 41 de ani - 
este cercetat în stare de arest.

Pe fondul consumului de 
alcool și al unor mai vechi 
neînțelegeri familiale, fiul și-a luat 
tatăl la bătaie, chiar în locuința 
acestuia din Simeria.

Simion Pop a murit la 79 de 
ani in urma leziunilor produse de 
cel căruia i-a dat viață.

Trei luni - trei 
spargeri

în primele trei luni ale acestui 
an, un grup format din trei indivizi au 
spart trei unități privatizate din Hațeg, 
cauzându-se un prejudiciu de 
1.190.000 de lei.

Acum cei trei sunt cercetați de 
polițiști din Hațeg. Numele Ion Adrian 
Comei Mărunțel, 19 ani, Alexandru 
Bidămvu 18an șikrnn Florin fim, 

16 ani. De remarcat că primii doi'' 
aveau loc de muncă.

Șofer beat
Pe bulevardul Libertății din 

Deva, Gheorghe Eugen 
Crăinicescu a tamponat două 
autoturisme în timp ce 
conducea mașina 3-HD-1147. 
S-a constatat că dom’șofer, de 
meserie șomer, era sub 
influenta băuturilor alcoolice.

Minerul a spart 
geamurile

Mihai lehim, de 30 de ani, 
din Petroșani, miner la E.M. 
Livezeni, a cam încurcat-o. El 
este cercetat de poliție pentru 
că, într-o seară, în jurul orei 22, 
deoarece barmanul nu a mai 
vrut să-l servească, a spart 
geamurile barului SC Roșia de 
Jiu și a produs scandal. Acum 
va trebui să dea socoteală 
pentru distrugere.

Rubrică realizată cu 
sprijinul i.P.J. Hunedoara;;
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Parlamentul a
suplimentat bugetul

sanatatii cu 350♦ 
miliarde lei

Senatorii și deputății au 
acceptat, miercuri, suplimen
tarea cheltuielilor pentru să
nătate, finanțate de la bu
getul de stat cu 350 miliarde 
de lei. Această soluție a fost 
oferită de Comisiile de buget- 
finanțe după o ședință ce a 
durat 40 de minute și după 
consultarea telefonică a pri- 
mului-ministru. Cele 350 de 
miliarde lei vor fi obținute de 
Ministerul Finanțelor printr-o 
mobilizare deosebită în ce 
privește recuperarea arie
ratelor și a plăților restante 
provenind din impozitele in
directe.

Astfel, amendamentul 
PDSR privind majorarea cu 
700 miliarde lei a pheltuielilor 
pentru sănătate a primit o re
zolvare parțială. Comisiile de 
buget finanțe nu au acceptat 
sursa de finanțare propusă 
de PDSR, adică diminuarea 
fondurilor de 1400 miliarde lei 
destinate societăților comer
ciale cu datorii la RENEL și 
Romgaz.

Majorarea cheltuielilor 
alocate sănătății va fi inclusă 
și în veniturile totale ale bu
getului de stat, a precizat 
Traian Remeș, președintele

Z 
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Comisiei de buget-finanțe din 
Camera deputaților. în aces
te condiții, plenul Parlamen
tului a adoptat cu doar două 
voturi "împotrivă" noua struc
tură a articolului 10 referitor 
la finanțarea de la buget a 
cheltuielilor pentru sănătate.

Acestui domeniu îi vor fi 
destinate în total 3835,9 mili
arde lei incluzând suplimen
tarea de 350 miliarde lei. Re
partizarea fondurilor alocate 
în plus va avea loc astfel: 
cheltuieli de personal - 920,9 
miliarde lei (mărire cu 50 mili
arde lei); cheltuieli materiale 
și servicii - 854,1 miliarde lei 
(suplimentare cu 100 mili
arde lei); cheltuieli de capital 
- 507,5 miliarde lei (în plus 
200 miliarde lei).

Secretarul de stat în Minis
terul Finanțelor, Dan Rușanu, a 
declarat în plen că ministerul 
din care face parte "își asumă 
responsabilitatea pentru majo
rarea veniturilor printr-o mai 
bună colectare" avansând 
drept garanție chiar demisia sa.

Traian Remeș a precizat 
că ministrul Sănătății, Fran- 
cisc Bârânyi, va detalia ulte
rior repartizarea celor 350 
miliarde de lei.

Blocajul financiar al 
agriculturii este de 

circa b.000 miliarde lei
Blocajul financiar la nivelul agriculturii este de circa 5.000 

miliarde lei, a declarat Dinu Gavrilescu, ministrul Agriculturii și 
Alimentației.

Premierul Radu Vasile și miniștrii economici vor analiza săptă
mâna viitoare o serie de elemente de strategie în politica economică, 
printre care și posibilitatea eliminării blocajului financiar. Dinu 
Gavrilescu va susține reeșalonarea datoriilor pentru societățile din 
agricultură sau trecerea acestora la datoria publică.

Alte probleme privesc acordarea de credite pentru înzestrarea cu 
mașini a producătorilor din agricultură, înființarea Agenției Naționale 
a Fermelor de Stat, calendarul privatizării în agricultură și deschi
derea de noi puncte de frontieră, pentru a ușura comerțul cu produse 
agricole sau cu animale.

Ministerul va susține și modificarea legislației în privința pensiilor 
pentru țărani. Față de impozitele și taxele obișnuite, unitățile din 
industria alimentară plătesc, prin aplicarea HG 3/97, 2% din venituri 
pentru pensiile agricultorilor, taxă care crește prețul produselor 
alimentare cu circa 10%.

CNA va monitoriza 
emisiunile informative

PRIMA IV
Consiliul Național al Audio

vizualului (CNA) a hotărât să 
înceapă monitorizarea emisiu
nilor informative ale postului de 
televiziune PRIMA TV, timp de o 
săptămână, dând astfel curs 
unei sesizări primite din partea 
liderilor parlamentari ai Partidului 
România Mare. Aceștia arată că 
PRIMA TV atacă în mod nefon
dat partidul m integralitatea lui 
cât și membri ai acestuia.

Sesizarea, semnată de către 
Corneliu Vadim Tudor, preșe
dintele partidului, și de deputatul 
PRM loan luliu Furo acuză, de

asemenea, "duritatea, frecvența 
și lipsa de justificare" a atacurilor 
îndreptate de către PRIMA TV 
împotriva PRM, care au culminat 
"cu îndemnul la scoaterea în 
afara legii a unui partid demo
cratic, în care își pun speranțele 
milioane de români". La mijlocul 
lunii aprilie, o echipă de ziariști 
de la PRIMA TV a fost implicată 
într-un incident în fața locuinței 
senatorului C.V. Tudor.

Senatorul PRM declara, încă 
de la acea dată, că a devenit 
ținta unei campanii de denigrare 
din partea postului PRIMA TV.
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Furt din Galeria de artă | 

modernă din Roma !
Conform primelor con- 1 

statări ale carabinierilor, hoții | 

au intrat, marți, în jurul orei | 
22.40, în sala de control a 
Galeriei și le-au imobilizat pe . 
cele trei femei responsabile cu I 

supravegherea muzeului.
Hoții au mai furat și o su- [ 

mă de bani din seiful Galeriei . 
și au fugit o oră mai târziu. ■

Trei bărbați înarmați au fu
rat, în noaptea de marți spre 
miercuri, două tablouri de Van 
Gogh și unul de Cezanne, din 
Galeria de artă modernă din 
Roma, transmite AFP.

Tablourile furate sunt 
"Grădinarul" și "Arlesiana" de 
Van Gogh și "Coliba lui 
Jourdan" de Cezanne.

