
Și Inspectoratele de 
sănătate publică au 

dublat prețurile
Tarifele prestațiilor efectuate 

de Inspectoratele de sănătate pu
blică, institutele și centrele de 
sănătate s-au dublat, începând cu 
data de 1 septembrie 1998. Astfel, 
unitățile fără risc (birouri, magazine 
nealimentare) care solicită auto
rizație sanitară pentru prima dată, 
plătesc 100.000 de lei, iar cele cu 
risc (hoteluri, restaurante) - 
200.000 lei. Autorizația sanitară 
anuală pentru unități cu risc și cu 
personal cuprins între 51 și 500 
de persoane costă 1.200.000 de 
lei. Redeschiderea după suspen
darea temporară a autorizației sau 
reavizarea după retragerea aces
teia în cazul unităților cu risc și cu 
același număr de angajați costă 
3.500.000 de lei.
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Poui Thomsen ne dă bugetul ta rectificat

Perseveram în neputință
gura alternativă rămâne 
creșterea fiscalității - a ta
xelor și impozitelor pe spi
narea contribuabilului. Nu 
același lucru se întâmplă 
însă cu constrângerile buge
tului de austeritate cu toate 
capitolele, găsindu-se re
surse, totuși, doar pentru 
parlamentari și mai marii 
bugetarilor să-și tragă mili
oanele din buzunarele amă
râtului de alegător și contri
buabil, care nu mai știe pe 
unde să-și scoată cămașa de 
atâtea biruri care i se pun și 
îl termină cu zile și pe micul 
sau mijlociul întreprinzător. 

Dacă suntem neputin
cioși și perseverăm mereu 
în prostie privind gestiona
rea economiei și a buge
tului, de ce nu aducem oare 
câțiva oameni bine plătiți din 
afară care știu de la început 
ce avem de făcut, ne dau un 
buget clar ce nu mai trebuie 
re și rectificat? Cu atâtea 
experiențe triste pe spina
rea sărăcitului popor e greu 
de crezut că vom mai ieși 
vreodată din criza ce se pare 
că a pus definitiv stăpânire 
pe modul de gândire și de 
acțiune al celor ce au con
dus, conduc și vor conduce 
treburile țării.

V în această tună va fi pusă în funcțiune

0 fermă de elită la

Municipiul Deva] 
are apa caldă

Așa cum promiseseră, FE 
Mintia și SC "Apaterm" SA Deva 
au terminat toate reparațiile și cele
lalte pregătiri pentru a deschide, la 
începutul lunii septembrie, robi
netele de apă caldă către aparta
mentele locuitorilor din Deva, către 
agenții economici și instituțiile ra
cordate la rețeaua de termoficare a 
municipiului. Aceasta s-a întâmplat 
joi, 3 septembrie. FE Mintia mai 
lucrează la unele remedieri la trei 
puncte termice din zona "Horea'1, 
urmând ca în zilele următoare să 
se dea și aici apă caldă. De ase
menea, "Apaterm" mai are de re
zolvat câteva mici defecțiuni, dar 
într-o zi - două toată lumea va

(Continuare în pag.6)
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Cu aripile 
frânte

Conjunctura economică 
mondială este destul de tul
bure la acest sfârșit de veac 
și de mileniu. După căderea 
drastică a "dragonului asia
tic" - cu recesiunile resim
țite puternic de Japonia și 
de Coreea de Sud, a urmat 
derapajul rublei rusești, ca
re la rândul său zguduie fi
nanțele statelor foste în CSI 
și efectul se propagă cu 
destulă putere și asupra 
economiei din alte țări euro
pene, chiar și de pe alte 
continente care au relații 
economice mai strânse sau 
mai puțin apropiate chiar cu 
rubla rusească.

în astfel de situații de 
debusolare totală sub as
pectul finanțelor, nu mai 
miră pe nimeni că au intrat la 
idei și cei mai mari specia
liști finanțiști ai lumii, mai 
ales instituții de primă mări
me ca Fondul Monetar Inter
național și Banca Mondială, 
care încep să dovedească 
maximă prudență față de 
debitorii ce au deja acumu
late datorii apreciabile, con- 
trolându-i la sânge când 
este vorba să contracteze 
noi împrumuturi, mai ales 
dacă nu prezintă garanții 
economice pentru solvabili- 

4 tate. Cum aceste instituții 
I nu pot concepe să mai

acorde noi tranșe de împru
mut nici chiar pentru colosul 
numit Rusia, cum ar mai pu
tea oare să țină cont de cere
rea noastră, a unei Românii 
sărace unde din rău se 
merge în tot mai rău.

Pornind de la asemenea 
considerente, negociatorul 
șef al FMI în relațiile cu Româ
nia, dl Poul Thomsen, a venit 
la București și i-a avertizat

□

foarte clar pe mai marii guver
nului și finanțelor autohtone 
că așa lucrurile nu mai pot 
continua. Nu pentru că nu i-ar 
reuși lui datele pentru lucra
rea de doctorat privind refor
ma și tranziția în țara noastră, 
ci pur și simplu din conside
rente mult mai practice, anu
me acelea legate de crește
rea deficitului bugetar, de gă
sirea de noi resurse, deoa
rece cele din privatizarea ce
lor două bănci și a Romtele- 
com sunt incerte, pentru 
sporirea veniturilor. Cum pri
vatizarea este pe sponci, așa 
se spune, investitorii străini 
mult așteptați lăsându-ne să 
fierbem în suc propriu, sin- Nicotae TÎRCOB

y

Rîu de Mori
Ca parte integrantă a programului pilot româno-german pentru 

revigorarea agriculturii hunedorene, Ferma pentru creșterea 
porcilor, care urmează în curând să-și înceapă activitatea, avându- 
i ca acționari pe dl Hans Fenitsch și pe dna ing. Doina Muntean, este 
menită să dea expresie unei colaborări rodnice în toate planurile. 
După ce am văzut pregătirile făcute în fermă în vederea populării, 
pentru demararea activității urmând să se aducă zece scrofițe și 
doi vieri adușu de la o firmă crescătoare de elită din Germania, 
provenind din rasa Landrace specializată pe producția de carne, 
cu un randament foarte bun la tăiere și cu un procent mult scăzut 
de grăsime, am discutat cu dl Fenitsch despre preocupările ce le au 
cei doi asociați pentru a pune în valoare baza tehnică rămasă 
(degradată între timp dar refăcută acum) de la fosta fermă a 
cooperativei agricole din localitate, precum și condițiile existente în 
zonă pentru dezvoltarea zootehniei și asigurarea cu carne și 
preparate a unei bune părți din populația din împrejurimi care nu are 
posibilități să-și producă toate cele necesare traiului zilnic.

în plus, cum afirma interlocutorul, se va acorda o atenție aparte 
îmbunătățirii performanțelor efectivului de porci crescuți în gos
podăriile populației din zonă, prin difuzarea de material biologic 
pentru prăsilă, care va fi recoltat de la vierii de rasă aduși la fermă, 
unde se va înființa un punct de lucru specializat în acest scop.

Vorbindu-mi despre ferma privată, am notat că, în final, aici se 
vor rula anual câte 1000 de porci îngrășați, în același timp asigu- 
rându-se abatorizarea lor, inclusiv fabricarea de preparate, ceea ce 
va permite să fie create cel puțin zece locuri de muncă în acest 
profil. De menționat că dotarea cu utilaje este făcută pe seama 
importului.

Pentru a avea certitudinea înscrierii de la început a activității 
fermei - firma nou creată ca și societate comercială purtând numele 
"Rodeo” - pe drumul performanței după modelele atinse în Germania, 
cel ppțin pentru o perioadă bună de timp vor fi aduse din import și 
furajele combinate necesare fiecărei categorii de porci - care sunt

Nicotae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)^

întâlnire cu 
crescătorii de 

animale
Duminică, 6 septembrie a.c., la 

Ribița, comună de unde an de an 
sunt aduse numeroase vite, ju- 
ninci și vaci din rasa Pinzgau la 
expoziția-târg ce se organizează 
la Baia de Criș, are loc o întâlnire a 
crescătorilor de animale cu dl 
Reiner Windrisch din Germania, 
care împreună cu organele agri
cole județene desfășoară un pro
gram pilot româno-german pentru 
revigorarea zootehniei:

Cu acest prilej se face o eva
luare a rezultatelor de până acum 
și sunt jalonate obiectivele pentru 
viitor. Vom reveni cu detalii. (N. T)

z -----------------------------------------------------------------

FOTBAL la Deva și 
Certej

Sâmbătă, de la ora 11, pe sta
dionul Cetate din Deva, suporterii 
echipei Vega își pot urmări favoriții 
în meciul programat cu Gaz Metan 
Mediaș, din cadrul etapei a 6-a din 
Divizia B, seria a ll-a. în prezent 
echipa oaspete se află pe locul 4 
în clasament. Devenii cu doar do
uă puncte au nevoie de victorie 
ca de oxigen.

Și Minerul Certej, locul 5 în cla
sament, are meci acasă, tot sâm
bătă, cu Petrolul Drăgănești, locul 
10, din etapa a V-a a Diviziei C, 
seriaalll-a. (S.C.)

Farmacii de serviciu
La Deva va funcționa, la finele 

acestei săptămâni, farmacia "Ga- 
lenica". Este situată în zona Gării, 
bloc 43, telefon 214934.

Cei din Hunedoara se vor pu
tea adresa farmaciei "Remedica" 
din Micro 5, telefon 720659. (£S.)

WEST BANK DEVA
acorda dobânzi atractive la depozitele 

în lei persoanelor fizice, după cum 
urmează:

X la 30 de zile - 40 % pe an
X la 90 de zile - 42% pe an

• - Iar dumneata, 
domnule Izmenedal- 
be, pentru că te-am 
prins ținând-o în bra
țe pe soția mea, o să 
mi-o plătești!

- Mi se pare corect. 
Cât?

Este vorba despre Anica Bel- 
descu și fiica acesteia, Nadia Bel- 
descu, domiciliate in Vulcan, str. 
Traian, bl.6, sc.ll, ap. 19, et.4.

Recent, ne-au vizitat la redac
ție o femeie și o fetiță. Pe chipurile 
lor palide și obosite se citeau neca
zul și deznădejdea. Sprijinită într-o 
cârjă, femeia se mișca încet și cu 
grijă, abia trăgându-și piciorul de 
lemn. Cu ani în urmă, un accident 
de circulație i-a schimbat viața, de 
atunci este inaptă de muncă, sufe
rind o amputație a coapsei drepte. 
Ne-a vorbit despre accidentul de 
circulație, despre moartea soțului 
său, despre pensia infinit de mică 
(7000 lei primită în urma acciden
tului) și pentru majorarea căreia 
este necesară internarea în spital 
și efectuarea analizelor.

însă nimic din toate acestea nu 
părea să o doară mai tare decât 
soarta copiilor ei condamnați la o 
viață mizeră. Anica Beldescu are 
patru copii: Doi dintre aceștia, Da
niel Tipel (21 ani) și Vasile Tipel (25 
ani), sunt handicapați, beneficiind 
de prevederile Legii nr.52/1992, 
având un ajutor social de 100.000 
lei/lună fiecare persoană. Silvia, 
cea mare dintre fete, are 17 ani și 
lucrează ca slugă la o familie în 
localitatea Unirea iar Nadia, fetița 
care și-a însoțit mama la redacție, 
are 14 ani. Este o fată cuminte, 
frumoasă și cu foarte mult bun- 
simț. Din cauza neajunsurilor, a 
lipsei de bani și de îmbrăcăminte, 
Nadia a întrerupt școala un an de 
zile. "Păcat! Căci fata este dornică 
să învețe și îi place școala. Dacă 
eu nu am prea multe clase, aș 
vrea ca măcar ea să aibă posi
bilitatea de a termina o școală. Dar 
cu ce bani să-i cumpăr caiete și 
haine când eu nu am nici un venit 
decât ajutoarele sociale ale celor 
doi băieți handicapați? Am făcut 
datorii pe scară în valoare de 2 
milioane lei, căci întreținerea la bloc 
este foarte scumpă. Vecinii îmi cer 
banii înapoi, eu de unde să-i dau? 
N-avem bani nici măcar de o pâi
ne, iar ajutoarele nu le-am primit de

Cristina CÎNDA

x.

Informații suplimentare la telefoanele 
234480 și 234481.

La Deva
,z

(Continuare în pag. 8)__ •
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începând cu data de 1 septembrie 1998
BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR S.A.

t

Sucursala Deva 
Vinde la valoarea nominală 

"CERTIFICATELE DE DEPOZIT PENTRU 
CREDINCIOȘI" 

cu o DOBÂNDĂ FIXĂ de 42% pe an.
Durata emisiunii este cuprinsă intre 1 septembrie-1 octombrie 1998.

V ■ - ■ ■ ■ - ■ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

s

Conferințe si cursuri/ • 

de psihanaliza, 
parapsihologic și 

comportament 
în cadrul unei conferințe de 

presă s-a anunțat colaborarea 
Universității Ecologice Deva cu 
profesorul italian Mario Stromillo, 
doctor în medicină, promotor al 
medicinii naturiste pe plan mondial, 
adeptul educației ecologice pre
natale. Dl Mano Stromillo, laureat al 
premiului “Sigismund Freud", va 
susține din octombrie un ciclu de 
conferințe și prelegeri, alături de 
academicianul Constantin Bălă- 
ceanu Stolnici și prof. Dan Seracu, 
în cadrul cursului post-universitar 
organizat pentru medici, psihologi, 
diverși oameni de afaceri. (V.R.)

CONCURS
de gătit In aer liber

Duminică, 06.09.1998 
ora 11:00
Deva, Piața Victoriei



Cuvântul liber 5-6 SEPTEMBRIE 1998

Sâmbătă 
5 septembrie 

TVR I
9.05 Ba da! Ba nu! O 

emisiune concurs pentru 
copii. 10.05 Anna balerina (s, 
Germania 1987)11.00 Fetelor, 
nu vă aprindeți (f. SUA 1987)
12.30 Ordinea publică 13.30 
Ecranul 14.30 Video-Magazin
16.15 Povestirile lui Donald 
Rățoiul 16.45 Documentar 
istoric 17.40 Justiție militară 
(s, ep. 27, SUA, 1996) 18.30 
Hollyoaks (s, ep. 121) 19.00 
Telleenciclopedia 19.55 Doar 
o vorbă "săț-i" mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo20.30 
Fotbal: România-Germania, 
meci amical al primelor re
prezentative 22.25 Filmele 
secolului - colecția Warner

TVR 2
8.30 Sporturi extreme 9.00 

Comorile lumii 9.30 Pas cu 
pas. Să facem valuri... 10.30 
Documente culturale 11.10 
TVR Cluj-Napoca 13.30 O 
jumătate de oră cu Paul Goma 
14.00 Enesciana 15.35 Doi ani 
de vacanță printre dinozauri 
(d.a) 16.00 Atletism: Finala 
Marelui Premiu I.A.A.F. 18.30

■

Duminică 
6 septembrie 

TVR I
9.05 Cenușăreasa (d.a) 

10.00 Merg pe mâna ta! 10.45 
Biserica satului 11.00 Viața 
satului 14.30 Video-Magazin
15.15 Super gol Show 16.00 
Aladdin 16.30 Serial de că
lătorii 17.25 Star Trek - Deep 
Space 9 (ep. 68) 19.00 Festi
valul Internațional “George 
Enescu". Festivitatea de des
chidere 19.55 Doar o vorbă 
"săț-i" mai spun 20.00 Jurnal, 
meteo 20.30 7 zile în România 
21.05 Povestiri din New York 
(f. SUA, 1989) 23.15 D-na King, 
agent secret (ep. 35)

TVR 2
7.00 Fotbal: România - 

Germania 8.30 Sporturi ex
treme (CFI, 1998) 9.00 Co
morile lumii 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Ferestre 
deschise 10.30 Cinema
tograful vremii noastre 11.20 
TVR lași 14.00 Enesciana
15.10 Din albumul celor mai 

^frumoase melodii populare

Lufl*
VLX 7 septembrie

TVR1
12.05 Universul cunoașterii 

(do/r) 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 Do
sarele istoriei (do/r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară
17.30 Avanscena. Festivalul de 
Artă Medievală, Sighișoara; 
Agenda culturală 18.10 Simba, 
regele Leu (d.a) 18.35 Hollyoaks 
(s, ep. 122) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 295) 19.50 Agenda Fes
tivalului Internațional “George 
Enescu" 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport 21.00 Baywatch 
(s, ep. 162) 21.50 Nimic sfânt (s, 
ep. 14) 22.45 Jurnalul de noap
te 23.00 Festivalul international 
“G. Enescu"

TVR2
12.00 Sunset Beach (s/r) 

12.45 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 13.00 D-na King, 
agent secret (s/r) 13.50 Bra
zilia, țara contrastelor (do) 
14.00 Conviețuiri (mag.) 15.10 

Tradiții 19.00 Istorie, memorie, 
recuperare 19.30 Teatrul 
Național de Televiziune 21.40 
Ateneu 22.30 în plină acțiune 
(s, ep. 44) 23.30 Conviețuiri 
24.00 Tineri concertiști

ANTENA I
9.00 O echipă fantastică 

(ep. 37) 9.30 Noile aventuri ale 
lui Fish Gordon (ep. 12) 10.05 
Alertă pe plajă (ep. 11) 11.00 
între prieteni 12.00Mileniul III: 
Spaime, soluții, speranțe 
13.00 Vedeta în papuci 13.30 
Zeița Iubirii (comedie, SUA, 
1988) 15.00 Dumnezeu, aman
tul mamei și fiul măcelarului 
(Comedie Franța, 1995) 16.30 
Uragan în Paradis (s, ep. 11)
17.15 Sandra, prințesa rebelă 
(s, ep. 9) 18.00 Decepții (s, ep. 
18) 19.30 Vrei să ne distrăm 
sâmbătă seara? 20.00 Tu ești 
alesul (f. comedie romantică, 
SUA,1996) 21.30 A treia pla
netă de la Soare 22.00 Duhul 
lămpii (f. comedie, SUA, 1992)
23.30 Ochii întunecați ai nopții 
(thriller, Canada)

PRO TV
8.30 Cyberkidz (s, ep.8) 9.00 

Pizzeria lui Sal/Do the Right 
Thing (f, dramă SUA, 1989) 
11.00 Gillette - lumea sportului

15.35 Viață de câine (d.a)
16.50 Santa Barbara (s, ep. 
638) 19.00 în plină acțiune (s, 
ep. 45) 19.45 Clepsidra cu 
imagini 20.00 Festivalul inter
național George Enescu
22.15 Sportmania

ANTENA I
9.15 Animal Show (s, ep. 

11) 9.45 Bananaman (d.a)
9.50 Denver, ultimul dinozaur 
(d.a, ep. 34) 10.15 Banana
man 10.20 Mighty Max (d.a, 
ep. 28) 11.30 Roată de rezervă 
12.00 Orașele lumii: Havana
12.30 Descoperiri - Paria (do, 
ep. 23) 13.30 Telemeridiane 
14.00 Magazin duminical 
18.00 Decepții (s, ep. 19)
19.30 Un act de voință 21.45 
Sandra, prințesa rebelă (ep. 
10) 22.45 Fotbal Club la An
tena 1 0.30 Capăt de drum (f, 
Canada, 1987)

PRO TV
8.30 Toți câinii merg în Rai 

(s, ep. 5) 9.00 Mowgli (s, 
ep.14) 9.30 Supr Abracadabra 
11.00 Doctorîn Alaska (s, ep. 
77) 12.00 Profeții despre 
trecut - cu Silviu Brucan

Limbi străine: engleză 15.35 
Viață de câine (d.a) 16.00 
Dragostea contează (s) 16.50 
Santa Barbara (s, ep. 639) 
17.40 Tribuna partidelor parla
mentare 17.55 Filmele săptă
mânii 18.00 Hei-Rup! Hei-Rap! 
(cs) 19.40 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! 20.10 Na
tacha (s, ep. 29) 22.00 Desti
nație greșită (f. SF SUA 1996)

ANTENA 1
12.10 Glasul inimii (f/r) 

14.00 Știrile amiezii 14.10 
Tarzan, stăpânul junglei (s)
15.10 Descoperiri: Guyana 
Shield - Cradle of Life (do) 
16.05 Iluzii (s, ep. 38) 17.00 
Sandra, prințesa rebelă (s) 
18.00 Decepții (s,e p. 20)
19.30 Dallas (s, ep. 82) 20.20 
Caracatița 2 (s, ep. 3) 21.15 
Omul cu o mie de fețe (s) 
22.00 Hombres - Războiul 
sexelor (s, ep. 62) 23.00 Știri/ 
Sport 23.15 Cape Canaveral, 
eroii spațiului (s, ep. 18) 0.10 
Tarzan, stăpânul junglei (s/r)

PRO TV
9.10 Profeții despre trecut

11.30 PROmotor 12.00 Heights 
(ep. 13) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Dragul de Raymond (s, 
ep. 46) 13.30 Tom Show (s, ep. 
4) 15.00 Echipa mobilă 15.45 
Hercule (s, ep. 79) 16.45 Conan 
(s, ep. 9) 17.45 PRO Fashion
19.30 Știrile PRO TV 20.30 A 
fost odată în America (f, dra
mă, SUA-ltalia, 1984) 0.00 
Știrile PRO TV 0.10 NYPD Blue 
-Viață de polițist 1.00 Frumu
sețe fatală (thriller, SUA, 1987)

PRIMA
9.00 Documentar National 

Geographic: A doua familie
9.30 inspectorul Gadget (d.a) 
10.00 Prințul Valiant (d.a, ep. 
12) 10.30 Ădună-ți gândurile 
(s)11.00 Aventurile lui Rocko 
(d.a) 11.30 Pământul: Bătălia 
Finală (s, ep. 22) 12.30 Euro- 
fotbal - emisiune sportivă
13.30 Automobilism. Campio
natul Național de Raliuri 14.00 
Creaturile nopții (s, ep 1) 15.00 
Lui Mary, cu dragoste (dramă, 
SUA, 1985) 17.00 Zona M - 
emisiune muzicală 18.00 911: 
Apel de urgență (ep. 28) 19.00 
Știri 19.45 întoarcere de pe 
tărâmul morții (thriller, SUA, 
1989) 22.00 Centennial - Le
gende din lumea nouă (s, ep. 
8) 23.00 Știri 

12.55 Știrile PRO TV 13.05 
Dragul de Raymond (s, ep. 6)
13.35 Tom Show (s, ep. 5) 
14.05 Chestiunea zilei cu 
Florin Călinescu 16.45 Lu
mea filmului 17.15 Al șaptelea 
cer (s, ep. 38) 18.00 Beverly 
Hills (s, ep. 138) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Oameni de 
onoare (f.SUA, 1993) 22.00 
Cybill (s, ep. 30) 22.30 Știrile 
PRO TV 22.30 Știrile PRO TV

PRIMA
9.00 Inspectorul Gadget 

(d.a) 9.30 Aventurile lui Rocko 
(d.a) 10.00 Mecanica dis
tractivă (s) 10.30 1999 (s, ep. 
32) 11.30 Duminică la prânz 
(talk-show) 14.00 Lumea lui 
Dave (s, ep. 34) 14.30 Față în 
față la Hollywood (do) 15.00 
Secretele bărbaților irezis
tibili (do) 15.30 în numele 
iubirii (do. ep. 11) 16.00 Ex
plorer (ep. 6) 17.00 Un alt 
început (s, ep. 16/r) 18.00 
Atingerea îngerilor (s, ep. 22/ 
r) 19.00 Știri 19.45 E=mc2 
(dramă romantică, SUA, 
1995) 21.30 Călătorii în lumi 
paralele (s, ep. 37) 22.30 
Nimeni nu e perfect (s, ep. 37) 
23.00 Știri

(r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/ 
r) 10.45 Oameni de onoare (f/ 
r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Procesul etapei (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Nano (s, ep. 114) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Suflet de fe
meie (s) 18.45 Știrile PRO TV 
19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Alien 
(thriller SF SUA 1979) 22.20 
Știrile PRO TV 22.25 Chesti
unea zilei 22.35 Seinfeld (s, 
ep. 150) 23.05 Știrile PRO TV 
/ Profit 23.35 Audiența națio- 

' nală. Realizator Mihai Tatulici

PRIMA IV
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 16.00 Știri
16.15 Pretutindeni cu tine (s) 
16.45 Prietenul nostru Jake
(s) 17.151999 (s, ep. 25) 18.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 
19.00 Știri 19.45 Alo, Cos- 
tinești! (div.) 20.00 Meșterul 
casei (s) 20.30 Misterele din 
New Orleans (s) 21.20 Gideon 
Oliver (s, ep. 4) 23.00 Știri

ACA\»A
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdictxrimă! (s/r) 9.45 Mis
terioasa domnă (s/r) 10.30 
Dragoste și putere (s/r) 11.15 
Marielena (s/r) 12.45 Din toată 
inima (s/r) 13.30 Matlock (s/r)
14.15 Diminețile unui băiat 
cuminte (f/r) 16.00 Omul mării 
(s) 17.00 Marielena (s) 17.45 
Din toată inima (s) Concursul 
de Acasă 19.30 D.a. 20.00 
Dragoste și putere (s) 20.45 
Misterioasa domnă (s.) 21,30 
Tenis US Open (rez.) 22,30 
Doctor Poenaru (f.a.) 0,30 
Matlock (s)

PRO ry - DEVA
06.15-06.30 Desene ani

mate 06.45-07.00 Retros
pectiva săptămânii (r) 13.30-
14.30 Generația PRO

ANTENA 1-DEVA
08.55-09.00 Muzică 09.00- 

09.15 Știri (r) 09.15-09.30 
Muzică 22.05-22.15 “Săptă
mâna pe scurt” (retrospectiva 
știrilor) 22.30-24.05 Rondul de 
noapte j

ACASĂ ?
8.00 Tenis. Finale celebre

9.30 Sport 9.45 Oxigen 10.00 
Sport extrem 10.15 Arte 
marțiale 10.30 Motor Sport 
Mag. 11.00 Volei - Neptun 
11.25 Baschet. Finale cele
bre 199413.00 WNBA Action
13.30 Volei 14.00 Rugby
15.30 FIFA Mag. 17.00 Re
zumat Germania 18.00 Tenis 
US Open 1997 19.00 Retros
pectiva sportivă a săpt.
19.10 Faza zilei 19.20 Sport
19.30 D.a. 20.00 Te iubesc 
(f.a.) 22.00 Danielle Steel's 
(f.a.) 0.00 Americanul urât 
(f.a.)

PRO IV - DEVA 
07.00-07.30 Desene ani 

mate 07.30-08.10 “Vorbiț 
aici!” și “No comment” 08.10- 
09.00 Talk show "Ghici cine 
bate la ușă?” (r)

ANTENA 1-DEVA
09.40-10.10 “Cartez 

Cărților” - d.a. 10.10-10.20 
“Săptămâna pe scurt” (r) 
10.20-10.35 “Plai de cânt și 
dor” /

23.30 Starea de veghe; Pulsub 
tranziției (talkshow)

ACASĂ ...
8.00 Omul mării (s/r) 8.45 

Verdict: crimă! (s) 9.45 Mis
terioasa doamnă (s/r) 10.30 
Dragoste și putere (s/r) 11.15 
Marielena (s/r) 16.00 Te iu
besc (s, ep. 1) 16.30 Din toată 
inima (s) 17.30 Uneori avem 
aripi (s, ep. 1) 18.30 Sărmana 
Maria (s, ep. 1 & 2) 19.30 D.a. 
20.00 Dragoste și putere (s, 
ep. 165) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Tenis US 
Open (rez. zilei) 22.30 Sport

PRO IV - DEVA
06.30-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00-09.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” 10.00-10.45 Program co
mercial PRO TV Deva 17.00-
17.15 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.20-22.35 Știri locale 

ANTENA l-DEVA
16.35 -17.00 Program muzical 

17.00-17.55 Sportul hunedorean 
17.55-18.00 TELEX (știri locale 
pe scurt) 22.05-22.15 Știri locale
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O BERBEC
21.111 - 2O.IV

Faptul că sunteți 
remarcat pentru aptitudinile 
dv. creatoare vă face să vă 
simțiți bine. Duminică ați 
putea face o încercare de a 
ieși în afara orașului. Veți 
găsi un partener agreabil 
pentru această excursie. 
Multe drumuri de făcut la 
început de săptămână dar, 
în mod neașteptat, nu vă 
vor obosi. Sunteți iritat 
pentru unele nerealizări și 
ar fi bine să nu-i 
contraziceți pe cei cu care 
discutați.

O TAUR
21.IV - 21.V

E posibilă vizita unor 
rude pe care nu le-ați mai 
văzut de mult timp, cu care 
ați putea ieși la plimbare. 
Dorința de a călători este 
mare duminică, dar trebuie 
să fiți atent la posibile 
neplăceri. Luni e o zi bună 
pentru dialog și colaborare. 
Popularitatea vă este în 
creștere, ceea ce vă 
protejează în afacerile 
inițiate.

O GEMENI
22.V  - 21.VI

Posibil să fiți și azi 
chemat la serviciu pentru 
că șefii se bazează pe dv. O 
veste uimitoare vă dă peste 
cap planurile de duminică. 
Nu vă enervați, căci veți 
constata că situația vă e 
favorabilă. Din pricina 
amănuntelor, riscați să nu 
vedeți esențialul. O întâlnire 
de dragoste vă marchează 
puternic.

3 RAC
22. VI - 22.VII

Partenerul de viață 
câștigă bani pentru care 
faceți multe planuri de a-i 
cheltui chibzuit. Duminică 
partenerul de viață vă 
solicită sprijinul pentru a 
pune în practică idei 
îndrăznețe. Merită să-l 
ajutați căci reușita vă aduce 
multă bucurie. Sfaturile vă 
sunt cerute necontenit luni, 
când sunteți cam agitat și 
sleit de energie.

3 LEU
23.VII  - 22. VIII

Vă pregătiți pentru o 
călătorie și trebuie să vă 
verificați automobilul pentru 
a nu avea surprize. 
Duminică nu vă vedeți capul 
de treburi și sunteți iritat. Un 
ajutor nesperat vă scoate la 
liman. Un cadou vă face o 
bucurie imensă. La serviciu 
sunteți pe punctul să aveți o 
mare realizare.