I

63.000 cfe disponibilizați 
au beneficiat de plăți 

compensatorii
Peste 63.000 de persoa

ne disponibilizate în urma 
restructurării, privatizării sau 
lichidării unor societăți co
merciale sau regii autonome 
au beneficiat, în 1998, de 
plăți compensatorii acordate 
în baza Ordonanțelor nr. 9 și 
22/1997, informează Minis
terul Muncii și Protecției So
ciale. Cei 63.333 de foști sa- 
lariați provin de la 407 so
cietăți sau regii supuse pri
vatizării, iar suma alocată 
pentru efectuarea plăților 
compensatorii se ridică la 
825,3 miliarde de lei.

Dintre cele 63.333 de 
persoane, peste 36.000 re
prezintă personal disponi- 
bilizat în anul 1997 care a 
primit plățile compensatorii în 
1998, iar peste 26.000 de 
persoane au fost disponi
bilizate în 1998 și beneficiază 
de plățile compensatorii în 
cursul acestui an.

Potrivit estimărilor MMPS, 
alte peste 17.000 de persoane 
urmează a fi disponibilizate în 
perioada următoare, suma 
alocată pentru efectuarea plă
ților compensatorii ridicându- 
se la 166,5 miliarde de lei.

ROMANIA A CUMPĂRAT SASE AVIOANE 
AMERICANE 

întreg sistemul de funcționare al 
acestor aparate, respectiv stații 
radar și instalația de transmisii și 
urmărire de la sol. Varianta 
Shadow-600 contractată de Ro
mânia nu transportă armament, 
fiind destinată doar misiunilor de 
cercetare, a precizat Zaharia. El a 
mai adăugat că o echipă de ex- 
perti străini se va deplasa la Bucu
rești pentru a face instructajul 
utilizatorilor români. Instructajul de 
folosiră a sistemului Shadow-600 
va dura o lună.

Generalul de divizie Dan Za- 
haria, șeful Direcției de înzes
trare a Armatei, a confirmat, 
agenției MEDIAFAX, că Româ
nia a contractat șase avioane de 
cercetare de tip Shadow-600. 
"Aparatele urmează a fi livrate la 
sfârșitul lunii iunie", a indicat 
Zaharia.

Șeful Direcției de înzestrare 
a Armatei a afirmat că, în cadrul 
contractului, în valoare de 20 de 
milioane de dolari, încheiat cu 
furnizorul american este inclus

Avioanele teleghidate, cu
noscute sub numele de UAV 
(Unmanned Aerial Vehicle), sunt 
utilizate pentru strângerea de 
informații, localizarea obiec
tivelor îndepărtate și ghidarea 
muniției. Transmisia codificată a 
datelor și imaginilor către sol se 
face prin legături automatizate.

România a inițiat un program 
de modernizare a echipamentelor 
sale militare, care cuprinde circa 
20 de proiecte de cooperare cu 
mari fabricanți de armament.

Manuscris al lui
Napoleon vândut la 

licitațieI
O pagină din manuscri- 

sul-ciornă al "Memoriilor de 
pe Sf. Elena" a împăratului 
Napoleon a fost vândută cu 
46.000 de dolari, în cadrul 
unei licitații consacrate pri
mului imperiu francez, la ca
sa Christie’s din New York, 
transmite AFP.

în lucrarea de 1.200 de 
cuvinte, scrisă de Napoleon 
între 1819 și 1821 în cursul 
captivității sale pe Sfânta 
Elena, împăratul comentează 
calendarul republican și sis
temul decimal introduse în

Franța în 1793, respectiv 
1795.'

O șuviță de păr, atribuită 
tot lui Napoleon, a fost vân
dută cu 9.200 de dolari, deși 
fusese estimată la maximum 
trei mii de dolari.

Jurnalul de bord al navei 
"Northumterland" care l-a dus 
pe Napoleon pe Sfânta Elena, 
a fost vândut pentru 9.775 de 
dolari. în acest jurnal, căpita
nul navei descrie în amănunt 
starea de spirit a exilatului.

Vânzarea a totalizat 
1.298.008 dolari.

r - —

Onouâ 
emisiune a 

bancnotei de 
20 de dolari

Departamentul american al 
Trezoreriei a anunțat, miercuri, 
emisiunea unei noi bancnote de 
20 de dolari, considerată impo
sibil de falsificat, transmite AFP.

Noua bancnotă de 20 de 
dolari intră în circulație după 
cele noi de 50 și 100 de dolari, 
prevăzute cu elemente de sigu
ranță suplimentare în vederea 
împiedicării falsificării. Departa
mentul Trezoreriei a refuzat să 
precizeze detalii asupra aspec
tului bancnotei, dar majoritatea 
.observatorilor apreciază că a- 
ceasta va purta tot portretul lui 
Andrew Jackson, al șaptelea 
președinte al Statelor Unite.

Deși este concepută pe ace
lași model ca și biletele aflate în 
ciculație, noua bancnotă are în 
plus, portretul lui Jackson în fili
gran și un fir care strălucește la 
expunerea la lumină ultravioletă.

Potrivit specialiștilor, banc
notele de 20 de dolari aflate în 
circulație sunt ușor de falsificat, 
cu ajutorul unui calculator cu o 
imprimantă color.

MEDIAFAX

—— — — — — — — — — — — — — — —— — 
[ John F. Kennedy Jr. afirmă
|că a avut “o viată normală”i
| John F. Kennedy Jr., fiul fos- 
_ tului președinte american, con- 
I sideră că "întotdeauna a avut o 
| viață normală", transmite AFP.
■ John-John Kennedy, în vârstă de

37 de ani, a făcut această afir- 
I mație în cadrul unui interviu acor- 
| dat revistei USA Today. Prezentat
■ un timp ca "bărbatul cel mai sexy 
J din lume", John-John Kennedy 
I este redactorul-șef al unui săptă- 
| mânai politic, "George".
■ Kennedy Jr. a precizat că
■ deocamdată nu intenționează 
I să intre în politică. "Sunt cu ade-
| vărat fericit la «George», mi se 
I pare că într-un anume fel pot 
I face ca mai mulți oameni să se 
| intereseze de politică, să înțe-

I 
s

leagă mai bine lucrurile și să se 
simtă mai optimiști".

Fiul președintelui asasinat în 
1963 s-a căsătorit în cel mai 
mare secret, în 1996, cu Caro
lyn Bessette, fostă atașată de 
presă a companiei lui Calvin 
Klein. "întotdeauna am dus o 
viață normală și pentru asta tre
buie să mulțumesc mamei mele, 
întotdeauna am mers cu auto
buzul, cu metroul", a explicat 
John-John Kennedy, adăugând 
că limuzinele nu sunt pentru el.

"Cel mai rău lucru ce li se 
poate întâmpla oamenilor celebri 
este să se retragă într-o lume 
complet privată. Pentru ceea ce 
fac și pentru felul în care vreau 
să-mi conduc viața, cred că este 
cu adevărat important să rămân 
conectat la o viață normală", a 
continuat Kennedy Jr.
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Anul tancului
Ar trebui să recunoaștem 

că 1998 e anul lancului. Anul în. 
care se împlinesc 150 de ani de 
la declanșarea revoluției din 
1848 în Transilvania, de când 
lancu, aflat la Sibiu, le-a zis celor 
care-l înconjurau pe Bărnuțiu: 
"voi stați și povestiți, eu plec în 
munți să fac revoluție". E anul 
tânărului de 24 de ani care s-a 
pogorât din munți, înconjurat de 
moți, să facă revoluție, să dezro
bească nația română și limba 
română și viitorul românilor, fără 
să fie sprijinit de masonerie. Iar 
când reprezentanți ai masoneriei 
au încercat să-l determine să 
lase Transilvania și să coboare 
în Țara Românească, pentru a-i 
da cale liberă lui Kossuth să cu
cerească Transilvania, s-au izbit 
de Avram lancu ca de un zid. Ca 
de un zid de netrecut. Bălcescu 
s-a minunat de ceea ce a văzut 
în tabăra lui Avram lancu. De 
înțelepciunea lancului. De teme
ritatea lui. De idealurile în numele 
cărora luptau cu înverșunare 
românii ardeleni. De logica lui.

Căi simple și eficace 
de dezintoxicare a 
organismului uman 

(II)
Un mijloc eficient de curățire 

a organismului de deșeurile dău
nătoare, rezultate în urma pro
cesului de metabolism, este pos
tul care a fost practicat din anti
chitate până în zilele noastre de 
majoritatea popoarelor în sco
puri religioase sau pentru sănă
tate. Pe lângă efectele benefice 
de purificare a sufletului, postul 
poate contribui la prevenirea 
sau tămăduirea unor boli.

Postul poate fi folosit și ca 
mijloc de slăbire sau de redu
cere a supraponderabilității or
ganismului. Dar, pentru ca efec
tele acestuia să se mențină pe 
termen lung, este necesar ca la 
sfârșitul perioadei de post să nu 
se revină la vechile obiceiuri ali
mentare ci la practicarea unui 
regim alimentar rațional și la spo
rirea efortului fizic. în timpul pos
tului se recomandă consumarea 
unei cantități mai mari de lichide, 
preferabil ceaiuri medicinale. 
Pentru ca acest mijloc de dezin
toxicare a organismului să fie

Căci lancu susținea cu tărie că 
între români și unguri armele nu 
vor putea niciodată să hotărască. 
Dimpotrivă. Singura șansă este 
toleranța unora față de ceilalți. în

însemnări de 
scriitor 

de la 1848, în memoria neamului 
românesc. Pentru ca pruncii de 
azi să-și cunoască mai bine, cât 
mai bine strămoșii. Pentru ca 
adevărul despre Avram lancu și 
revoluția declanșată și susținută 
de el să-și intre în matca normală. 
Căci n-avem știință ca lucrarea 
academicianului Silviu Dragomir 
despre Avram lancu să fi fost 
tipărită în ediție de lux și expusă 
la Târgul de carte de la Leipzig, 
în miliardele de lei cheltuite în 
acest scop nu a încăput și o 
carte despre Avram lancu. Și n- 
avem știință nici că Purcărete, 
spre exemplu, să fi intenționat să 
pună în scenă piesa "Avram lan
cu" scrisă de Lucian Blaga.

De reținut că în Europa ne 
aflăm și nu trebuie să intrăm 
împreună și datorită marilor noș
tri bărbați între care Avram lan
cu ocupă un fotoliu de orches
tră. Să nu-l condamnăm, încă o 
dată, la uitare, cum s-a întâmplat 
în anii de după 23 august 1944.

Radu SELEJAN

© - Doctore, după 25 
de ani de căsătorie se mai 
poate vorbi de sex?

- De vorbit, se poate.

© Judecătorul către re
clamantă:

- Și acum, vom examina 
acuzația pe care i-ați adus- 
o cetățeanului Pândele. Va 
trebui să spuneți adevărul și 
numai adevărul.

- Bineînțeles, doar e in
teresul meu!

- Atunci, să începem. 
Când a avut loc violul?

- Violul? Păi, el a durat 
toată vara!

© în ■ ajunul unui 
concurs hipic, un concurent 
îi spune organizatorului:

- Ați pomenit cal.să fu
meze?

- Nu, răspunde celălalt.
- înseamnă că au luat foc 

grajdurile!
Culese și prelucrate de 

Hie LEAHU

Reflecția

"Ferească Dumnezeu de inteligența întâmplătoare a 
prostului".

< Z7« f7973-7979j'
- dramaturg, poet, prozator și publicist român 

"luda l-a vândut pe Isus pentru treizeci de arginți. Vă dați 
seama ce inflație și devalorizare a avut loc în ultimii două mii de 
ani?"

"Foarte puțini oameni știu să plângă în deplină singurătate. De 
unde reiese că plânsul - chiar și al copiilor - e un spectacol".

"Iubirea nu te scade, nu te sporește. Te justifică".

"Memoria prostului se numește ranchiună."
"Propunere de adaos la "Tablele legii": "nu impune nimănuia 

fericirea ta cu forța."
"Nu-i judecați pe scriitori, fie și numai pentru faptul că sunt 

singurele ființe pe care le așteaptă, inexorabilă, Judecata de apoi".
"Râd ca să nu plâng, și lumea spune că fac umor".
"Toate visurile sunt utopii. Până se realizează. Din acea clipă 

se numesc experiențe".
"Oamenii cu desăvârșire singuri nu se sinucid niciodată. în 

fiecare sinucidere doarme răzbunarea, perfidă, împotriva cuiva 
care rămâne".

Selecție de IIie LEAHU- - -
Corp și creier

Ce banalitate ni se pare 
mersul, vorbitul, scrisul și mân
catul.

Sunt lucruri de la sine înțe
lese, parcă le-am ști dintotdea- 
una, parcă ne-am născut cu ele. 
Dar până ca azi toate acestea 
să pară o bana
litate au trebuit 
ore, zile lungi 
de exercițiu, 
ore și zile în care creierul a în
vățat și a transmis comenzi de 
mii de ori repetate corpului 
nostru care încet și-a însușit 
semnalele ce i se transmiteau.

Poate că am uitat cum e să 
înveți să mergi și să mănânci și 
chiar am uitat cum am învățat să 
vorbim dar ne amintim cum am 
încercat să învățăm o limbă stră
ină, cum am învățat să scriem. 
Câtă trudă, câtă transpirație în

z 
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Mintea ta e cam tehuie:
Ba îți ninge, ba îți plouă, 
Ba îți e privirea șuie
De vițea la poarta nouă;

De mă și întreb, cu spaimă: 
Ce s-o fi-ntâmplat cu tine? 
Ai cumva țigări cu faimă - 
Assos - Otopeni? în fine...

Nu cumva ești vreo nepoată 
De-a lui "Truți" sau Florică?
Nu cumva te-ai dat vreodată 
La vreun Sepepist - de frică? 

palmele mici ce învățau să ro
tunjească și să lege literele în 
cuvinte frumoase și corecte.

Semnale transmise ca o ful
gerare dinspre creier, semnale 
care cu timpul cunosc tot mai bine 
drumul, degete ce învață să scrie 

și apoi totul pare 
doar o joacă de 
copil, totul 
transformat în

banalitate. Picioare ce învață să 
mențină echilibrul corpului, punân- 
du-se unul în fața celuilalt, apoi 
alergând fără să se împiedice.

Totul e atât de banal pentru 
că există acele miraculoase căi 
de legătură între creier și corp 
care au făcut ca exercițiul atât 
de greu la început să se trans
forme în banalitate.

ina DELEANU

eoRinTvnâ i
Nu ca mitu-ți să se sfarme, * 1 
Dar mă-ntreb, te-ntreb, cu • 
teamă: I

condițiile în care România era 
înconjurată de marea slavilor. La 
nord și sud ungurii fiind și ei 
strânși ca într-o menghină de 
slavi. De mesianismul slav. Când 
în această parte a Europei, doar 
românii și ungurii nu aparțineau 
familiei slavilor. Lucru de care și 
Kossuth era conștient. Dar din 
orgoliu nu a ținut seama de el. Deși 
revoluția de la 1848 din Europa 
vestea libertatea popoarelor. A și 
fost declanșată în acest scop.

Anul 1998 ar trebui să fie anul 
lancului. Ne umflăm ca o gogoașă 
de ziua Europei și bine facem. Dar 
nu facem nimic pentru a-l readuce 
pe Avram lancu, eroul revoluției

cât mai eficient este bine ca să 
se desfășoare în zilele cu Lună 
nouă sau în descreștere când 
puterea acestui satelit al Pă
mântului influențează pozitiv 
această acțiune.