C FECIOARĂ
23. VIII - 21.IX

Dacă nu ați plecat din 
oraș, aveți multe drumuri 
de făcut. Capacitatea de 
comunicare e mare și acest 
lucru vă ajută. Duminică vă 
avantajează conjunctura 
stelară. Totuși nu vă 
implicați în activități 
importante. Vă preocupă 
investiția pe care v-o 
propun partenerii de 
afaceri. Ideea vă surâde dar 
vă îndoiți de realizarea ei.

iierescep

C BALANȚĂ 
22.IX - 22.X

Nu vă enervați dacă 
sunteți chemat și azi la 
serviciu; gândiți-vă că șefii 
vă apreciază și așa depășiți 
starea de iritare. Nu reușiți 
să puneți în practică 
proiectele financiare și asta 
vă irită, duminică. Nu 
insistați căci nu e o zi bună 
pentru astfel de activități. 
La serviciu aveți întâlnire cu 
o persoană care vă face o 
impresie deosebit de 
puternică. Fiți totuși 
prudent.

3 SCORPION
23.X -21.XI

Petreceți o zi plăcută 
datorită unei invitații 
primite dimineața. Cineva 
din familie vă face o 
surpriză. Oboseala vă dă o 
stare psihică nu dintre cele 
mai bune duminică. 
Inspirația și inventivitatea 
vă aduc realizări 
profesionale. Aveți mari 
șanse să câștigați bani din 
activități comerciale dar și 
artistice.

O SĂGETĂTOR
22.XI - 2O.XII

Cunoașteți persoanepoi, 
pe care le veți cultiva în 
continuare. Suspiciunile dv. 
pot face mult rău, așa că 
evitați să le formulați. 
Duminică atitudinea dv. 
inconstantă trezește semne 
de întrebare prietenilor. Aveți 
reacții ciudate care dăunează 
tuturor relațiilor. Este 
obligatoriu să vă ocupați de 
problemele gospodărești. 
Acestea vor avea și darul să 
vă mai relaxeze.

2 CAPRICORN
21.XII -19.1

întâlnirea cu prietenii vă 
remontează. O plimbare, un 
sport vă eliberează de 
stresul din ultimele zile, 
înconjurat de rude, 
duminică veți petrece o zi 
minunată. Evitați însă 
indiscrețiile. O ieșire în oraș 
nu echivalează cu visul dv. 
de călătorie, dar vă va 
remonta luni.

O VĂRSĂTOR
2O.I - 18.11

Prietenii nu sunt de 
acord cu călătoria dv. de 
divertisment. Un acord în 
familie va relaxa însă 
atmosfera. Duminică, la o 
șuetă cu prietenii, aflați 
lucruri interesante, pe care 
ar fi bine să le rețineți. Ceva 
neașteptat se va întâmpla 
luni. Fie o promovare sau 
laude la serviciu, fie primiți 
un cadou la care visați de 
mult.

O PEȘTI
19.11 - 2O.I

O evadare din viața 
cotidiană v-ar prinde bine, 
ați avea ocazia să 
consolidați relația cu 
persoana iubită. Pentru 
rezolvarea conflictelor cu 
cei din jur, duminică, găsiți 
o cale pașnică. Atenție la 
activitățile riscante și la 
bani. Fiți prudent în tot ce 
faceți luni. Atenție mai ales 
la aparatura electrocasnică.



5-6 SEPTEMBRIE 1998 Cuvântul liber ===== @ PuUwtiU *Deu-ei ==3

(--------------------------------------------------------------------------------------

După cum se prognoza
După cum se prognoza și după cum era de așteptat ca 

obiectiv al restructurării și așezării tuturor domeniilor pe baze 
de calitate și eficiență, Regia Autonomă de Gospodărie 
Comunală și Locativă Deva s-a divizat în trei societăți co
merciale pe acțiuni. Acestea sunt: 1. SC "Apaterm" SA; 2. 
SC "Urban Construct" SA; 3. SC "Salubritate" SA. Fiecare 
cu obiectul său de activitate, fiecare cu conducere proprie, 
fiecare cu răspunderile, cu preocupările, cu problemele sale.

Redacția ziarului "Cuvântul liber" și-a propus ca, la înce
putul existenței lor în noile structuri, să le prezinte cititorilor, 
în ideea unei bune conlucrări și înțelegeri, a sprijinului 
reciproc, pentru a le fi un pic mai bine tuturor. .

•- - - - — ■ ■ .. /

Ferma nr.5 Seva se 
întoarce la proprietarii 

de drept
Personalul de speciali

tate din cadrul Primăriei 
Deva a finalizat documen
tația de punere în posesie 
a cetățenilor care au deți
nut pământ în cadrul Fer

mei nr.5 din vecinătatea 
municipiului. în perioada 
următoare, acestora li se 
vor înmâna titlurile de pro
prietate, conform legilor în 
vigoare.

r Veteranii de război

primesc Pământ
96 de veterani de război 

din municipiul Deva vor 
primi suprafețe de teren de 
câte 500 mp în zona Dea
lul Paiului, în baza Legii 
44 (500 mp în intravilan, 
1000 mp în extravilan). 
Punerea în posesie va

începe în zilele următoare 
și va continua în tot cursul 
lunii septembrie. Alți 22 de 
veterani de război din mu
nicipiul reședință de județ 
au primit suprafețele de te
ren prevăzute de lege în 
anul 1997.

5OCIETATEA COMERCIALĂ 

"APAT&M'SA.
Sediul: Deva, str.'luliu 

Maniu, nr. 6 (fostă Libertății).
Obiectul de activitate: 

producerea și distribuția apei 
reci în municipiul Deva, asigu
rarea agentului termic, exploa
tarea rețelelor de canalizare, 
precum și efectuarea unor lu
crări de construcții, dezvoltare, 
modernizare în domeniu, sau în 
altele, prestate unor agenți eco
nomici, societăți comerciale, fir
me particulare, persoane indi
viduale.

Acționar unic: Consiliul lo
cal Deva.

Consiliul de administra
ție: Marius Liviu Antal - preșe
dinte al c.a. (consilier local), 
Mihai Alionescu (consilier jude
țean), Mihai Prodan, loan Alexa, 
Dan Magheru, Traian Barbura, 
un loc vacant (consilieri locali).

Conducerea executivă: 
Marius Liviu Antal - director ge
neral, Adrian Bălan - director 
tehnic, Zamfir Blendea - director 
economic, Virgil Boca - director 
cu dezvoltarea, Florian Ghergan 
- director de producție (cu un 
director mai mult decât la întrea
ga defuncta RAGCL Deva -n.n.).

Prestații și 
obligații

Am notat obiectul de acti
vitate al SC "Apaterm" SA, pe 
care c.a. al unității se străduiește 
să-l respecte pe cât îi este cu 
putință. Iar putința sa stă și în 
măsura în care beneficiarii ser
viciilor- agenți economici, insti
tuții, asociații de locatari - își 
achită plata prestațiilor. Din acest 
punct de vedere, "Apaterm" a 
preluat o stare de lucruri nu 
tocmai fericită, creanțele sale 
însumând cam 20 de miliarde de 
lei numai către RENEL. Insis
tențele de colectare a datoriilor 
și înțelegerile cu conducerea FE 
Deva au condus la achitarea 
unor sume însemnate din res
tanțe și există premisa și anga
jamentul conducerii "Apaterm" 
ca până la sfârșitul anului 1998 
datoria curentă - de 14 miliarde 
de lei - să fie achitată integral. 
Mai puțin penalitățile, care au 
fost eșalonate. Din păcate, insti
tuțiile bugetare - școlile, spitalul, 
din lipsa banilor - nu-și pot plăti 
obligațiile. Situația însă nu mai 
poate fi tolerată multa vreme

Apel la 
înțelegere

Nu trebuie aduse prea multe 
argumente pentru susținerea 
necesității că fiecare serviciu, 
din orice domeniu, trebuie plătit. 
Ca atare, conducerea "Apa
term" Deva se adresează tutu
ror beneficiarilor serviciilor sale 
cu rugămintea de a-și achita 
integral și la termen datoriile, 
înainte de a se recurge la mă
suri de forță.

Rețineți acest număr de 
telefon: 227087.

în virtutea prerogativelor ce- 
i revin, "Apaterm" Deva execută 
pe cont propriu orice gen de 
lucrări din domeniile apă-cana- 
lizare-termoficare până la pro
prietatea cetățenilor sau a agen- 
ților economici: curți, aparta
mente, incinte. în interesul aces
tora, în perimetrul proprietății 
individuale sau colective, lu
crările se efectuează contra 
cost, la tarife accesibile, în baza 
unor comenzi. în acest scop se 
poate apela la orice oră din zi și 
din noapte la dispeceratul de 
apă și canal, la telefonul 
227087, atât pentru intervenții 
operative, cât și pentru limitarea 
unor pierderi din rețele.

Solicitările 
oamenilor - în 

centrul atenției »
Directorul general al SC 

"Apaterm" S.A. Deva a avut nu 
de mult o întâlnire cu reprezen
tanții asociațitlor.de locatari. Cu 
acest prilej au fost reținute o 
serie de sesizări privind defi
ciențe în sectoarele de activitate 
ale societății și s-a trecut ope
rativ la rezolvarea lor, inclusiv la 
cele semnalate în ziarul 
"Cuvântul liber". Este normal ca 
oamenii să aibă apă și căldură, 
pe care le plătesc cu mari efor
turi, dar la fel de normal și de 
necesar este să-și întrețină în 
bune condiții instalațiile inte
rioare, să elimine pierderile, să 
solicite repararea defecțiunilor 
apărute în instalațiile interioare 
sau în cele exterioare. Echipele 
de intervenție ale "Apaterm" ga
rantează operativitate și calitate.

Sediul: Deva, str. E. Gojdu, 
nr.83 B.

Obiectul de activitate: 
Construcția de clădiri, de alte 
obiective, inclusiv execuția unor 
lucrări de artă. Iar scopul: pres
tarea anumitor servicii și repa
rații în construcții și instalații, 
lucrări de investiții, producerea 
unor materiale de construcții.

Acționar unic: Consiliul 
local Deva.

Consiliul de administra
ție: Vasile lovan - președinte al 
c.a. (nu este membru al Consi
liului local Deva), Radu Rădu- 
lescu, Gheorghe Nițescu, Dorin 
Costa, loan Resiga (consilieri 
locali).

Conducerea executivă: 
Vasile lovan - director, Vanea 
Bucur - inginer șef, Marian Filip - 
contabil șef.

Societatea
Comerciala “Urban

Construct’SÂ
z Primele ) 
v nemulțumiri J

- întrucât la toate cele trei so
cietăți comerciale acționar unic 
este Consiliul local Deva, ar fi 
trebuit ca repartizarea patrimo
niului să se facă în mod echilibrat, 
atât la activ cât și la pasiv și mă
car o vreme să fie ajutate în 
aceeași măsură pentru a putea 
demara cu dreptul și cu speran
ță, consideră dl Vasile lovan. 
Ceea ce nu s-a întâmplat. "Apa
term" și-a tăiat porția cea mai 
mare, iar celorlalte două societăți 
nu le-a prea mai revenit mare lu
cru. Asta a și făcut inoperabilă 
colaborarea între noii născuți ai 
fostei RAGCL. Ca urmare a unei 
divizări insuficient gândite și apli
cate, în toate componentele sale, 
"Urban Construct" este singura din 
cele trei care a fost aruncată în 
concurența de piață dură cu so
cietăți de construcții puternice, cu 
experiență, cu personal specia
lizat și dotare corespunzătoare. 
Mai mult, lucrările de construcții 
contractate inițial de RAGCL au 
fost blocate în procent de 70 la 
sută, comenzile pentru execuția 
de drumuri au fost sistate, încât 
ne-am trezit izolați, în imposibilitate 
de a funcționa. Am strigat, ne-am 
bătut și ne-am deblocat cumva, 
avem unele comenzi, contracte 
pentru drumuri, o lucrare de ali
mentare cu apă la Sîntuhalm, altele, 
însă pierderile de producție și de 
încasări cine le plătește? Ele se 
răsfrâng acum negativ în plata 
angajaților noștri.

■------------' ' --------------- ------------------------------------------------

( Singura soluție -) 
( ^privatizarea J

"Qrban Construct" Deva are, 
cum am consemnat, un obiect de 
activitate vast. Pe lângă ceea ce 
am notat, mai execută lucrări de 
zidărie și tâmplărie, de izolații și 
protesție anticorozivă, zugrăveli și 
pardoseli, placări și finisaje pereți, 
realizează construcții metalice și 
remedieri în instalațiile de apă și 
termoficare, produce elemente din 
beton (în stația veche de betoane, 
pentrp că cea nouă a fost vân
dută de conducerea RAGCL unui 
întreprinzător particular).

- întreaga noastră ofertă de 
construcții, de alte prestații, am 
trimis-o asociațiilor de locatari, unor 
agenți economici, am popularizat-o 
prin presă, am reactualizat tarifele, 
punâfidu-le de acord cu piața și 

așteptăm comenzi, solicitări, sub
linia Vasile lovan. La sediul nostru, 
la telefonul 227094, de la serviciul 
nou înființat: producție-marketing. 
Așteptăm inclusiv soluții de priva
tizare, cereri de cumpărare a so
cietății, pe care le vom analiza în 
cadrul colectivului și le vom su
pune aprobării Consiliului local 
Deva, Cred că va fi singura șansă 
de existență a colectivului, chiar 
dacă nu va mai rămâne la numărul 
de 139 de salariați de acum.

(Poftiți la ștrand!)
Pe lângă cele două secții de 

bază’- prestări construcții și insta
lații -,'"Urban Construct" mai are în 
administrare, urmând să-i fie con
cesionate de către Primăria muni
cipiului, ștrandul și cimitirul "Buna- 
vestiae" din cartierul Micro 15. Dar 
veniturile sunt modeste. Mai ales 
că vine iarna; și vor fi modeste și în 
construcții, care-și restrâng acti
vitatea în perioada sezonului 
friguros.

-'Noi ne străduim să punem 
pe roete activitatea în toată com
plexitatea ei, însă fără bani este 
enorm de greu, arăta Vasile lovan. 
Să vedem ce se va mai întâmpla la 
semnarea protocolului financiar - 
contabil între cele trei societăți 
nou înființate. Pentru că divizarea 
nu s-a făcut așa cum trebuie. 
Este îmbucurător însă că, încet- 
încet, oamenii au început să ne 
caute. Iar noi mergem mai deciși în 
întâmpinarea lor. Repet, însă, că 
singura soluție la societatea 
noastră este privatizarea. Nu mai 
suportă amânare.

Salubritate” SA
Sediul: Deva, str. E. 

Gojdu, nr. 83 A.
Obiectul de activitate: 

Colectarea, stocarea, trans
portul și tratarea gunoiului 
menajer și industrial din mu
nicipiul Deva și din unele 
localități rurale (Certej, Ilia, 
Dobra - deocamdată), pe 
bază de contract cu autori
tățile locale, cu asociațiile de 
locatari, agenți economici 
sau persoane individuale in
teresate.

Acționar unic: Consiliul 
local Deva.

Consiliul de administra
ție: Gheorghe Bogdan - pre
ședinte al c.a., loan Stănilă, 
Dorin loan Petrui, Aurel 
Oprișa, Ana Armășescu 
(consilieri locali).

Conducerea executivă: 
Gheorghe Bogdan - director, 
Elena Dudaș - director eco
nomic.