Un alt mijloc simplu și efi
cace pentru curățirea organis
mului și purificarea sângelui es
te cura de urzici care sporește 
aportul de vitamine și săruri mi
nerale, mai ales primăvara după 
ce corpul a ajuns mai slăbit du
pă perioada de iarnă. Această 
cură stimulează activitatea tu
turor organelor digestive, a rini
chilor și a vezicii urinare.

Cura de urzici se recomandă 
a fi realizată în timpul celor 14 zile 
când Luna este.în descreștere, 
după masa între orele 15-19.

în acest scop se vor folosi 
numai frunzele tinere ce vor fi 
spălate înainte de prepararea 
ceaiurilor sau de păstrare.

Ing. lacob Traian,
Orăstie

Faci cumva comerț cu arme | 

Netrecute pe la vamă? |

I
I 

... Vezi, te rog, ce e cu tine - | 
Nu mai da în toți cu pietre, , 
Sau mai bine - și mai bine - ! 
Dă-te doar cu Zoe Petre... | 

Dumitru HURUBĂ |

ORIZONTAL: 1) Exemplu elocvent al 
unei cinstiri peste măsură; 2) Pași de bucu
rie calmă făcuți în circuit închis - însemnată 
efemer de sărutul zeiței Geea; 3) Complice 
inocente la un plan eșuat - Comparativ a- 
vantajos cu subliniere familiară; 4) Gălbior 
ruginit odinioară la porțile Sucevei - Glas 
de alarmă la porțile cazone; 5) Perdea de 
ceață peste ochi în suferință - Elemente 
primordiale la inițierea în știință; 6) Sim
bolul esențial într-o expunere murală - Scuză 
târzie în manieră livrescă; 7) Varianta mas
culină a unei curci plouate - Liderul argo
nauților pe o corabie modernă; 8) Reprize 
muncite apreciate...de galerie - Denunță- 
toarea minoră a unei compromiteri majore;
9) Clasicul vinovat pentru lipsa funcției (pl.) 
- Oceanul de lumină mistuit în amurg;
10) Celeritate irezistibilă cu reacție spontană.

VERTICAL: 1) Tributarul meticulos al unor preocupări 
mărunte; 2) Punct de maximă extensie a prerogativelor 
posesive - Deziderat turistic cu itinerar confuz; 3) Adversar al 
dogmelor cu argumente doctrinare - Victimă predestinată unei 
judecăți nedrepte; 4) Obsesie celestă cu nimbul divinității - 
Șrapnele slobozite din obuzierul strategiei; 5) Pitorescul de 
limbaj al junglei Amazoanelor - Timbru sec pecetluind rigorile 
pustiului; 6) Sămânța indolenței încolțită în grădina calității - 
Element de compunere savantă cu sensul "pe", "deasupra"; 
7) Fluturi cu zbor dirijat spre tărâmuri străine - Propulsor al 
poștei de sorginte dobrogeană; 8) Model de cravată perfid 
înnodată - Protagonista specializată a unei probe de bob;
9) Act spontan de înființare autosemnat - Convențional garant 
al discreției absolute; 10) Trenă verbală la rochia așteptării.

Vasile MOLODEȚ 
Dezlegarea careului "FLORI" apărut în ziarul nostru de 

sâmbăta trecută:
1) ARABESCURI; 2) PAGINI-RON; 3) OS-CANDIZI; 4) GER- 

ICA-EM; 5) ITAN-ELITA; 6) A-LACRIMA, 7) TE-SU-IA-I; 8) UDA- 
SA-SAD; 9) RĂZOARE-NE; 10) AMOR-CARTE.

* 1 Controlul poziției:
I I Alb: Rb8, Nd5, Ne7, Cg8, p:f7
| | Negru: Rd7

I I Soluția problemei din nr. 
j | trecut:
i | 1. Rg6, Re4; 2. Df5 mat
. - 1.... Rg4; 2. Dc4 mat
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M VANZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren 1000 mp, zona 
fost ISAIA. Tel. 219346, Deva. 
(3460).

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, cablu, telefon 
621522, orele 17-19, nego
ciabil. (7198)

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 4, neîmbunătățit, semide
comandat. Tel. 232236 (7768)

• Vând casă, curte, grădină, 
încălzire centrală, Călanu Mic, 
nr.12. (7780)

• Vând casă, curte, grădină, 
Călan, sat Streisângiorgiu, nr. 
266 (locul târgului) (7780)

• Vând apartament 3 camere, 
Deva, tel. 621446 sau 241918. 
(7392)

• Vând casă, încălzire cen
trală, grădină, apă, Pricaz, 36 
B, negociabil. Tel. 241562 
(7393)

• Vând apartament 2 camere, 
confort I îmbunătățit și Dacia 
1310. Tel. 622558 (7791)

• Vând apartament 4 camere, 
etaj 3, cu telefon. Informații 
721613 (5091)

Metode moderne de 
combatere a 

șomajului
Skigurul județ din România al cărui 

Oficiu de Forță de Muncă și Șomaj va dis
pune de un serviciu de mediere a muncii 
prin Internet este Hunedoara. Orice solici
tant va putea obține, navigând pe Internet, 
informații privind oferta de muncă în județ și 
în țară. Vor fi prezentate, pe meserii, toate 
locurile de muncă existente precum și con
dițiile de angajare cerute de firma care 
oferă postul. Conform celor declarate de dl 
Eugen Maniac, director adjunct în cadrul 
DGMPS Hunedoara, logistica necesară 
precum și abonamentul pe doi ani la Inter
net au fost asigurate de Guvernul Canadei, 
în urma vizitei pe care au făcut-o la Deva 
inspectori de specialitate canadieni. Se 
apreciază că în prima decadă a lunii iunie 
a.c. serviciul de mediere a muncii prin Inter
net va deveni operațional. (A.S.)

“Laboratoarele” de 
frumusețe__ ____________________>___________ __

în atenția conducerii S.C. Mureșul Socom 
Deva s-a aflat în ultimul timp organizarea unor 
acțiuni ample de înfrumusețare și primenire a 
unităților aparținătoare. Cum preciza dna 
Virginia Vișinescu, contabil șef, majoritatea 
spațiilor, între care “Arta Modei", unitățile de 
coafură-cosmetică din strada Libertății, cea 
situată în blocul 44 Bălcescu, precum și 
secția similară din Micro 15 au căpătat un 
aspect nou prin zugrăvire, faianțare, placare 
cu gresie și schimbarea unor tapete - lucrări 
care au început în ultima parte a anului '97 și 
au continuat în acest an. Unitățile arată acum 
bine, lucru apreciat de clientelă.

Există o colaborare permanentă cu so
cietatea "Londa", care furnizează pentru 
secțiile de coafură’Și frizerie materiale de 
cea mai bună calitate precum și ustensile 
moderne, performante. (E.S.)

....................................... .............. :--------

Crește numărul incendiilor!

• Vând urgent apartament 2 
camere zona gării cu multiple 
îmbunătățiri. Informații tel 
718427 (5023)

• Vând casă Deva, gaz, apă, 
canalizare, grădină. Tel. 214648 
(7800)

• Vând două IFA ROBUR 
Diesel, 3,5 tone, 25 mc, 7777 
DM, negociabil, 054/242580 
(7386)

• Vând tractor U 445 L, preț 
29.500.000, teren intravilan cu 
anexe. Tel. 624394, 211400. 
(7761)

• Vând urgent tractor 650, 
preț negociabil. Informații 
Hațeg, str. Hunedoarei, nr. 2 
(7774)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace, 01/6376273, 092/ 
312628, 092/342629 (MP)

• Vând tablă zincată 0,5 mm, 
cu 72.000 le/coală, în Deva. Tel. 
219232, 211041 (7675)

• Vând parbrize Deva, str. 
Dragoș Vodă, 14. Tel. 225075 
(7772)

• Vând vacă cu vițel, Bretea 
Mureșană, nr. 222. (7775)

• Vând urgent mobilă tineret 
"Cristal". Tel. 229038, 17.(777) 

rea resturilor vegetale. De 
aici rezultă o creștere impor
tantă a incendiilor în gospo
dăriile cetățenești, precum și 
în silvicultură.

S-a arătat că multe din 
arderile provocate în pășuni 
au ajuns în păduri, provo
când distrugeri importante în 
fondul silvic. Făptuitorii sunt 
în curs de cercetare.

S-a menținut ridicat pro
centul de incendii datorită 
instalațiilor electrice cu de
fecțiuni, improvizații sau ex
ploatate necorespunzător. 
De asemenea, din cauza u- 
nor mijloace de încălzire ne
corespunzătoare, a restului 
de țigară aruncat la întâm
plare au avut loc incendii cu 
pagube importante.

Din cele prezentate a re
zultat că în situații de incendiu 
și-au pierdut viața 5 cetățeni 
dintre care unul, se pare, că 
și-a pus foc în casă în mod 
intenționat. Evenimentele res
pective sunt în curs de eluci
dare de către cei în drept.

• Vând urgent calculator și 
imprimantă foarte, foarte ieftin. 
Tel. 260393 (7777)

• Vând orgă profesională, 
nouă, marca Casio. Tel. 224345 
(7778)

• Vând remorcă auto, 500 kg, 
preț negociabil. Tel. 716112, 
711144 (5089)

• Vând tablă cutată, 2,5/1 m 
și profil U, 4 m. Tel. 225632

• Vând cutie viteză pentru
spate, tinichigerie, Renault 10. 
Tel. 221303 (7783)___________

• Vând armă de vânătoare 
IJ/Bok, calibrul 12. Tel. 
656464, Criscior. (7795)

• Vând mașină înghețată 
Carpigiani, preț avantajos. Re
lații la tel. 094583142 (7278)

• S.C. Marmosim SA Simeria, 
ferma Săulești, cumpără ber- 
becuți peste 15 kg, prețul 11000 
lei/kg. (7477)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere apar
tament 2 camere, semimobilat, 
Deva. Tel. 092734064 (6178)

OFERTE DE
SERVICII

• S.C. în dezvoltare anga
jează vânzătoare, absolvente 
liceu, promoția 1996-1997. 
Relații la tel. 211411 (7799)

In acțiunile lor pompierii 
militari l-au pierdut pe serg. 
angajat pe bază de contract 
Cornel Blaj, alți 7 militari sufe
rind unele intoxicări.

Din statistica prezentată - a 
mai rezultat că pompierii au 
participat la salvarea a 4 per
soane adulte și un copil, 17 a- 
nimale mari și mai multe ani
male mici și păsări.

S-a afirmat că valoarea esti
mativă a bunurilor materiale 
salvate se cifrează la 6,3 mili
arde lei. Pagubele contabilizate 
până la această dată însumea
ză 69,3 milioane lei.

în perspectiva îmbunătățirii 
activității de intervenție s-a pus 
accentul pe necesitatea creș
terii capacității combative a pi
chetelor militare de pompieri 
nou înființate la Uricani, Rîu de 
Mori, Geoagiu, Orăștioara de 
Sus și Dobra.

S-a scos în evidență nece
sitatea organizării urgente a ser
viciilor publice de pompieri civili în 
localitățile județului și la agenții 
economici pe baza noilor criterii

• FIRMĂ specializată în 
construcții execută în cel mai 
scurt timp lucrări de construcții, 
instalații electrice cu proiect, 
măsurători prize, toată gama 
de finisaje, gresie, parchet, 
zugrăveli, tavan fals precum și 
montări de uși garaje import 
Belgia, acționate la teleco
mandă. Relații la tel. 092/ 
729998. Angajăm contabilă. 
(7696)

• Societate comercială anga
jează distribuitor marfă. Condiții 
- minimum liceul, vârsta 25-35 
ani, experiență în domeniu. Tel. 
216160, între orele 17-19. 
(7180)

• Școlarizăm și angajăm 
tinere cu vârsta minimă de 20 
ani, domiciliul stabil în Deva, 
funcția operator schimb valu
tar. Relații tel. 01-6884266.

• Cursuri intensive de califi
care pentru etnia romilor, de 
scurtă durată - gratuite. Funda
ția pentru o Societate Deschi
să în colaborare cu Oficiul 
Județean de Forță de Muncă și 
Șomaj al județului Hunedoara 
organizează cursuri de ca
lificare pentru meseriile cerute 
pe piața muncii, în special 
pentru romi. Se pot înscrie și 
absolvenți a 5 clase. Informații 
la Oficiul Județean de Forță de 
Muncă și Șomaj Deva, cam. 14, 
tel. 217048 (7796) 

Când se termină 
banii

Peste 100 de angajați de la SC Rempes 
SA Deva s-au prezentat ieri cu jalba-n pro
țap la Prefectura Hunedoara, pentru că nu 
au primit, de circa 10 zile, salariile pe luna în 
curs. REMPES, subunitate a RAC, se con
fruntă, ca și aceasta, cu multiple probleme 
de producție și desfacere, de existență și 
eficiență, trăind, de la o lună la alta, cu 
teama-n suflet că oamenii nu-și vor primi 
drepturile salariale.

Aici - și nu numai aici - programul de 
restructurare și privatizare bate pasul pe 
loc, alternativele de redresare sunt puține și 
incerte, oamenii trăiesc din promisiuni, din 
rezolvarea pompieristică a plății salariilor, 
cum s-a întâmplat și ieri, prin intervenția 
Prefecturii și înțelegerea conducerii Sucur
salei Deva a Băncii Comerciale. Dar asta nu 
mai poate dura mult. (D.G.)

de performanță stabilite con
form Legii 212 din dec. 1997.

Pentru perioada urmă
toare au fost prezentate cau
zele și imprudențele care pot 
genera incendii în perioada 
călduroasă, material pe care 
redacția noastră îl va publica 
ulterior.

De asemenea, s-a reți
nut preocuparea pentru e- 
ducarea elevilor prin orga
nizarea concursului specific 
"Elevii - prietenii pompieri
lor" în etapa județeană pe 
data de 5 mai a.c. pe obiec
tivul Cetate Deva.

Reprezentanții pompie
rilor militari și-au manifestat 
speranța că împreună cu or
ganele administrației publi
ce locale, cu conducătorii 
agenților economici și ai in
stituțiilor se vor aplica în 
scurt timp prevederile noii 
legislații de protecție împo
triva incendiilor în județul 
Hunedoara.

K NEAGU

• Transport marfă, autodubă, 
3 tone, 1800 lei/km. Tel. 
731590, între orele 15-20 
(5090)

• Societatea de asigurări 
"Unita" S.A. Deva cu sediul în 
Deva, str. Horea, nr. 17 anga
jează de urgență inspector 
daune auto și femeie de servi
ciu. Relații se pot obține la 
sediul societății din str. Horea 
nr. 17 sau la tel. 233719. (OP)

• Electrician autorizat caut 
oferte angajare, perioadă ne
limitată. Tel. 625146 (8003)

• Ofer contracte dansatoare 
în Elveția, Franța și Germania. 
Tel. 055/210768 (MP)

PIERDERI

• Pierdut cod fiscal 4544516 
pe numele Asociația de locatari 
133. îl declar nul. (7793)

• Pierdut ștampilă pe numele 
Muntean Maria- medic. O declar 
nulă. (7797)

• Pierdut ștampilă SC Misira 
autotrans SRL. O declar nulă. 
(5094)

l?CCT,
PUBLICITATE

STAREA MEDIULUI
Pentru perioada 11- 

17.05.1998 valorile medii și ma
xime pentru poluanții gazoși de
terminați (dioxid de azot, dioxid 
de sulf și amoniac) au valori me
dii și maxime care se încadrea
ză în limitele admise prevăzute 
de STAS-ul de calitate a aerului 
12574/87. Valorile maxime s-au 
înregistrat la data de 17.05.98 pe 
zona Hunedoara pentru dioxidul 
de azot și la data de 12.05.1998 
pe zona Deva pentru dioxidul de 
sulf. Pentru amoniac, indicator 
care se determină numai pe zo
na Hunedoara, valoarea maximă 
s-a înregistrat la datele de 12 și 
17.05.1998.