Perspective

- întrucât obiectivul de acti
vitate al societății este oarecum 
restrâns, iar dotarea tehnică 
destul de modestă, ne-am ori
entat spre extinderea prestațiilor 
și atragerea unor venituri supli
mentare în vederea completării 
parcului de utilaje și întregirii 
salariilor personalului muncitor - 
sublinia dl ©heorghe Bogdan. 
Astfel, am depus documentațiile 
necesare la Consiliul local Deva 
pentru concesionarea activi
tăților pe care le prestează ser
viciul public din cadrul primăriei, 
respectiv baza de sere și între
ținerea zonelor verzi, precum și 
măturatul străzilor. Sperăm să 
avem câștig de cauză. Vrem să 
organizăm un atelier de reparații 
auto și, lucru foarte important și 
aducător de profit pentru socie
tatea noastră și pentru muni
cipiul Deva, așteptăm scoaterea 
la licitație de către Consiliul local 
Deva a studiului de fezabilitate 
pe tema reabilitării sistemului de 
gestionare a deșeurilor în muni
cipiul Deva, pe care noi l-am re

alizat și depus la Consiliul local 
Deva, iar acesta l-a.aprobat. 
Materializarea studiului ar atrage 
însemnate sume de bani de la 
bugetul statului.

Și sunoiul 
costa 
bani

ii

Prestațiile pe care le efec I 
tuează "Salubritatea" Deva au [j 
importanța lor bine definită. Iar 
cei 100 de angajați ai societății, 
constituiți în două secții - ges
tionarea deșeurilor și utilaje - se 
străduiesc să le asigure în con
diții cât mai bune. Deși unii an
gajați nu prea se înghesuie la 
lucru.

în același timp, însă, servi
ciile unității nu sunt plătite la timp 
și integrai de către beneficiarii 
lor. Un singur exemplu: comuna' 
Certej îi este datoare SC "Salu
britatea" SA Deva 42 de milioa
ne de lei. Doar cu jumătate din 
această sumă "Salubritatea" și- 
ar putea pune la punct încă o 
autocontaineră, care, împreună 
cu cel de-al treilea utilaj auto- 
compactor, aflat și el în fază de- 
repunere în funcțiune, ar aduce 
un plus de operativitate și efi
ciență în munca societății de 
vene.

- Noi nu vrem să majorăm 
taxele pentru gunoi, de altfel 
mici, de 4000 de lei pe lună pen
tru persoanele fizice, însă fa
cem apel la populație, la asocia
țiile de locatari, la agenții eco
nomici să-și achite serviciile pe 
care noi le asigurăm. Numai așa 
putem să ne completăm și mo
dernizăm dotarea tehnică, aflată 
într-o stare de uzură foarte pro
nunțată, să întreținem contai
nerele de gunoi, iar pe multe să 
le înlocuim cu altele noi, să ridi
căm mai des deșeurile de la lo
curile de depozitare, păstrând 
orașul mai curat, mai proaspăt 
ferindu-i de eventuale îmbolnă
viri. Suntem deschiși oricăror 
discuții și colaborări. Cei care 
doresc pot să ne contacteze în 
fiecare zi la sediu sau la tele
foanele: 227016,227103.

Pagină realizată de Dumitru GHEONEA

i 
i 
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Fără ocupație și fără ante
cedente penale, Pihodi Francisc, 
din Hunedoara, s-a dovedit a fi 
bine calificat în meseria de hoț, la 
cei 27 de ani câți are. El a intrat 
ușor, cu chei potrivite, în locuința 
lui Radac Martin, din Deva, unde 
l-a atras imaginea unui televizor

Samsung. Numai că "telespec
tatorii" de ia Biroul Poliției Cri
minale au văzut scenariul și l-au 
dibuit pe hoț, deteriorându-i ima
ginea. Televizorul, în valoare de 
3.500.000 de lei, a fost returnat 
proprietarului, căruia i s-a urat 
vizionare plăcută...
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Deși lucra tocmai la Buzău, ca 
administrator la S.C. Iza Impex 
SRL din localitate, Gâscă Luminița 
Isabela a aflat că la Deva ar fi o 
curte mare de găini numită 
"Avicola". Specialistă în găinării, 
Gâscă a emis, în luna august a.c., 
un CEC barat către societatea 
deveană, în sumă de 143.138.099

lei, reprezentând contravaloarea 
unei însemnate cantități de came. 
Numai că, minte îngustă, ca toate 
gâștele, madam Gâscă a uitat 
(intenționat, desigur) că nu are 
disponibil în bancă. Drept pentru 
care polițiștii de la CCEF Deva au 
luat-o la scărmănat pentru înșe
lăciune de iau mers fulgii...

furat gfiini
z

asocia%25c8%259bitlor.de
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Emil Constantinescu participă la 
conferința “Renașterea drumului 

istoric al mătăsii”
Președintele Emil Constantinescu va 

participa, în zilele de 7 și 8 septembrie, 
la Baku, la conferința la nivel înalt cu 
tema “Renașterea drumului istoric al 
mătăsii”.

Organizarea acestui summit a fost 
anunțată în cursul vizitei pe care preșe
dintele Emil Constantinescu a efectuat- 
o, în perioada 29 iunie - 4 iulie, în 
Azerbaidjan. Turneul caucazian al 

■■— . ____

președintelui Constantinescu a cuprins, pe 
lângă Azerbaidjan, și Georgia și Armenia, 
iar discuțiile au avut ca teme centrale 
refacerea “drumului mătăsii” (traseul 
incluzând România) și proiectul Traceka, de 
transport, în primul rând, al țițeiului din zona 
Caspică spre Europa Occidentală.

La conferința din septembrie, de la 
Baku, au fost invitați să participe circa 30 
de șefi de stat și de guvern din regiune.

Jrtteraefttl îi deprimă 
și-i izolează pe 

utilizabtri, conform 
imuistudiii

Folosirea cu regularitate a Internetului, timp 
de câteva ore pe săptămînă, este un factor care 
determină însingurarea și deprimarea utiliza
torului, transmite AFP, citând un studiu apărut 
în The New York Times.

Rezultatul studiului care a costat 1,5 milioane 
de dolari indică faptul că rețeaua mondială 
favorizează dezvoltarea unui anumit gen de 
depresie, chiar și la persoane care anterior nu 
fuseseră predispuse la o astfel de afecțiune. 
Studiul, intitulat HomeNet, a fost efectuat pe 169 
de persoane în decursul a doi ani.

O oră pe săptămână de accesare a Inter
netului reduce gradul de sociabilitate a 
utilizatorului și face în așa fel încât cercul de 
cunoștințe ale utilizatorului să scadă. Relațiile 
virtuale întreținute prin intermediul rețelei 
mondiale nu furnizează căldura, stabilitatea și 
optimismul pe care le dau cele reale, se mai 
arată în raportul HomeNet.

© /tegie t/ians^o/imatâ 
în societate naționala»

Guvernul a decis ca transformarea Regiei 
Autonome de îmbunătățiri Funciare (RAIF) în Societatea 
Națională de îmbunătățiri Funciare (SNIF) să se facă 
prin proiect de Lege, deși Ordonanța 30/1997 permitea 
ca această reorganizare să se facă prin Ordonanță 
de Guvern.

SNIF are ca obiect de activitate irigarea terenurilor 
agricole, combaterea eroziunii solului și îndiguirile.

Proiectul prevede ca energia electrică necesară 
pompării apei și toate cheltuielile de întreținere și reparații 
la lucrările de îmbunătățiri funciare să fie suportate de 
la bugetul de stat. într-o notă către Ministerul Finanțelor, 
Dinu Gavrilescu, ministrul a- 
susține că, dacă această prevedere nu ar ti păstrată, 
prețul apei pentru irigații ar putea crește de circa patru 
ori, ajungînd la 643.400 lei/1000 mc.

MAA a insistat ca lucrările cuprinse în amenajări 
interioare de irigații, cum ar fi clădirile, amenajările, 
utilajele, mijloacele de transport, să fie scutite de taxe 
și impozite pînă la începerea privatizării

Lucrările de irigații, barajele și digurile împotriva 
inundațiilor și lucrările de desecare constituie domeniu 
de stat.

l)lî AMPLOARE
Un camion care transporta circa 50 J 

I de persoane a căzut, zilele trecute, de la I 
| înălțimea de 80 de metri într-o prăpastie, în | 
, apropiere de Papallacta, la 50 km nord-. 
1 est de capitala ecuadoriană Quito, ac-1 
| cidentul soldându-se cu cel puțin 34 de |
■ morți, a anunțat poliția locală, citată de AFP. ■

Alte cincisprezece persoane au fost* 
| rănite în urma accidentului, a precizați
■ sursa citată. ■

Operațiunile de salvare se desfă-
I șoară cu dificultate în această zonal 
I forestieră din Anzi, unde temperaturile | 

z ^sunt foarte scăzute.

Situația dift Rusia estegrav-â ea Îk 1917
Situația actuală din Rusia este mai 

gravă decât în 1917, înaintea revoluției, a 
declarat liderul naționalist rus Aleksandr 
Lebed, după o întrevedere avută cu preșe
dintele american Bill Clinton, informează AFP.

Lebed, guvernator al regiunii siberiene 
Krasnoiarsk, s-a întâlnit cu Clinton în 
cadrul unei reuniuni a mai multor lideri 
parlamentari ruși la reședința ambasa
dorului Statelor Unite la Moscova.

într-un interviu acordat agenției Interfax, 
Lebed a afirmat că, în cazul în care Elțîn va 
decide să dizolve Duma de Stat (Camera 
inferioară a Parlamentului rus), în Rusia ar 
putea fi declanșată o revoltă populară.

Dacă Elțîn va dizolva Duma, situația va fi 
aceeași ca în 1991, a afirmat Lebed. El s-a 
referit la august 1991, când la apelul lui Boris 
Elțîn, mii de ruși au venit să apere accesul în 
Parlament, ca o reacție la o tentativă de puci 
comunist împotriva liderului de la Kremlin de 
la acea vreme, Mihail Gorbaciov.

în momentul de față, posibilitatea unei 
dizolvări a Dumei de Stat este menționată de 
mâi mulți consilieri și colaboratori apropiați ai 
lui Elțîn. Duma de Stat a respins candidatura 
lui Viktor Cemomîrdin, iar Constituția prevede 
că președintele poate dizolva Duma dacă 
aceasta respinge de trei ori candidatul său 
pentru funcția de prim ministru.

. —...... •=—
la lumină. Mărul este prețuit pentru gustul său și 
posibilitatea de a se păstra aproape de la oMĂRUL DE LA

“TENTATIE” LA COMPLOT...•
Mărul este prezent în toate povestirile 

biblice și mitologice, în basmele multor popoare, 
asociindu-l cu preferințele și gustul femeii. A 
fost trecut în patrimoniul omenirii ca simbol al 
tentației. Eva l-a preferat făcându-l pe Adam 
să piardă fericirea Edenului, dar și să se 
bucure apoi cu ea împreună de plăcerile 
roadelor pământului și frumusețea planetei 
noastre. Hercule a ucis dragonul cu 100 de 
capete care păzea Grădina Hesperidelor, cele 
trei fiice ale lui Atlas, pentru a lua trei mere. La 
noi este cunoscut basmul cu “Prâslea cel voinic 
și merele de aur". Un măr a stat la baza 
discordiei care a dat naștere războiului Troiei, 

de i lumer. Aceste câteva exemple 
denotă că omul a fost preocupat de frumos, a 
văzut mărul ca un dar frumos al naturii și l-a 
introdus în plăsmuirile sale frumoase. Gospo
dinele zilelor noastre învață să-l introducă și în 
compot sau în plăcintă, în ștrudel și în alte 
preparate gustoase. Merele sunt o importantă 
sursă de vitamină, care variază în cantitate de 
la un soi la altul, între 3 și 45 miligrame la 100g. 
Conținutul în vitamine va fi cu atât mai mare cu 
cât mărul în creșterea sa a fost expus mai mult

recoltă la alta. După citrice reprezintă primăvara, 
înainte de verdețuri, a doua sursă de apro
vizionare a organismului cu vitamina C.

Pentru că ele se Gonsumă fără o prepa
rare termică, merele oferă întreaga lor cantitate 
de vitamine. Ele mai conțin și alte vitamine decât 
C, precum și săruri minerale, având efecte 
alcalinizante. Este bine tolerat de diabetici, 
curăță dantura, combate cariile dentare. Se 
recomandă să fie consumate la finele mesei. 
Merele se recomandă în popor și la com
baterea diareelor. Copiilor li se prescrie cură 
de mere.

BEREA, MAI BUNĂ ÎN 
STICLE BRUNE

Berea păstrată în sticle brune este mai bună 
decât cea păstrată în sticle de culoare verde, 
susține unul dintre specialiștii Fabricii de bere 
Bermas SA Suceava. Șeful Secției Fermentație 
de aici a spus într-o conferință de presă că 
dezechilibrul proteic produs prin penetrarea 
radiațiilor ultraviolete, se realizează mai repede 
la sticlele verzi, decât la cele brune. El a precizat 
că berea păstrată în sticle brune este mai bună 
deoarece razele solare pătrund mai greu.

Prevenirea bolilor 
cardiovasculare:

Majoritatea sfaturilor date de dieteticieni • 
sunt greu de înghițit, dar există din fericire și • 
câte unele care fac să-ți lase gura apă. După * 
vinul recomandat călduros în cantități modera- • 
te, iată că vine rândul ciocolatei să fie • 
reabilitată. Beneficiul oferit de conținutul ei în , 
antioxidanți, acești noi binefăcători ai coro- • 
narelor, depășește neajunsul calităților * 
energetice concentrate sub formă de glucide . 
și grăsimi, care au făcut din ciocolată o • 
proscrisă a regimurilor alimentare de toate * 
categoriile. Cu excepția celui de-al doilea • 
război mondial, când soldații nord-americani • 
aveau dreptul la trei batoane de ciocolată pe , 
zi, ca aliment unic pe durata luptelor (în mod • 
sigur, nu din grija de a le feri coronarele de • 
aterosclerozăl). Fenolii conținuți în cantitate , 
importantă în pudra de cacao oferă acestei • 
delicatese virtuți ignorate până acum. Chiar și * 
un pahar de vin roșu pălește în fața unei tablete • 
de ciocolată. Și dacă nu vă deranjează să vi le • 
administrați în același timp, s-ar putea zice că * 
ați împușcat doi iepuri dintr-un foc. •

CUPLUL REGAL DIN 
SUEDIA ESTE LA FEL DE 
POPULAR CA ÎNTRECUT

Familia regală este foarte populară în Suedia, și 
Regele Carl XVI Gustav, care a sărbătorit în iunie 
douăzeci și cinci de ani de la încoronare, este bărbatul 
cel mai admirat din țară, informează AFP, citând un 
sondaj SIFO publicatîn capitala Suediei.

Regina Silvia, soția sa de origine germană, nu 
este depășită în sondaj decât de scriitoarea pentru 
copii Astrid Lindgren, de 90 de ani, creatoarea 
personajului "Fifi Brindacier”, în vreme ce prințesa 
Victoria, 21 de ani, moștenitoarea tronului, figurează 
pe poziția a șasea în lista personalităților feminine.

Remarcabil este și faptul că fostul prim-ministru 
Carl Bildt (1991-94) figurează pe poziția a doua, 
după rege, înaintea patronului imperiului industrial al 
familiei Wallenberg, Percy Bamevik.