Pulberile în suspensie au a- 
vut valori medii care s-au înca
drat în limita admisă de 0,15 mg/ 
mc aer/24h, cu excepția valorii 
din zona Teliuc. Tot aici s-a înre
gistrat și valoarea maximă la da
ta de 12.05.1998, valoare care 
depășește limita admisă.

Pulberile sedimentabile con
tinuă să înregistreze depășirea 
limitei admise de 17.0 gr/mp/lună 
pe zona Teliuc de 5,2 ori și pe 
zona Chișcădaga de 2,78 ori. 
Valoarea maximă înregistrată pe 
zona Chișcădaga a fost de 90,7 
gr/mp/lună.

Nivelul radioactivității beta 
globale și cel al dozei gama ab
sorbite se menține în limitele de 
variație ale fondului natural la 
toți factorii de mediu analizați. 
Față de valorile de atenție de 2,0 
Bq/I la apa brută de suprafață și 
de 1,0 Bq/I pentru apa potabilă, 
pentru perioada menționată, va
lorile medii obținute sunt de 0,18 
Bq/I și respectiv 0,11 Bq/I.

Comemorări

• Cu adâncă durere în suflet 
mama, sora și cumnatul anunță 
împlinirea a 3 ani de la trecerea 
în neființă a dragului lor

STRĂUȚ EUGEN

Lacrimi și flori veșnice pe 
mormântul tău! (7770).

• Lacrimi și flori pentru ziua 
de 19 mai 1996, zi în care a 
plecat dintre noi pentru tot
deauna

LIA GAVRILO1U
din Ludești. Lacrimi și flori 
pentru ziua de 19 mai în care 
a plecat dintre noi pentru 
totdeauna

WALTER SANDER
Nuți, Lia, Carina, Ștefan. 

(7788)

♦ Procurorii din județul Gorj 
sunt consternați de trecerea în 
neființă a

col.(rez) BICA GHEORGHE
fost comandant al Peniten
ciarului Tg.Jiu și transmit 
familiei îndoliate sincere con
doleanțe. (7798)

Pe râul Jiu, materiile în sus
pensie provenite în principal de 
la unitățile de extracție și de pre
parare a cărbunelui au avut o 
valoare medie de 803,5 mg/l și o 
valoare maximă de 1350,0 mg/l, 
valoare înregistrată la data de 
12.05.1998. Raportând valorile la 
cele din perioada anterioară, se 
constată o creștere a cantității 
de materii în suspensie pe râul 
Jiu cu 390,0 mg/l pentru valoarea 
medie și cu 526,0 mg/l pentru 
valoarea maximă.

Din datele primite de la R.A. 
Apele Române rezultă că în cur
sul lunii aprilie au fost verificați 
40 de agenți economici privind 
modul cum se respectă valorile 
limită stabilite pentru indicatorii 
de calitate ai apelor uzate la e- 
vacuare în apele de suprafață. 
Din cele 40 de unități verificate a 
rezultat că doar 15 unități eva
cuează ape corespunzător epu
rate, iar 25 de unități evacuează 
ape necorespunzător epurate. 
Din cele 25 unități, 17 unități au 
valori depășite la 1 indicator de 
calitate, 4 unități depășesc valo
rile la 2 indicatori de calitate, do
uă unități la 3 indicatori și o uni
tate are valorile depășite la 5 
indicatori de calitate.

Pentru depășirile menționate, 
R.A. Apele Române - Filiala Cra
iova, prin EGA Tg. Jiu, a aplicat în 
cursul lunii aprilie '98 penalități în 
valoare de 60 mii. lei, iar Fii. Tg. 
Mureș, prin SGA Deva, a aplicat 
în cursul aceleiași luni penalități 
în valoare de 1.765 mii. lei.

Agenția de protecție a 
mediului Deva

Recent a avut loc o con
ferință de presă organizată 
de către Grupul de pompieri 
"lancu de Hunedoara". Te
matica acesteia s-a axat pe 
trei obiective de interes ge1- 
neral:

® situația operativă de 
PSI pe primele 4 luni ale a- 
nului în curs;

® noi prevederi legale 
privind protecția împotriva in
cendiilor în România;

® pericole și cauze de 
incendii în sezonul estival 
1998.

Din amplul material pre
zentat de către șeful de stat 
major al unității, dl mr. Petru 
Stăncoane, a rezultat că față 
de aceeași perioadă a anu
lui trecut, numărul incendii
lor a crescut cu 15%, fiind 
înregistrate 140 de interven
ții.

Această creștere s-a da
torat, în principal, folosirii 
fără discernământ, de către 
unii cetățeni a focului des
chis, mai ales pentru arde
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anunță începerea

Programului de Măsuri Rapide pentru Crearea de 
Locuri De Muncă și Dezvoltare Locală în Valea Jiului.

In acest scop a fost creat un fond de 425.000 ECU 
administrat de Ministerul Industriei șl Comerțului 
care va co-finanța (nerambursabil) proiecte ce 
urmează a se realiza în localitățile din Valea Jiului.

Termenul limită pentru depunerea proiectelor în 
vederea preselecției este 

30 iunie 1998.

aJLPentru mal multe informații despre program și pentru 
obținerea formularelor de preselecție vă rugăm să vă 
adresați biroului de asistență tehnică pentru derularea * * ■ > A
proiectului.

❖ Petroșani, Casa de Cultura etaj 1 camera 5
Luni - Vineri intre orele 10“-15"

❖ Deva, Centrul de Consultanta în Afaceri, Piață 
Unirii nr 10 tel: 054-215200.

k

DIRECȚIA GENERALĂ DE FORTE DE MUNCĂ SI 
ȘOMAJ 

JUDEȚUL HUNEDOARA 
OFICIUL FORTE DE MUNCĂ SI ȘOMAJI • *

ANUNȚĂ
Oficiul Forțe de Muncă și Șomaj organizează în 

data de 8.06.1998, ora 10,00, licitație pentru imple
mentarea unor măsuri de combatere a șomajului în 
județul Hunedoara.

Caietele de sarcini se pot ridica de la sediul 
Oficiului județean Forțe de Muncă și Șomaj. Piața 
Unirii, nr. 2, etaj 2, cam. 18 (d-na Boian Mihaela).

Ofertele se pot depune până la data de 
5.06.1998, ora 16,00, în plic sigilat la adresa sus 
menționată.

Pot participa societăți, ONG-uri, fundații care au 
în obiectul de activitate și sunt autorizate să 

^desfășoare asemenea activități.

■ ■ ■ ■■ ■

SC DANTEX SRL
. JIU

i

scoate la vânzare următoarele utilaje și 
autoturisme

1. Cuptor pâine "AQIV FORNI", importat din Italia, 
cu ardere mixtă (motorină + gaze) având o capacitate 
de 270 kg pâine/oră. Stare tehnică excepțională.

2. Utilaje diferite pentru "FAST FOOD" import Italia.
3. Autoturism "MERCEDES" S 320 capacitate cilin

drică 3200 cmc, benzină fără plumb, an fabricație mai 
1993, 108000 km, gri metalizat, aer condiționat, ABS, 
ASR, înscris în circulație, import Germania.

4. Autoturism teren "JEEP GRAND CHEROKEE", 5,2 
LIMITED, an fabricație 1995, 88000 km, aer condițio
nat, piele, Compact Disc, ABS, automatic, capacitate 
5200 cmc, benzină, culoare neagră, sistem audio 
2x100 W "INFINITY GOLD". Posibilitate de scutire de 
taxe vamale și TVA.

Acceptăm ca plată "Ordine de compensare pentru 
energie".

Relații suplimentare privind prețurile la tel. 094/ 
648195.

ALCATEL - stabilitate + condiții de muncă 
deosebite + salarii avantajoase + tehnică de vârf

Centrul de Dezvoltare Software al 
Alcatel Network Systems România

Angajează pentru dezvoltarea unor noi proiecte software 25 de 
ingineri, absolvenți ai facultăților de Calculatoare, Electronică și 
Telecomunicații - secția telecomunicații - sau informaticieni cu studii 
superioare.

Cunoașterea limbii franceze reprezintă un avantaj.
Depuneți C.V. în limbile română și franceză, 2 fotografii, copie 

după foaia matricolă și diploma de absolvire a facultății la serviciul 
personal ALCATEL, str. Gh. Lazăr, nr.9, 1900 Timisoara, până la 
3l.05.l998.

Informații la tel: 056/191515, interior 276; 056/191515, interior 
400,401; fax: 056/191445

s

k.

Guvernul României și Programul Phare 
al Comisiei Europene PRIMARIA

MUNICIPIULUI DEVA
A

înștiințează câ:
/ /

Planul Urbanistic General este documentația care stabilește 
obiectivele, acțiunile și măsurile de dezvoltare a municipiului Deva. 
Acest proiect a fost elaborat de URBANPROIECT BUCUREȘTI și aprobat 
de Consiliul Local al Municipiului Deva în anul 1993.

în vederea reactualizării acestui proiect în baza H.G.R. nr. 525/ 
1996, Consiliul Local al Municipiului Deva organizează culegerea 
datelor primare pentru tema de proiectare în perioada 27.05.1998 - 
15.06.1998, în zilele lucrătoare, între orele IO -12 și 16 -18.

Cetățenii interesați sunt rugați să consemneze sugestiile, 
propunerile sau ciriticile lor în registrul care le stă la dispoziție la 
poarta Primăriei alături de PUG-ul existent.

Vă rugăm ca observațiile dvs. să fie însoțite de numele, adresa și 
telefonul la care puteti fi găsiți.

FABRICA DE PRODUSE ELECTRONICE
S.C. "PANASOUND" SRL 

Timișoara, str Mircea tel Bătrân, nr.4, 
tel: 056/183558; 124550: 125035; fax: 056/183558; 125035.

? IINTERNATIONAL s.r.l.s

NEOSETreducere de

Noaptea Devoratorilor de PublicitateI

x unic importator al produselor

acorda numai în

20%
la aparate pentru

călcat • bucătărie • curățat • înfrumusețare
• ambientizare

Deva: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L., 
Bd. Decebal Bl. 5 

Hunedoara: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L., 
Bd. Dacia Nr. 6B, Bl. 5

Orăștie: S.C. SILOG ELECTRONICS S.R.L., 
Eroilor Bl. A parter

I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I

CONSILIUL DE 
ADMINISTRARE AL 
SC "METALUL" SA 

PESTISU MARE 
HUNEDOARA I 

I
I
I

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extra
ordinară a Acționarilor la data

I de 10.06.1998, ora 10, la sediul I 
| societății din Hunedoara, str. | 
| Peștișu Mare, nr. 363, cu urmă-1
■ toarea ordine de zi: ,

1. Aprobarea programului ! 
1 de restructurare al societății ■ 
Iconform Ordonanței de Ur-I 
| gență nr.9/1997. [
i 2. Aprobarea listei cu acti-1 
J vele propuse pentru vânzare !
■ din cadrul societății. ’
I 3. Aprobarea casării mij-1 
| toacelor fixe amortizate in-1 
| tegral. |
. 4. Diverse. ,
* în cazul în care la data ■ 
I de 10 iunie 1998 adunarea I 
| nu va fi statutară, ea este | 
| convocată pentru data de 11 |
■ iunie 1998, în același loc și . 
1 la aceeași oră.

SC LAMY TRADE SERV SRL
DEVA

(lângă Primărie)
execută

Z TRADUCERI AUTENTIFICATE LA NOTARIAT

- limbile engleză, germană, franceză, 
italiană, maghiară, rusă, chineză, precum și 
în limbile slave ș.a.
- texte juridice, comerciale, acte auto etc.
/ MULTIPLICĂRI XEROX - de excelentă calitate!

V" LAMINĂRI - tragerea unor documente (file 

manuscrise) în folie de plastic.
V.

Produce și comercializează din stoc sau la comandă: 
® combine muzicale cu CD ® combine muzicale normale 

® dublu radiocasetofoane ® amplificatoare 
® VCD (video CD Player) ® walkman-uri 

® telefoane cu emițător. 
Preț de producător! 

Condiții de calitate și garanție asigurate!

PRIH
MTAGAZIKUC din B-du£ DECEBA£

B£0C C
(PESTE DRUM BE C0WP£EXU£ "TOO")

Tet./Fax : 054/213.575 ; 217.929
TeM®u nwlu£ ; 092.258.444

-"''Vino și câștigă''- 
premii 

senzaționale } 
X^nurnai pe baza seriei bilei ului/ 

_ . . . de mirare j /
Serviciul ssnrr pentru tine

prezintă sâmbătă, 30 mai 1398, ara 21la Casa de Cultură a Sindicatelor leva

Fii pe fază! Pe 30 mai, orele U1, la 
Casa de Cultură, pentru prima dată 

in orașul tău, un spectacol unic, un 
show publicitar de senzație, a 

nebunie importată din Franța, numai 
pentru tine.

Devorează publicitate împreună cu 
iubita, cu secretara, cu 

departamentul de marketing...

I

Organizator: Fundația Transilvania Expres Pr
od

uc
ăt

or
: D

an
 Ch

iș
u 

de
 Je

an
 M

ar
ie

 B
ou

rs
ic

ot

Biletele se găsesc ia Casa de • 
Cultură a Sindicatelor-Deva
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mai verifica 
nimeni cântarele?

z Direcția Regională x 
_____Vamala Arad
— biroul vamal Deva —

Cu toate că aspectul din 
rândurile ce urmează a mai 
fost sesizat în cotidianul 
nostru, ne vedem obligați să 
revenim asupra lui datorită 
celor întâmplate în ziua de 
joi, 21 mai a.c., în Piața 
centrală a municipiului Deva. 
Lume multă în piață, unii 
după flori pentru Constantin și 
Elena, dar destui și pentru 
cumpărăturile zilnice, cu 
toate că era sărbătoare.

La o masă, din multele 
aflate în afara halei acoperite, 
unde se vând roșii, castraveți și 
fructe exotice, apare un domn 
cu două portocale în mână, 
indignat la culme, solicitând 
să i se restituie banii pentru 
portocale, deoarece a fost

înșelat la cântar. „Poftim 
portocalele și dați-mi banii 
înapoi. Locuiesc vizavi și le- 
am cântărit acasă. Nu vă mai 
verifică nimeni cântarele?” 
Dintre persoanele din 
preajmă, o doamnă spunea 
că evită să mai cumpere de 
la acești comercianți, 
deoarece de fiecare dată a 
constatat acasă diferențe 
considerabile la gramaj.

Dacă faci un tur al 
acestor mese constați că la 
fiecare cântar greutatea 
mare este la 0,5 kg, nici unul 
nefiind la poziția 0.

întrebăm, în numele 
cumpărătorilor, chiar nu mai 
verifică nimeni corectitudinea 
acestor oameni? (M.T.)