Cu mai puțin de o lună înainte de alegerile legis
lative din 20 septembrie, sondajul a arătat de 
asemenea că liderul opoziției, conservatorul Bildt, I- 
a depășit serios pe rivalul său, actualul prim-ministru 
social-democrat, Goeran Persson, al zecelea pe lista 
personalităților masculine.
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Suspect eliberat
Bărbatul identificat de 

către unul dintre martorii 
oculari ca fiind cel care a 
plasat bomba la restaurantul 
Planet Hollywood din Cape
town a fost absolvit de orice 
bănuială, a declarat poliția 
sud-africană, citată de AFP. 
Una dintre victimele atenta
tului, Antoinette Schoman, 54 
de ani, declarase într-un 
interviu că a văzut un bărbat 
intrând în restaurantul situat 
în zona litorală din Capetown 
și plasând o bombă. Femeia, 
al cărei soț a murit în atentatul 
din 27 august, ea însăși fiind 
rănită, l-a descris pe presu
pusul autor al atentatului, 
spunând că a intrat în restau
rant și a plasat o sacoșă maro 
de hârtie sub tejgheaua res

taurantului, câteva minute mai 
târziu bomba explodând.

Inițial, poliția a crezut că îl 
recunoaște pe individ grație 
înregistrării video efectuate de 
o cameră a restaurantului. Ul
terior, s-a dovedit că respectiva 
înregistrare era veche de o 
lună.

Festival 
international al 

r 

baloanelor
Festivalul internațional al 

baloanelor va avea loc la 
Dieppe, în Franța, între 5 și 13 
septembrie, transmite AFP.

Vedeta acestei a zecea ediții 
va fi balonul gigant japonez O- 
Dako, ce are 13 metri lungime 
și 12 lățime. La acest festival, 
cel mai mare de gen din 
Europa, vor participa 32 de țări.

Baloanele prezentate în 
festival aparțin tuturor cate
goriilor: dirijabile, cu tracțiune, 
tradiționale, de luptă, istorice 
și artistice.

Un urs în 
capcană

Un urs brun care își înțe
penise capul într-o pubelă din 
plastic în care căutase de 
mâncare, într-o pădure din 
Rijeka, Croația, a fost salvat 
de la asfixie de către vete
rinari, transmite AFP, citând 
cotidianul Novi List.

Ursul, speriat foarte tare, 
a încercat să scape de pubelă 
dându-se cu capul de un 
copac, lângă autostradă, 
până când a fost observat de 
automobiliști, care au chemat 
medicii veterinari

Substanța 
antiseptică din 

lacrimi
Lacrimile, consideră azi tot mai 

mulți specialiști, duc la eliminarea 
toxinelor, în special a celor produse 
în urma stresului, și pot evita, prin 
îndepărtarea din organism a unor 
substanțe nocive, apariția unei crize 
de astm sau ulcer. Lăcrimarea este 
un act reflex, care nu depinde de 
voința noastră, plânsul fiind un 
fenomen fiziologic. Lacrimile asi
gură umezirea continuă a corneei, 
îndepărtează particulele de praf, 
evitând reacțiile de inflamare și 
umezesc căile respiratorii, împiedi
când "uscarea” nasului. Puțini știu 
însă că în lacrimile unui om există 
cea mai puternică substanță anti
septică naturală, lizozimul, care are 
capacitatea de a distruge microbii 
foarte rapid. Această substanță 
protejează ochiul de invazia 
germenilor, dar și alte zone în care 
ajunge: pleoape, față, mâini.

SFATURI UTILE PRIVIND 
PROBLEMELE DE SĂNĂTATE

Recent, medicii ameri
cani au elaborat o serie de 
reguli care, dacă sunt urmate, 
vă vor ajuta să aveți o viață 
lungă și să evitați problemele 
majore de sănătate.

• în fiecare zi beți câte 
două pahare de vin alb sau 
roșu ori de bere. Veți preveni 
astfel bolile cardio-vasculare.
• Consumați cât mai multe 
fructe și legume. Dacă mân
cați în fiecare zi cinci fructe sau 
cinci porții mici de legume, 
veți adăuga un an vieții dvs.
• Reduceți nivelul coleste
rolului evitând să mâncați 
prea multe alimente care 
conțin grăsimi animale. Dacă 

meniul dvs zilnic cuprinde un 
procentaj mai mic de 20 la 
sută de astfel de grăsimi, 
puteți adăuga alți doi ani vieții 
dvs. •Faceți cât mai multe 
mișcări. Dacă timp de trei ani 
dedicați zilnic câte 90 de 
minute activității fizice, puteți 
adăuga alți trei ani vieții dvs.
• Alegeți-vă partenerul de 
viață potrivit! Studiile au arătat 
că un mariaj fericit poate 
adăuga doi ani de viață 
bărbaților și un an femeilor.
• Distrați-vă cât rpai mult. 
Dacă ieșiți în oraș împreună 
cu grupul dvs de prieteni, de 
trei ori pe lună, speranța dvs 
de viață crește cu doi ani.
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Ca Arttowe, afe Saftft- 
Exap&fy f1900-1944j -

romancier, eseist și reporter francez, 
aviator căzut pe frontul antifascist

- "E mult mai greu să te judeci pe tine 
decât sa judeci pe altul. Dacă reușești să te 
judeci cinstit, ești într-adevăr un înțelept".

- "Sunt false evenimentele care nu mai 
sunt trăite în substanța lor".

- "Un zâmbet este adesea esențialul. Ești 
răsplătit cu un zâmbet. Ești însuflețit de un 
zâmbet. Și calitatea unui zâmbet te poate face 
să mori".
:............................................ ......................

- "Nu pe calea, limbajului îți voi transmite 
ceea ce simt în mine; nu pot decât să ți-l 
semnific, în măsura în care tu l-ai înțeles mai 
de mult, pe alte căi decât prin cuvânt".

- "Frumusețea femeii - unde-i găsești 
locul dacă nu este nici un bărbat care să fie 
emoționat de ea? Și unde este faima 
diamantului dacă nimeni nu dorește să-l aibă? 
Și unde este împărăția dacă nu există slujitor 
al împărăției?"

- "Actele josnice pretind ca vehicul suflete 
josnice; actele nobile, suflete nobile. Actele 
josnice sunt îmbrăcate în motive josnice; 
actele nobile, în motive nobile".

- "Ceea ce se vede nu-i decât o coajă. 
Ceea ce este mai important rămâne 
nevăzut."

  = .................................................................. ....----------------

■f 
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© După lungi ezitări 
un tânăr îi pune fetei pe 
care o iubea întrebarea 
îndelung așteptată de 
aceasta:

- Ana, vrei să fii soția 
mea și mama copiilor mei?

- Bine, câți copii ai?

© - Dorele, nevastă-
ta i-a spus nevestei mele 
că are 30 de ani...

- Măi Dorele, dacă a 
spus ea așa ceva, asta 
înseamnă că m-am însurat 
cu ea când avea 5 ani!

© Trei femei în vârstă 
stăteau pe o bancă și se 
plângeau: prima de noră, a 
doua de ginere și a treia de 
nepot. La un moment dat, una 
dintre ele zice:

- Gata, ajunge cu chestiile 
astea triste. Hai să trecem la 
lucruri mai vesele!

- De acord, acceptă cea 
de-a doua și întreabă:

- Florico, tu ai loc de veci?

© La o recepție 
pentru industriași și oameni V, 
din administrație, doi invitați v 
se prezintă unul altuia:

- Miron, cărbuni și cocs.
- Clocotici, director de \ 

închisoare: pâine și apă!

© - Ce să fac? Un

V

V

scoțian a cerut otravă de 2 v1
lire. Cum aș putea să-i < 
salvez viața?

- Spune-i că otrava 
costă 3 lire!
Culese și prelucrate de

/. LEAHU

•y
V

Z

HAM. HAM...
"Dacă iei un câine flămând și 

îi dai de mâncare, nu te va 
mușca. Aceasta este cea mai 
importantă diferență între un 
câine și un om."

Mark Twain

"La omplnecinstit, ca și la 
câinele tăcut, nu vocea e de 
temut, ci tăcerea."

Aristotei

"Poți duce departe de tot 
câinii, tot arătându-le o bucată 
de slănină."

Baizac

"Câine drag! Ce-mi rămâne 
de făcut/ Când, după ce te-am 
dăscălit cât am putut mai bine/ 
Văd că, în ciuda strădaniilor 
mele,/ Tu semeni atât de mult cu 
omul?"

William Cooper

A doua lege a lui Dror
în timp ce capacitățile umane de a modela mediul, societatea și 

ființele umane cresc cu rapiditate, posibilitățile de a folosi aceste 
capacități rămân aceleași.

Maxima lui Montagn
Ideea este să mori tânăr, dar cât mai târziu posibil.

Legea transportului logistic, a lui Mills
Distanța până la poarta de la care pleacă avionul tău este invers 

proporțională cu timpul rămas până la plecarea anunțată a avionului.
Regula lui Mars

Un expert este cineva venit din alt oraș.
Legea lui Hunt
Orice idee mare prezintă un dezavantaj egal sau mai mare decât 

valoarea ideii.
Prima regulă a istoriei

Istoria nu se repetă, istoricii da.
Selecție de Hie LEAHU

■ ------------------------------------------—

Orezul și soia conțin un element 
anticanceros

în urma unor experiențe efectuate în eprubetă sau pe 
șoareci, cercetătorii americani au ajuns la concluzia că anumite 
plante, ca orezul și soia, conțin un element care poate opri 
evoluția unui cancer sau poate provoca regresul tumorilor. Acest 
element acționează împotriva cancerului de colon, al ficatului, 
sânului și altor tumori.

Vatra. -
Străbat țara de-a latul în goana 

unui accelerat. O zi toridă, aproape 
topindu-se șinele sub roțile întâr
ziate ale trenului. Peisajele aleargă 
pe lângă noi dezolante precum și 
trenul în care călătoresc.

Vagoane îmbâcsite, banche
te cu husele tăiatș, cutii pentru 
gunoi sparte, pe jos mizerie și 
coji de semințe, mucuri de țigări. 
E cald, geamurile larg deschise 
nu fac decât să mai sufle aerul 
fierbinte, miros de transpirație și 
picioare nespălate.

Mâinile sunt năclăite, gâtul 
mi se usucă, deși beau precum o 
rață la baltă și apa îmi sfârâie 

^parcă alunecând pe gât.

Câmpiile arse, uscate, lanuri 
de Floarea-Soarelui cu pălării 
înnegrite, coapte înainte de 
vreme, porumbul ars cu frunze 
ascuțite ca de stuf, un nor de 
praf acoperă o turmă de oi ce 
merg cu capete aplecate sub 
arșiță căutând ceva în iarba 
arsă.

Câmpuri uscate, nelucrate, 
abandonate de om, sere dis
truse, părăsite, vii și livezi înier- 
bate. Ale cui sunt toate acestea, 
unde sunt țăranii?

E țara lui Papură-Vodă?
Un domn de alături parcă-mi 

citește gândul și spune:
- <<Praful se alege de țara 

asta și la propriu și la figu
rat». Mă tem că trebuie să îi 
dau dreptate. O zi toridă și de
zolantă mă face să-mi pun mari 
întrebări...

ina DELEANU

Ji

KUqĂGMNt
Nu-mi da, Doamne, cât pot duce, 
Nu mă-ndrăgosti prea des 

De femeia ca o cruce

Pe care-o-ntâlnesc ades;

Nu-mi învolbura dorința
După umblet printre fagi. 

Lasă-mi numai suferința 

Dorului de ochii dragi;

Nu mă pribegi prin lume - 

Lasă-mă abandonat

Unui adorabil nume

Căruia m-ai destinat.

Dumitru HURUBĂ

UMVIff ,
•Știu mulți "oameni ai mun

cii" care țopăie de fericire când în 
firma lor se mai pune de-o grevă, 
când e rost de nemuncă. Pentru 
toți puturoșii patriei, reproduc o 
"glumiță" a marelui umorist Jero
me K. Jerome: "Nimic nu mă 
fascinează mai mult decât mun
ca. Pot rămâne așezat și s-o 
contemplu ore întregi!" • Uneori 
întâmplarea mă plasează printre 
persoane care glumesc și par a 
fi cu toții spirituali. Mă încearcă 
un soi de jenă - ca la vârsta 
copilăriei -, nu știu să mă an
grenez în "tematica" grupului, 
parcă nu cunosc limba, roșesc la 
prostiile rostite nonșalant de 
ceilalți. Nu pot să țin piept unor 
guralivi care știu tot. Nu-mi pare 
rău. «AVIZ AMATORILOR: Fla
căra interioară nu poate fi mi
mată. E sau nu e. «Vorbind des
pre neobișnuita muncă de jur
nalist, Mort Rosenblum de la 
"Associated Press" preciza: 
"Când e trezit în mijlocul nopții, 
un pompier trebuie doar să-și 
tragă pantalonii și să fugă la 
stingerea incendiului. Reporterul 
trebuie să spună unui milion de 
persoane cine a aprins chibritul 
și de ce." «îndoiala este o func
ție hotărâtoare în mersul gândirii. 
Este frâna pe care gândirea și-o 
pune ei înseși, făcându-și înain
tarea mai sigură. Există un minu
nat elogiu pe care Anatole 
France l-a adus îndoielii, prin 
sarcastice inversiuni: "Puțini sunt 
6ăthehil care au darul îndoielii. 
LÎn foarte mic număr de oameni 

îi poartă într-înșii sămânța, care 
nu se dezvoltă fără cultură. îndo
iala e ciudată, gingașă, filozo
fică, imorală, monstruoasă, 
transcendentă, plină de răutate, 
dăunătoare persoanelor și bunu
rilor, potrivnică civilizației statelor 
și prosperității imperiilor, funestă 
pentru omenire, nimicitoare de 
zei, nesuferită precum în cer așa 
și pe pământ". «De la Albert 
Einstein citire: "Lucrul cel mai 
minunat cu care ne putem întâlni 
este MISTERUL. La baza artei și 
adevăratei științe se află emoția 
primară. Cel care nu știe acest 
lucru și nu mai poate fi curios 
sau simți uimire este ca și mort, 
asemenea unei lumânări stinse". 
Și, în alt plan, Radu Tudoran ne- 
a lăsat un gând ca un flash în 
beznă: "Să ne bucurăm de ceea 
ce poate să rămână o taină su
blimă. îi plâng pe toți inocenții 
care vor merge să vadă un film 
pornografic". «Cu câțiva ani în 
urmă, preotul Calciu Dumitreasa 
- care străbătuse multe țări ale 
lumii-a fost invitat la Casa Albă 
de președintele Bush. La un 
moment dat - discutându-se 
despre tinerii lumii -, preotul 
nostru a precizat: "în occident 
sunt tineri inteligenți și buni, dar 
ei nu au DIMENSIUNEA SUFE
RINȚEI". «Un NOR, în memoria 
neuitatului PETRU CREȚIA: "Cu
prins în norii aceștia, pământul 
trebuie să pară în cer o păpădie 
nespulberată încă în vânt". -

Hie LEAHU

Z

5000 de români se îmbolnăvesc anual de 
diabet

Aproape 800000 de români suferă de diabet, ritmul îmbolnăvirilor 
ajungând anual la aproape cinci mii de cazuri noi, a declarat prof. 
Constantin lonescu -Tâcgoviște, directorul Institutului Național de Nutriție 
și Boli Metabolice din București. Aproximativ 15 la sută dintre diabetici 
sunt insulino-dependenți. Costurile necesare tratamentului bolnavilor de 
diabet sunt extrem de ridicate, aproape șapte la sută din bugetul Sănătății 
fiind alocat îngrijirii suferinzilor de această maladie. De aceea ar fi extrem 
de important să fie susținut financiar un amplu program de depistare 
precoce a maladiei, a afirmat directorul clinicii. Diabetul a devenit una din 
bolile pentru care specialiștii din țările riverane Mării Negre au hotărât să 
elaboreze programe comune de prevenire a maladiei. Un prim pas în 
această acțiune a fost crearea unei rețele informatizate, care să permită 
monitorizarea permanentă a diabeticilor și a evoluției bolii fiecărui caz în 
parte, a mai spus lonescu - Târgoviște.