Scoate Va concurs un post de inspector vamal, 
gradul I.

Condiții de participare:
- studii superioare (tehnice, economice, 

Juridice), cu vechime minimă in specialitate 5 ani.
Alte lămuriri la Serviciul personal al D.n.V. Arad, 

telefon 057243321.
Depunerea dosarelor se va face la D.P.V. Arad.^J

S.C. ROMAVICOM SRL DEVA '
Ferma Particulară Mintia, Platforma Casa 

Agronomului, vinde pui de carne vii zilnic 

între orele 7-15,30

± Informații !a telefon 233484 (447792) Â

ÎBanca Comercială Română S.fiJî

IPiregiaitiiri ipeintirui

SC Fares SA Orăștie
, i I 111 I I ! H i i i H H H H i I H i H H H H I i i i i H i H L H H 11 I 11111 . .

Angajează personal pentru compartimentul 
vânzări. Condiții: bărbați, studii medii (de 

preferință superioare), domiciliați în Orăștie, 

cu experiență în domeniu. Relații la telefoane: 

247572; 241'940 sau la sediul firmei din 

str. Plantelor nr. 50.

figenția Brad
cu sediul în Brad, str. Republicii nr» 3

i Vinde prin licitație publică organizată la sediul 
* Judecătoriei Brad - biroul executori 
| Judecătorești, in data de 11.06.1998, ora 1O.OO: 
i - apartament 4 camere, situat in Brad, 
! str. Aleea Poștei, bl. IO, ap. 55
I Preț de pornire: 48.000.000 lei.
j Relații suplimentare se pot obține la sediul 
■ băncii - Birou credite sau la telefoane 650610; 
1 650611, intre orele 8.00-15.30.

I 
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sezcinuil
Zilele trecute, Consumcoop 

Geoagiu a preluat de ta 
Consumcoop Orăștie Com
plexul de alimentație și cazare 
din Geoagiu-Băi. De fapt, 
inițial, această unitate a 
aparținut Cooperativei de 
consum Geoagiu, ceea ce 
înseamnă că acum a revenit la 
patria mamă.

Complexul din Geoagiu-

estivalii
Bai, compus dintr-un hotei, 
un restaurant și un bar de 
zi, este o unitate importantă 
pentru Stațiunea balneo
climaterică. Fapt pentru care 
nou! stăpân, în cooperare cu 
firma privată parteneră, 
face în această perioadă 
intense pregătiri pentru 
întâmpinarea oaspeților în 
nou! sezon estival. (Gh.P.)

r 
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REGIA AUTONOMA DE INTERES 
LOCAL HUNEDOARA

Consiliul de administrație al R.A.I.L. Hunedoara,

S.C. CONSUL DEVA S.A
Societate de servicii informatice autorizată de 
Centrul de Pregătire în informatică - București

organizează

cursuri de pregătire in informatică
r, utilizatori și operatori calculatoare 

ajutor programatori și programatori 
în domeniul calculatoarelor PC compatibile IBM. 
Cursanții dispun de un laborator dotat cu calcu

latoare moderne, rețea de calculatoare și acces la 
Internet.

Se acordă diplome autorizate de C.P.I. - București și 
recunoscute de Ministerul Educației Naționale.

Informații suplimentare la tel. 216257, 211130 și la 
sediul din Deva, b-dul Decebal, bloc P mezanin.

Ultima zi de înscriere: 26 mai 1998.
L___________________________________________________________________ .
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ședința din data de 28.04.1998, a analizat situația financiară în1 

J care se află regia, debitele datorate de asociațiile de locatarii 
lîn valoare de: 13,697 miliarde lei, aceste debite ducând lai 
'imposibilitatea achitării facturilor către furnizorii de gaze1 
I naturale, energie electrică și ca urmare a hotărât aplicareal 
I următoarelor măsuri: i

1. Suspendarea contractelor și întreruperea prestării*
I serviciilor de gospodărie comunală celor rău platnici; î

2. Rezilierea contractelor de prestări servicii lai 
1 beneficiarii care în termen de 45 de zile de la suspendarea* 
I contractelor și întreruperea prestațiilor nu au achitat!
■ debitele restante și majorările aferente. <
* 3. încheierea unui nou contract și reluarea serviciilor se*
I va face numai în situația în care beneficiarul a achitat toatei 
| restanțele, majorările și taxa de anticipație. >

4. Se va solicitai Primăriei Hunedoara retragerea* 
I autorizației de funcționare și anunțarea Sanepidului privindl
■ beneficiarii la care s-a reziliat contractul de prestări servicii.!
* 5. Se vor considera consumatori frauduloși cei care și*
Idupă suspendarea contractelor vor folosi în continuarel 
(serviciile respective și vor fi sancționați conform H.G. 1001/1 
JJ990. ;

Societatea româno-canadiană 
Luxten lighting S.A.București

LUXTEN DEVA
Tel/fax - 054 - 232 008

OFERĂ LA PREȚUL DE FABRICAȚIE :
Becuri iluminat public și industrial LUXTEN
OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU PRIMĂRII:
Corpuri iluminat stradal, design '97
Tuburi fluorescente, balasturi, startere
Lămpi cu lumină mixtă (cu autoaprindere)
Lămpi cu vapori de mercur și balasturi aferente 
Lămpi cu vapori de sodiu, balasturi și ignitere

ATESTARE"RENEL; Sistem calitate ISO 9001; 
Certificare internațională KEMA Olanda

Becuri General Electric Tungsram
Becuri uz casnic,colorate, auto, speciale, halogene
Corpuri iluminat Italia, Germania și Ungaria: 
spoturi și plafoniere pentru, tavane false, aplice 
Corpuri iluminat hale industriale

Asigurăm transportul cu livrare imediată

S.C. COMSIM 
S.A. Simeriia

Noaptea Devoratorilor de Publicitate

PRIMĂRIA BUCKS
t

solicită ofertă pentru construirea unui 
acoperiș pe scena de la Dupăpiatră. 

Termen: 1.06.1998.

IMPORTATOR GERMAN
_____  caută

- mobilier grădină, seturi berărie, scaune, mic 
_______ mobilier, articole din lemnl
Oferte și informații: telefon/ fax 058-812619, 

telefon 094-585500.

> TAXI 22.22.22, începând cu data de 1 mai 1998, 
circulă cu următoarele tarife în program non-stop:

S 1900 lei/km - pe timp de zi;
S 2400 lei/km - pe timp de noapte.

Cel mai aproape de prețul autobuzului.
> TAXI 22.22.22 închiriază autoturisme.

> De asemenea, angajează conducători auto.

Se convoacă 
Adunarea Generală 
a Acționarilor de la 
Societatea Comer
cială COMSIM S.A. 
Simeria pentru data 
de 8 iunie, ora 12 - 
prima convocare și 
pentru data de 9 
iunie 1998, ora 12 - a 
doua convocare la 
sediul societății, cu 
următoarea ordine 
de zi:

1. Raportul Consi
liului de Adminis
trație cu privire la 
activitatea pe pri
mele 4 luni ale 
anului;

2. Aprobarea pro
gramului de restruc
turare a societății;

3. Diverse.
V ■ ■■ ---.... .............. J*

X' Vino și câștigă \
7 premii \ 

senzaționale 
\(numai pe baza seriei biletului,’’ 
\ de intrare) / 

iîtt pentru tine ____  . -

prezintă sâmbătă, 30 mai 1398, ora 21“ la Casa de Cultură a SindicateLar-Deva

Fii pe fază! Pe 30 mai, orele Zi”, la 
Casa de Cultură, pentru prima dată 

în orașul tău, un spectacol unic, un 
show publicitar de senzație, o 

nebunie importată din Franța, numai 
pentru tine.

Devorează publicitate împreună cu 
iubita, cu secretara, cu 

departamentul de marketing...
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