SCHERZO
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ORIZONTAL: 1) Neputință a 
stăpânirii de sine; 2) Reținut la admi
nistrația financiară; 3) Adversară 
declarată a miracolului vieții - îm
părății spintecate de regate; 4) Vă
desc o accentuată lipsă de formă - 
întâmpinat mereu cu zâmbetul pe 
buze; 5) Atașat confortabil la unele 
garnituri - Instrument de măsurare a 
înclinațiilor; 6) Ținut la piept într-o 
caldă îmbrățișare - Frontiere de stat 
în Afganistan! - Avangarda unei 
formații muzicale; 7) Prolog timid la 
o poveste de iubire - Fluierat la 
ieșirea din teren - Calul de bătaie al 
tablagiilor notorii; 8) Punct de ex
tracție cu nivelul scăzut; 9) Centru 
de bobinaj pentru transformatoare - 
Echipament special pentru expediții; 
10)-Pompă lingvistică pentru umfla
rea adevărului.

VERTICAL: 1) Se încadrează într-o lume ne
dreaptă; 2) Se înmulțește mereu cu spor; 3) Mod real 
de a ține evidența - Cuvânt de deschidere la o recepție; 
4) Crescut mereu afară din albie - Solist consacrat în 
muzica de cameră; 5) Rezultat în urma unei acțiuni de 
altoire - Petice identice puse la cauciuc!; 6) Perso
nificare vetustă a originii vieții - Consemnați indubitabil 
cu orientări de dreapta; 7) Exprimare lapidară vrednică 
de admirație - Chemare agrestă pentru cel apropiat - 
Măsură pentru hrănirea lăcomiei; 8) Forțează cu 
hotărâre un qâștig final - Valoare ce tinde spre zero 
absolut; 9) Mod de a reacționa la durere - Promotor al 
unei acțiuni derutante; 10) Depănare infinită din ghemul 
vremii.

Vasiie MOLODEȚ
Dezlegarea careului "PARAFRAZE" apărut în 

ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) CALAMITĂȚI: 2) ANIHILATOR; 3) 

PINACOTECA; 4) AMI - UTILAT; 5) TASAT - ClRl; 6) 
ALTA - MIE - O; 7) NIE - SA - RIN; 8) OC - tORT - LA; 
9) SUCIT-ORAL; 10) ILUZIONARE.

MAT IN 2 MUTAM
Controlul 
poziției:
Alb:’ Rb4, Tc3,
Td2
Negru:Ra6, p:a7 
și b7

Soluția proble
mei din nr. trecut:
1. Nf2! -
2. Df5

1. ... Rf3
2. Dg4 mat
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ANIVERSARI

• Laurean urează fiicei sale 
Sîrb Claudia "La mulți ani"! 
(9329)

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

•Vând urgent teren intravilan, 
Băcia, nr.1 A. Tel. 260125, după 
ora 20 (5686)

• Vând casă Peștișu Mare, nr. 
48, la șosea. Tel. 092 321571 
(5662)

• Vând garsonieră, confort 1, 
etaj 1, lângă Cinema "Flacăra"; 
Tel. 672182 (5663)

• Vând urgent casă, 3 ca
mere, dependințe, grădină, gaz. 
Călan, str. Toamnei, nr.2, tel. 
731279 (5664)

• Vând casă, curte, grădină, 
Simeria,Libertății, nr.12 - 6 
camere, încălzire centrală, gaz, 
condiții privatizare, 60.000 DM. 
Tel. 260398 (5682)

• Vând apartament 4 camere, 
Petroșani, 1 Decembrie, bl.92, 
etaj 1,ap.3 (5683)

• Vând apartament 3 camere, 
loc. Hunedoara, Micro 6, zona 
Păltiniș, etaj 4, preț negociabil. 
Tel. 711381, orele 22,30 - 6 
dimineața. (5695)

• Vând urgent casă, grădină 
în Cristur, nr.81 (5854)

• Vând depozit en gros, nou, 
construit central, spații comer
ciale ultracentral, chioșc metalic 
50 mp amplasat piața centrală 
Deva. Tel. fax 219300 (5700)

• Vând sau schimb aparta- 
ment'Aiud, Micro 3, etaj 2, trei 
camere, pivniță, cu similar Orăș- 
tie, tel. 054/247443 (6083)

• Vând casă cu livadă, 2 locuri 
de grădină, sat Renghet sau 
ofer casă pentru întreținere. Tel. 
261163 (5632)

• Vând urgent apartament 2 
camere. Informații tel. 214324 
(5635)

• Vând garsonieră mobilată, 
îmbunătățiri, str. Zarandului, bl. 
80/2, et 2, ap. 45, lângă ștrand. 
Informații la domiciliu. (5635)

• Vând casă, grădină, curte, 
4500 mp, Sălciva, comuna Zam, 
preț 48 milioane. Informații tel. 
713794, Hunedoara. (6004)

•Vând casă, str. Florilor, nr. 5, 
Hațeg. Informații tel. 777285 
(7248)

• Vând urgent ARO 10, preț 
negociabil 7 milioane lei, stare 
bună de funcționare, sat Trestia, 
nr.54, corn. Băița (8756/57)

• Vând două cavouri cimitirul 
Bejan Deva. Tel. 222411 (5852)

• Vând grâu și porumb, sat 
Abucea. Tel. 283246 (8493)

• Vând microbuz Mitsubishi, 
9 locuri, înmatriculat, negocia
bil, Sereca, nr. 40 (6085)

• Vând parchet stejar, 18 mp. 
Relații Canton CFR Băcia 
(5663)

• Vând mașini cusut indus
triale, instalate în spațiu închiriat. 
Tel. 225632 (5692) ’

• Vând PC 486, televizor color 
Telecolor, convenabil. Tel. 092/ 
301945 (5693)

• Vând video recorder 
Goldstar, nou, convenabil, PC 
386. Tel. 229278 (5693)

• Vând la jumătate preț fe
restre cu și fără rulouri, uși 
diferite modele și mărimi, di
verse obiecte sanitare. Deva, A. 
Vlaicu, 19 (5505)

• Vând oțel beton diametrul 
6 - 2965 lei/kg, diametrul 8, 
10, 12 - 2805 lei/kg. Tel. 
213637 (5523)

• Vând 2 juninci Holstein, 
fătate, luate din fermă, Orăștie, 
Petru Maior, nr. 84, familia 
Vlaicu.(6087)

• Vând câine Doberman, 
vârsta 8 luni, exemplar deo
sebit, 400 000 lei. Tel. 054/ 
711021 (6002)

• Vând centrală termică, pe 
gaz, Vaillant, boiler apă caldă 
Instant, calorifere din tablă de 
oțel sau aluminiu, noi. Tel. 
092701072 (6001)

- iN -JHICE OCAZIE, 
\ PUBLICITATE PRIN

«AmVABITUL LIBER"

SCHIMBURI DE 
LOCUINȚE

• Schimb apartament 3 ca
mere și garsonieră, central- 
ultracentral, confort 1, cu casă 
Deva-Simeria, sau vând. Tel. 
094230113 (5851)

OFERTE DE
SERVICII

• SC angajează croitorese. 
Tel. 213201, orele 8-17, tel. 
222398 (5633)

• SC Fincont Audit SRL oferă 
servicii în domeniul financiar- 
contabil. Informații la tel. 
212995 pentru Deva și 711451 
pentru Hunedoara. (7057)

• Angajez vânzătoare chioșc 
alimentar piața centrală. Tel. 
216399 (5855)

• Angajăm croitoreasă califi
cată cu contract de muncă, vârsta 
maximă 35 ani, salariu 
1.000.000 lei. Tel. 230034 (5698)

• Doriți să câștigați între 150- 
200 000 lei/zi? Sunați la: 094/ 
210257. (5627)

• Grupul Școlar Economic 
Administrativ și de Servicii Hune
doara anunță organizarea con
cursului în vederea ocupării urmă
toarelor posturi: bucătari, două 
locuri, îngrijitori 3 locuri, spălă
torese 1,5 locuri, contabili 2 locuri, 
casier un loc, administrator, un loc. 
Concursul se organizează în 
14.09.98, ora 11. Relații la tel. 
711150, 714052 (6003)

DIVERSE

• Exorcist, vindecător, clar
văzător oferă talismane, dez
leagă farmece, reușite dra
goste, afaceri. Tel. 092 200147, 
056 288017 (5548)

• Caut femeie singură, fără 
obligații, pentru întreținere 
gospodărie la țară. Tel. 226342, 
după ora 15 (5694)

• Grădiniță particulară cu 
predare limba germană. Tel. 
233087 (5696)

• Asociația Familială "Calo- 
tescu Marian" anunță începerea 
activității firmei cu data de 
1.09.1998. (5691)

• Persoanele disponibilizate 
cu Ordonanța 9 pot fi ajutate 
pentru încasarea rapidă a întregii 
sume cuvenite cu un comision 
de 4%. Telefon 234048. (OP)

ÎNCHIRIERI )

• Ofer spre închiriere rochii 
noi de mireasă. Tel. 218795 
(6396)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de han
dicapat, nr.705 din 1990 pe 
numele Horvath Andișor, do
miciliat în Bârcea Mică. Se 
declară nulă.

COMEMORĂRI

• Cu adâncă durere în suflet 
anunțăm că se împlinesc șase 
săptămâni de tristețe și lacrimi 
de când ne-a părăsit pentru 
totdeauna cea care a fost

LUXANDRAAURELIANATAMȘA
Slujba de pomenire va 

avea loc azi, 5.09.1998, la 
Paraclisul Spitalului Deva.Te 
plâng mereu mama și sora. 
Dumnezeu să te odihnească 
în pace. (5549)

• Au trecut 7 ani de când ne- 
a părăsit cel mai bun sot și tată

n
IOAN RUSU

din Brad. Nu te vom uita nici- 
odată. Soția, fiul și nora. (5673)

• Duminică, 6 septembrie, se 
împlinesc 10 ani de când a 
plecat dintre noi dragul nostru 
soț și tată

MIRCEA BOTICI
Vei rămâne veșnic în inimile 

noastre. (5860)

Pentru persoane dornice în realizarea unor venituri substanțiale
societatea de asigurări "INTERAMERICAN' SA

Angajează "UNIT MANAGER". Vă rog trimiteți 
CV, cu număr de telefon, la nr. 054/233250, până la 
data de 10.09.1998.

Fată de 1989----------- y ■ ■ ■ - ■

Hunedorenii Primesc 
de 7-8 ori mai multe 

pachete din străinătate
Oficiul Poștal nr 3, sau, 

cu alte cuvinte, poșta mică 
din cartierul Gojdu al Devei, 
este singura poartă din județ 
prin care sunt tranzitate cole- 
tele poștale pentru și dinspre 
exteriorul granițelor țării. Din 
cele declarate de dna Doina 
Munteanu, diriginta oficiului, 
a reieșit că traficul de colete 
s-a intensificat mult în ulti
mii ani, volumul tranzitului 
crescând de până la opt ori. 
Lunar, la oficiul poștal se vă- 
muiesc, în medie, cca. 380 
de colete. Hunedorenii pri
mesc din străinătate prepon
derent alimente și articole 
vestimentare, obiecte care 
sunt scutite de taxe vamale. 
Sd mai primesc, sporadic, 
diferite produse electronice 
sau de altă factură. Cel mai 
mare număr de colete sunt 
trimise din Germania și Is
rael. Urmează Marea Bri- 
tanie, Australia, Canada și 
Franța. ■

Dacă înainte de 1989 nu
mărul maxim de pachete so
seau din fosta Republică So
vietică Socialistă Moldove
nească, de ani t?uni n-a mai 
sosit la Deva nici un pachet 
din teritoriul fostei Uniuni 

s.. ......... ........... . ..........  

Sovietice. Fluxul de colete 
există și în sens invers, din 
țară spre străinătate. Prea 
puțini români trimit, însă, 
cadouri'în lumea civilizată. 
Majoritatea își expediază o 
parte din propriile efecte la 
părăsirea definitivă a Ro
mâniei.

Pe acest tronson al cole- 
tăriei internaționale, Poșta 
are concurenți firme inter
naționale, cum ar fi DHL, 
specializate în coletărie ra
pidă. Atuul R.A. Poșta Ro
mână este prețul oferit pen
tru serviciu. "Ca durată de 
parvenire a coletului suntem 
cam cu o zi în urmă față de 
firmele concurente, preci
zează dna Munteanu. De 
exemplu, expedierea unui 
colet de 20 de kilograme în 
Statele Unite căstă ceva 
peste patru sute de mii de 
lei.”

în prezent, Oficiul Poștal 
nr. 3 se află într-un program 
de investiții care să recom- 
partimenteze clădirea de o 
manieră să răspundă mai 
bine cerințelor specifice acti
vității de vamă și coletărie.

A. SĂLĂGEAN

Municipiul 
Deva are apă 

caldă
(Urmare din pag. 1) 

Moș Baston

term" are încă mari datorii către^ 

RENEL. Numai rețeaua de învă
țământ și Spitalul județean sunt 
restante cu câte 2,5 miliarde de 
lei, bani pe care bugetul propriu 
nu-i poate acoperi. Conducerile 
județului și municipiului fac de
mersuri la organismele supe
rioare abilitate pentru găsirea 
unor soluții de plată către 
RENEL, prin "Apaterm", a ser
viciilor prestate.

Mai ale că nu-i departe vre
mea când trebuie deschise și 
robinetele agentului termic. 
(O.G.)

L-am întrebat ce partid pre
feră? A răspuns ambiguu: "Eu 
aș vota cu cei mai buni, dar încă 
n-am aflat care dracu'-s ăia." 
Acum se pregătește să plece la 
cules de mere la o fermă vestită. 
I se plătește în natură - câțiva 
saci cu mere pe care le înve
lește în hârtii și le pune în lăzi pe 
balcon. în serile de iarnă mă
nâncă câte 4-5 mere și iar nu se 
roagă de nimeni.

într-o zi, când era singur pe 
bancă, s-a așezat alături o bă
trânică dornică de conversație. 
"La un moment dat, doamna - 
care se plângea că este solistă 
- mi-a precizat că n-are nici 50 
de kilograme, dar a băgat 3 băr
bați în pământ. M-am mutat pe 
altă bancă..."

Pare de necrezut, dar nu-i 
displac discuțiile despre Tova
rășa cu coasa. "E colegă de-a 
mea. Eu nu mi-am bătut joc de 
ea, ca Ivan Turbincă. Din contră. 
Când eram adormit pe masa de 
operație am dat o fugă și i-am 
cerut o audiență. M-a primit cu 
brațele deschise. M-am grăbit 
să-i trag un săr'mâna și am co
pleșit-o cu laude că e fermă, 
dinamică, energică, dar o rog să 
mă mâi amâne, fiindcă mai am 
niște probleme de rezolvat (pe 
dracu', voiam să mai văd Cam
pionatul Mondial de fotbal). A 
rânjit cu poftă, m-a bătut pe 
umăr și mi-a spus să n-am pro
bleme, că ei îi plac fricoșii. Fiind
că sunt glumeț, mă lasă până mă 
plictisesc de viață. Așa că re
zolvai și problema asta..."

toachim LAZĂR

f NOTE INFORMA TlhOPINII
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ConcurentăI
La Hațeg continuă intro

ducerea gazului metan pe 
străzile orașului. Lucrarea o 
execută două firme - "Ado
nis" din Simeria și "Remon- 
tim" Hunedoara. între cele 
două firme există, firesc de 
altfel, concurență, fapt din 
care câștigă ritmul de des
fășurare a lucrării și calitatea 
acesteia. (Tr.B)

Buget insuficient
Bugetul alocat Primăriei 

comunei Băița pe anul în 
curs este de 450 milioane 
lei. Suma este considerată 
de membrii conducerii lo
cale ca fiind insuficientă 
pentru cele 11 sate aparți
nătoare comunei. Până la 
ora actuală, din buget s-au 
cheltuit 250 milioane lei

| pentru diverse lucrări. De 
menționat, că de 4 luni de 
zile nu s-au mai acordat aju
toarele sociale, cele 60 de 
dosare reprezentând aproxi
mativ 40 milioane lei. (Cr.C.)

în sprijinul 
bisericii

în curând Biserica orto
doxă din localitatea Băița va 
oferi credincioșilor o imagi
ne proaspătă. Altarul sfân-

| tului lăcaș a fost în întregime 
| pictat, urmând a fi executate 
■ și frescele. Viceprimarul, dl 
! Cornel Sav, a ținut să men- 

1 tioneze că un merit deosebit 
X________________________ -

I 
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I

VREMEA
Timpul va fi variabil, răcoros noaptea și dimineața, 

exceptând regiunile vestice. Vântul va sufla slab până 
la moderat. Temperaturile minime se vor situa între 5 și 
15 grade, iar cele maxime între 18 și 28 de grade.

J

I

I 
I
I 
I
I 
I
I

ac-

X 
' I

I 
în realizarea acestei acțiuni | 
îi revine dlui Emil Turciu, | 
membru al Comitetului bise
ricesc și un desăvârșit ere- 
dincios. Dumnealui a contri- I 
buit cu bani și s-a ocupat | 

practic de organizarea 
tivității. (Cr. C.)

"Sperietori" 
pentru câini 

lată că tehnica ultramo
dernă vine de hac de data 
asta și câinilor vagabonzi, 
într-un mod elegant, speriin- | 
du-i numai, fără să le pro
ducă nici cel mai mic rău.

Deja au apărut pe piața 
bucureșteană (probabil și 
prin alte părți din țară), la 
purtător, un fel de aparate în 
miniatură pe bază de ultra
sunete, capabile'să-i fugă
rească pe câinii mușcători 
din jurul nostru, ca de altfel 
și pe ceilalți, lătrători sau ne
lătrători, aparate al căror | 
efect este perceput numai | 
de urechea lor "fină". Și când * 1 * * * * * * 

te gândești că nici nu sunt 
deosebit de scumpe după I 
performanța lor, doar circa | 
400.000 lei, merită să fie bă
gate în seamă și, bineînțeles, 
procurate de urgență, mai 
ales pentru copiii noștri mer
gători la școală.

avea apă caldă. Conducerea
"Apaterm" roagă populația să
aibă încă puțină răbdare.

Important este că s-a ajuns 
la o înțelegere între conducerile 
SC "Apaterm" și FE Mintia de a 

^preșța^aceș£șeryiciu, deși "Apa

I se spune așa de când se 
sprijină, fudul, într-un baston, 
vechi și el, primit de la un amic cu 
care-și omoară câte două ore pe 
zi la table. Om prevăzător, și-a 
ales singur această poreclă: 
"Șmecherilor, decât să-mi ziceți 
voi Moș Guturai, mai bine Moș 
Baston, că asta nu mă deran
jează.”

Așadar, Moș Baston, vete
ran de pe fronturile de Răsărit 
și de Apus, este unul din pala
vragiii care zăbovesc zilnic pe 
băncile din fața fostului sediu al 
Direcției Romtelecom. Din spu
sele lui am aflat că a muncit 40 
de ani, pentru care primește o 
pensie din care nici nu poate 
trăi ca lumea, nici nu poate muri.

Până în 1990 a agonisit un 
apartament mobilat cu tot ce 
trebuie, a crescut 2 copii, azi 
ingineri, și a adunat o sumă de 
bani "pentru vremuri grele". 
CARITAS-ul i-a înghițit și banii de 
înmormântare. Și-a ascuțit coasa 
și a lucrat 4 veri la o fermă de 
stat. A strâns circa un milion de 
lei pe care i l-a mâncat SAFI. 
Coasa a fost nemiloasă și i-a 
ros două verigi de la coloana 
vertebrală. Au urmat internări în 
spitale și stațiuni. Acum trage de
o pensie modestă și de indem
nizația de veteran. "Am găsit 
remediul - ne spune Moș Baston: 
în loc de 2 ouă și două roșii mă
nânc doar câte o bucată la o 
masă, iar cu o ciorbă trec 4-5 
zile. Mâncăm mai puțin și trăim 
mai mult. Hainele le mai cârpo- 
cesc, iar zugrăvitul apartamen
tului poate să mai aștepte."

Atenție, e un prilej bun 
pentru câini de a se înmulți 
în voie, bolile și hrana pentru 
ei fiind o altă problemă rezol
vabilă doar în viitor. (V.B.)
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CÂ$7y
Cil '<]

(fij Husqvarna
Pentru o
Drujbă VECHE 
primiți un 
Motoferăstrău NOU

Husqvarna 40
Prețul modelului Husqvarna 40: 3.1 70.000 lei <362 USDJ

Plătim pentru o Drujba veche: 350.000 lei (40 USD)■v

Restdeplata: 2.820.000 lei

Preț inclusiv TVA la cursul dc schimb zilnic leu/dolar

Ofertă limitată 1 sept.’98 - 31 dec.'98 
la distribuitorul nostru autorizat!

MAGAZIN HUSQVARNA
DEVA - B-dul DECEBAL, Bl. 22, PARTER 

(vis a vis de BANKCOOP DEVA)
TEL.: 054-219301; FAX: 054-224550

©Husqvarna

SOCIETATE COMERCIALA
Cumpără:

Ql]()PEL KADETT CARAVAN Diesel, an 
fabricație 1986 - 1992, stare bună, înma
triculat.
Q] microbuz transport marfă, 
Diesel, 1,5 - 2,5 tone, marca PEUGEOT, 
FIAT DUCATO sau IVECO, an fabricație 
1987 - 1992, stare bună, înmatriculat. Tel: 
Deva, 211597, interior 12, orele 9-15.

r——————————————————
La Liceul Teoretic Ilia va avea loc concurs pe 

| data de 21 sept. 1998, ora 10, pentru ocuparea urmă- 
I toarelor posturi la Școala Generală Zani:

• secretară
• muncitor calificat
Informații suplimentare la sediul școlii din Zam

I 
I 
I 
I 
I 

J

SC Florița SRL Sebeș 
produce caiete școlare, 

livrări din Sebeș, str. 1848, 
nr. 16, telefon 058/733548

Școala Sanitară Postliceală "Carol Davila" București - 
Filiala Călan, str. Independenței, nr.10, la Casa de Cultură 

face înscrieri pentru anul școlar 1998-1999 începând cu data de 
01.sept. 1998, pentru următoarele specialități: • asistent generalist 

• asistent social • asistent laborator • asistent igienă și 
sănătate publică. Informații suplimentare la telefon 730668 sau 730601.

NUMAI ÎN 
LIBRĂRIILE 
BIBLIOFOR

La cele mai bune prețuri:
> toată gama de rechizite școlare;
> toată gama de caiete speciale 
ARAMIS, prin Bibliofor, distribuitor 
unic pentru județul Hunedoara;
> biciclete Mountain Bike cu plata 
în 12 rate.

Direcția Regională de 
Poștă Timișoara

Scoate la concurs în data de 17.09.1998 un 
post de șofer pentru Oficiul Teritorial de Poștă 
Deva.

Informații în legătură cu condițiile de partici
pare la concurs și documentele necesare se pot 
obține la telefonul 214792 sau la Sediul Oficiului 
Teritorial de Poștă Deva din str. M. Eminescu, nr. 71.

SC DEVIL SA Deva
Convoacă adunarea generală a acționarilor în 

data de 21.09.1998, ora 10, la sediul societății, iar 
în cazul că nu este statutară se va ține în data de 
22.09.1998, ora IO.

Ordinea de zi:
1. Aprobarea programului de restructurare a 

societății.
2. Diverse.

Societatea de construcții CCCF ” SA, Filiala Deva
Str. Rândunicii, nr. S

________ angajează secretară:
Condiții: •vârsta 20-35 ani •Cunoștințe 

operare calculator •Cunoștințe de 
dactilografiat *1-2 limbi străine

SC Q.A.B. SA 
angajează 

salesman/ agent vânzări.
- studii superioare;
prezență fizică agreabilă;

- vârsta maximă 30 de ani;
- permis de conducere cat. B;
- experiență in vânzări (constituie un avantaj).

Relații la tel. 054/284880.

S.C. ARAL IMP EX SRL
Angajează director comercial în următoarele condiții: 

studii superioare economice sau tehnice - 
specialitate construcții sau materiale de construcții; 

cunoștințe de marketing și management; 
vârsta maximă 35 ani.

Informații suplimentare la tel: 094/591602; 212434.

^^^CASA AUTO TIMIȘOARA(X)

partener autorizat pentru zona de vest a României vă oferă:

toată gama de autovehicule Mercedes-Benz și Ford
- Vânzare și în sistem de leasing
- Service și piese de schimb

Timișoara, Calea Șaguiui, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948. 

țfefr BANCA 1 
ffv transilvania sa 
'T/V sacaRSAUA Deva

cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie, nr. 42, jud. Hunedoara, 
organizează în data de 18 septembrie 1998

CCNCUKS
pentru ocuparea următoarelor posturi:

3 referent decontări externe;
3 referent marketing;
3 referent credite.

Condiții de participare:
V studii superioare economice
v' experiență în domeniul bancar;
J utilizarea calculatorului (WINDOWS);
V cunoașterea limbii engleze.

Acte necesare pentru înscrierea la 
concurs:

J cererea de înscriere
V curriculum vitae
V recomandare de la ultimul loc de muncă; 
J copie după diploma de studii.

Cererile pentru concurs se pot depune la sediul 
băncii până la data de 15 septembrie 1998.

RAPORT DE TRANZACȚIONARE DIN DATA 
DE 02.09.1998 PENTRU SOCIETĂȚILE 

COMERCIALE DIN JUDEȚUL HUNEDUARAI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

Ședința de ieri a consemnat o nouă depreciere a 
indicelui Rasdaq compozit care a ajuns ia 760 de 
puncte, în scădere cu 3,45 puncte față de ședința 
anterioară.

Piața bursieră a cunoscut ieri o reducere a lichi
dității, valoarea totală a tranzacțiilor diminuându-se ia 
1,782 miliarde iei, ceea ce reprezintă o scădere de 39% 
față de cea din ședința anterioară.

SIMBOL SOCIETATE PREȚMiN. PREȚMAX. PREȚMEDIU /W7D(
CPL CARMETAPLÂST 0 0 0 0

CON CONDOR DEVA 0 0 0 0

PIAȚA EXTRABURSIERĂ RASDAQ
SIMBOL SOCIETATE PREȚMIN. PREȚMAX. PREȚMEDiU VARIAȚIE %

ALIE ALIMENTARA DEVA2300 lei/acț. 2300 lei/acț. 2300 lei/acț. -1,71
CSIA CASIALDEVA 900 lei/acț. 930 lei/acț. 927,55 lei/acț -0,14
HABE HABER HAȚEG 170 lei/acț 175 lei/acț 171,55 lei/acț -0,28
MARN MARMOSIM 1800 lei/acț. 1850 lei/acț. 1804,56 lei/acț -1,76
PANC PANICORHD. 280 lei/acț. 330 lei/acț. 318,34 lei/acț -5,44
SIDG SIDERURGICA 2550 lei/acț. 2550 lei/acț. 2550 lei/acț 0
ULPI ULPIADEVA 910 lei/acț. 1000 lei/acț. 945,79 lei/acț +3,93

SVM Active Internațional 
Agent de valori mobiliare 

’ Marcela LOViȘTE

SC aRBAN 
CONSTRUCT SA 

cu sediul în Deva, str. E. Gojdu, nr. 83B 
vinde

la prețuri avantajoase cavouri în cimitirul 
"Buna Vestire" situat în cartierul Bejan.

Informații suplimentare la telefon 227094.
Toți cei care posedă locuri de veci în cimitirul 

"Buna Vestire" - Bejan și nu sunt amenajate, 
sunt rugați să se prezinte la Administrația 
cimitirului, între orele 8-16, în termen de 30 de 
zile de la data comunicării, in vederea clarificării 
situației locurilor de înmormântare concesionate. 
La prezentare se va aduce și chitanța.

SC DECEBAL SA
DEVA

Piața Unirii, nr. 8
vinde prin licitație publică în ziua de 11 

septembrie 1998, ora 10,00, de la Abator Hațeg, 
str. Progresului, nr. 84, autocamionetă marca 
DACIA 1305, tip Picup, de culoare gri metalizată, 
0 km.

Informații suplimentare la telefoanele
054211760, 054211761, interior 36 ți 054770660.

Vs................................... ■//

Deva, Str E. Gojdu, nr.83, tel: 227094
Vă oferă:

0 PRESTĂRI SERVICII
^reparații în construcții și instalații;
^fabricare de betoane, mortare, prefabricate 

din beton;
^lucrări de învelitori, șarpante;
%>lucrări de instalații sanitare și încălzire centrală;
^lucrări de izolații și protecții anticorozive;
^lucrări de instalații electrice;
^lucrări de pardoseli și placare a pereților;
^lucrări de zugrăveli și vopsitorii.

0 LUCRĂRI DE INVESTIȚII
Mn construcții și instalații

0 PRODUCȚIE Șl DESFACERE EN GROS Șl 
EN DETAIL

imateriale de construcții;
ielemente de dulghbrie și tâmplărie;
iambalaje din lemn.
0 ÎNCHIRIERI UTILAJE DE CONSTRUCȚII

iniei - <n/eifn mate!
_ 1
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Simpozion pe probleme de agricultură susținut la 
Rîu de Mori

Importante sunt acum 
acțiunile practice

»D! ing. Reiner Windrisch din landul Hessen 
(Germania) se preocupă ca proiectul româno- 
german conceput pentru revigorarea agriculturii în 
județul Hunedoara, cu accent pe dezvoltarea zoo
tehniei, să prindă viață. ^Primele rezultate încep să 
se vadă. e Interes sporit la Rîu de Mori pentru a 
cunoaște ce trebuie făcut în scopul practicării unei 
agriculturi la nivel performant. »Există o singură 
șansă: agricultura să fie ajutată, iar oamenii să 
dorească să lucreze după tehnologii moderne.

Revenit în județul nostru pentru a da viață pro
iectului pilot româno-german de relansare a agri
culturii hunedorene, îndeosebi a zootehniei, dl ing. 
Reiner Windrisch, fermier și consilier la Ministerul 
Agriculturii din landul Hessen (Germania), a susți
nut miercuri la Rîu de Mori, la școala generală din 
localitate, un simpozion ce s-a bucurat de un larg 
interes din partea celor câteva zeci de agricultori 
din zonă care au fost prezenți la această mani
festare. La simpozion au luat parte inspectorul șef, 
dna Otilia Sfetcu, Inspectoratul Județean pentru 
Sănătate Publică, și dna Georgeta Barabaș, direc
tor al Agenției Județene pentru Protecția Mediului.

Prezentând proiectul pilot și programele ce le 
cuprinde, dl ing. Alexandru Indrea, șef de serviciu la 
DGAA a județului Hunedoara, care coordonează 
derularea lor, a evidențiat stadiul actual al aplicării 
măsurilor stabilite în scopul colaborării cu dl Reiner 
pentru a fructifica șansele existente în vederea 
punerii în valoare a potențialului productiv al agriculturii 
hunedorene, vizând îndeosebi mersul acțiunilor de la 
ferma din Rîu de Mori, de la Suinprod Orăștie și din 
comuna Ribița. Fără a intra în detalii, este de subliniat că 
deja proiectul prinde contur, devenind o certitudine 
măsurile stabilite cu aproape un an în urmă. în context 
s-a arătat că integrarea României în structurile 
euroatlantice nu este posibilă fără atingerea unor 
performanțe economice, inclusiv în domeniul agri
culturii, comparabile cu cele ale țărilor avansate.

Punctul esențial al simpozionului, susținut de 
către dl Reiner pe bază de imagini, comentarii și 
dialog deschis și direct cu participanții, a relevat 
interesul față de cunoașterea nemijlocită a expe
rienței înaintate privind cultivarea pământului și

------------------------- : --------------

Acțiunea cu caracter inter
național, desfășurată luna trecută 
de Centrul local Deva al Organi
zației Naționale "Cercetașii Româ
niei" (O.N.C.R.), a fost o reușită ale 
cărei ecouri vor mai dăinui mult 
timp în amintirea participanților. 
Realizarea sa, la nivelul la care s- 
a desfășurat, a fost posibilă dato
rită sprijinului primit de organizatori 
din partea Biroului Eurotin, Direcției 
Județene de Tineret și Sport, Jan
darmeriei județului, Europharm De
va, "Romsilva" Hunedoara, Cole
giului Național "Decebal" Deva, SC 
"Decebal" SA Deva, Cip Deva și de 
la Radio Color Orăștie. Tuturor 
acestor sponsori centrul devean 
le adresează mulțumiri. Aceeași 
recunoștință o au organizatorii și 
față de părinții, de participanții și 
de toți cei care i-au ajutat din 
partea centrelor din Târgu Mu
reș., Alba lulia, Oradea, Seini, 
Suceava și Deva ale O.N.C.R., 
față de Cercetașii Tradiționali 
București și de Association des 
Scouts de France Groupe de 
Lisses Courcouronnes. (V.R.)

0 fermă de elită la Rîu de Mori
(Urmare din pag. 1)

fabricate cu toate elementele și 
conținutul cerut de proteine - vita
mine - minerale (poni). Aceste 
nutrețuri se procură de la renu
mita firmă Raffeisen din Germania, 

conturându-se și posibilitatea de a 
distribui astfel de nutrețuri și pentru 
alți crescători de animale.

La vremea potrivită vom adu
ce și alte detalii privind intrarea în 
producție și mersul firmei "Ro
deo". în cazul de față putem afir

creșterea animalelor în ferme performante.
în privința lucrării pământului s-a desprins ideea 

că se pune accent și în țările occidentale pe produc
ția ecologică, pe rotația culturilor, folosirea unor utilaje 
de înalt randament și a unor semințe de calitate, pe 
aplicarea tehnologiilor avansate.

Referitor la profilul fermei, unde zootehnia ocupă 
un loc prioritar, imaginile prezentate au relevat teh
nologiile performante practicate pentru creșterea 
porcinelor și taurinelor, mecanizarea proceselor de 
lucru constituind o trăsătură definitorie. Vorbind 
despre furaje și despre rețete, dl Reiner a elogiat 
firma Raiffeisen care asigură cele mai bune rezultate 
sub raportul producțiilor obținute și al sporurilor de 
creștere în greutate. Din datele înfățișate a reieșit că 
într-o fermă, pentru a-și asigura un grad de renta
bilitate acceptabil, nu este de conceput să fie atins un 
astfel de obiectiv fără a deține vaci cu producții sub 
6000 I lapte într-o perioadă de lactație. De asemenea, 
merită relevate rezultatele dobândite la specia porcine, 
unde cu 330 kg furaje combinate se obțin 100 kg de 
carne, în 90 de zile porcii din îngrășătorie ajungând de 
la 25 la greutatea de sacrificare -110 kg.

Un interes deosebit s-a manifestat față de cos
turile de producție și de profit. Dacă pentru un litru de 
lapte se plătește producătorului, în medie, 0,6 DM 
(reprezentând undeva în jur de 2800-3000 lei), la un 
porc îngrășat, sacrificat în fermă și valorificat de aici, 
se obține un câștig curat de circa 240 DM, pe când 
profitul obținut pentru un porc gata de sacrificare, 
dar vândut la alt valorificator, reprezintă numai circa 
20 DM. Exigențele la nivel european sunt însă la un alt 
standard, în cazul laptelui, cum remarca dl Reiner, 
Danemarca producând fiecare litru de lapte cu 
costuri la jumătatea celor realizate în Germania.

Concluzionând, dl Reiner a spus că dorește să 
ajute cu fapte, nu prin vorbe, la progresul agri
culturii hunedorene.

Dl Ionel Munteanu, primarul comunei Rîu de Mori, 
și-a exprimat încrederea că simpozionul a răspuns 
multor întrebări ale agricultorilor din zonă.

A consemnat 
Nicoiae TÎRCOB

Era bună o motocositoare, dar luliu Nagy din Valea Dâljii nu 
are decât coasa.

Foto: Traian MÂNU

ma, fără teama de a greși, că se 
confirmă valabilitatea zicalei 
potrivit căreia "toamna se nu
mără bobocii", adică se culeg 
rezultatele unor strădanii și unei 
colaborări fructuoase româno- 
germane în domeniul zootehniei.

Cu aripile 
frânte

(Urmare din pag. 1) 

o lună. Trăim din mila unor vecini 
care ne mai dau un colț de pâine. 
Fata este palidă, cred că este 
bolnavă, dar n-am bani s-o duc la 
doctor. Și ea este mâna mea 
dreaptă. Fără ea nu știu ce m-aș 
face cu ceilalți copii, care nu știu 
pe ce lume trăiesc. Cu ce a greșit 
ea să-i fie distruse visurile?, 
mărturisea vărsând lacrimi 
amare Anica Beldescu.

Printre altele ne-a mai spus 
că în timpul căsătoriei a locuit îm
preună cu soțul și părinții aces
tuia în localitatea Bretea Română. 
După decesul soțului, socrii au 
gonit-o. A ajutat-o sora ei din 
județul Neamț, care i-a cumpărat 
apartamentul foarte ieftin atunci, 
în care locuiește. Acum, ea și 
copiii au un acoperiș deasupra 
capului. Dar n-au ce pune pe ei și 
n-au ce băga în gură. Duc o viață 
de câine plină de... sărăcie. Măr
turisind sincer că îi este rușine, 
Anica Beldescu ne-a rugat ca 
prin ziarul nostru să-i facem cu
noscută povestea. Poate așa 
unele societăți comerciale sau 
persoane fizice cu posibilități 
materiale și cu suflet larg ar pu
tea-o ajuta cu îmbrăcăminte pen
tru copii, mâncare și bani, să aibă 
cu ce-și trimite fata la școală.>- ------ JJ

* ^Tribuna Cuvântului liber 
Ha cine sâ apelam?

Cum am putea rezolva cu 
| punctul sanitar din satul Nojag 
I căci are acum aproape un an de 
I când s-a deschis, dar nu poate fi 
| terminată o cameră? Oamenii se 
I plâng că medicii nu vin să-i 

consulte căci nu au unde. Eu am 
I stat de vorbă cu primarul, însă 
■ el a spus că nu-l interesează 
* punctul sanitar. Unde să mer- 
| gem, la cine să apelăm? Căci 
I sunt și alte probleme grave la 
! noi în comună. Eu am auzit pe 
I președintele țării că vrea să se 
| termine cu mafia și cu corupția, 
I dar la noi tot mai sunt. Nu știe 
I nimeni de frică sau de rușine.
| (Gheorghe Moise - satul 
■ Nojag, nr. 102)
' N.R. în ceea ce privește ve- 
| rificarea pe care o solicitați, 
■ rugăndu-ne să trimitem pe ci- 
* neva de la televiziune, nu vă 
| putem rezolva problema. Adre- 
■ sați-vă direct postului de tele- 
! viziune la care doriți sau orga- 
I nismelor ierarhic superioare 
| primăriei.

Adresați-vâ 
poliției

' • Stimate die anonim din

| Hațeg, ne rugați încă din primele 

| rânduri de scrisoare să publi- 
I căm nemulțumirile dv legate de 
I conducerea unei societăți co- 
k

r

du rămas doar proiectele...
După ce anul trecut s-a dovedit foarte productiv 

pentru secția de paleontologie a Muzeului Civilizației 
Dacice și Romane Deva (în urma săpăturilor efectuate 
pe șantierul de la Sînpetru), în acest an "recolta" a fost 
nu săracă, ci efectiv inexistentă. Și asta nu din cauză 
că straturile adâncului n-ar mai avea comori ascunse, 
ci fiindcă lucrările cu pricina nu s-au mai putut desfă
șura, după cum am aflat din discuția purtată cu Co- 
ralia Jianu, paleontolog la muzeul devean.

în virtutea dreptului la proprietate, sătenii își 
revendică parcelele de pământ ce li s-ar cuveni, o 
parte din acestea fiind situate în cadrul rezervației 
paleontologice Sînpetru, așa încât ei nu mai sunt de 
acord ca săpăturile să continue pe terenurile res
pective, cu toate că - precizează interlocutoarea 
noastră - acestea sunt neproductive, situându-se pe 
niște râpe și coaste de deal. Cert este că până se va 
ajunge la o înțelegere cu sătenii și la o rezolvare a 
situației, săpăturile rămân "suspendate" iar colecția 
paleontologică nu are decât de suferit.

Deocamdată pe agenda secției de paleontologie a 
muzeului mai figurează doar proiectele; e-adevărat

X__________________ ____________________

MED/ULUJ
• Valorile medii și maxime ale
• poluanților gazoși analizați pentru
• perioada 24-30 august 1998 (dio-
• xid de azot, dioxid de sulf, amo-
• niac și fenoli) s-au încadrat în limi-
• tele admise prevăzute de STAS-ul
• de calitate a aerului 12574/1987.
• Valorile maxime au fost înregis-
• trate pe zona Hunedoara la data
• de 26 august 1998 pentru dioxi-
• dul de azot și pe zona Călan la
• data de 24 august a.c. pentru dioxi-
• dul de sulf.
• Pentru amoniac și fenoli - indi-
• catori care se analizează numai
• pe zona Hunedoara - maximele au
• fost înregistrate la datele de 24 și
• 25 august 1998.
• Pulberile în suspensie au va-
• lori medii care se încadrează în
• limita admisă de 0,15 mg/mc aer/
• 24h, cu excepția zonei Zlaști.
• Valorile maxime depășesc
• această limită în zonele Hunedoara,
• Călan, Teliuc și Zlaști și au fost
• înregistrate la datele de 24-25-27
• și 29 august 1998.
• Pulberile sedimentabile conti-
• nuă să înregistreze depășiri ale
• limitei admise de 17 gr/mp/lună - în

zonele Teliuc de 4,85 ori și pe zona 
Chișcădaga de 11,70 ori.

Nivelurile radioactivității beta 
globale și ale dozei gama absorbite 
se mențin în limitele de variație ale 
fondului natural de radioactivitate 
pentru toți factorii de mediu. Ra
portate la valorile de atenție stabilite 
pentru depuneri atmosferice de 200 
Bq/mp/zi și la aerosoli atmosferici de 
10,0 Bq/mc, valorile medii în această 
perioadă au fost doar de 1,42 Bq/ 
mp/zi și, respectiv, 1,12 Bq/mc aer.

Materiile în suspensie pe râul 
Jiul, provenite în principal de la unită
țile de extracție și de prelucrare a 
cărbunelui, au avut o valoare medie 
de 2838,0 mg/1 și o valoare maximă 
de 4198,0 mg/1, valoare înregistrată 
la data de 14 august 1998.

Față de perioada anterioară, se 
constată o creștere a cantității de 
materii în suspensie pe râul Jiu cu 
565,0 mg/1 pentru valoarea medie și 
cu 319,0 mg/1 pentru valoarea ma
ximă.

Din datele primite de la R.A. Ape
le Române, Filiala Tg Mureș prin 
S.G.A. Deva, a rezultat că în cursul 
anului 1997 în apele de suprafață

merciale cu profil de prestații din^. 

oraș. I
Acuzațiile aduse de dv unei | 

anumite persoane sunt foarte ■ 
grave. Nici dacă v-ați fi declinat j 
identitatea, nu am fi publicat-o în I 
forma în care ați scris-o deoa- | 
rece problemele sunt de compe- ■ 
tența altor organisme abilitate să * 

le cerceteze și numai dacă se I 
confirmă pot fi făcute publice. I

Adresați-vă, deci, mai întâi . 
Poliției- * * *

• Ne scrieți, stimate die Iosif | 
Fr. Constantinescu, din Ilia, că vă ■ 
aflați într-un moment de grea I 
cumpănă a vieții și apelați la noi | 

pentru a face lumină în cazul | 
prezentat. Am parcurs întreaga ! 
scrisoare și am reținut din conți- • 
nutul ei că nu sunteți mulțumit de | 
faptul că persoana cu care ați i 
încheiat un contract de între- J 
ținere nu-și respectă obligațiile în I 
totalitate, că ați ajuns chiar la | 
proces și că ați hotărât în final ■ 
să anulați acel contract de între- ! 
ținere deoarece nu mai aveți în- I 
credere în persoana respectivă. |

Noi, deocamdată, nu vă pu- ■ 
tem ajuta în sensul în care doriți: ■ 
adică cineva din redacție să se I 
deplaseze la Ilia și să culeagă | 
opinii de la oameni pentru a fi ■ 
apoi întocmit un articol spre a fi ' 
cunoscut adevărul. De vreme ce | 

sunteți în proces, așteptați să | 
vedeți cum se va rezolva pro- | 
blema dv.

însă că acestea sunt destul de ample, iar daca se vor 
dovedi pe deplin realizabile, vor însemna mult pentru 
întreaga activitate a muzeului devean. Primul dintre ele 
(în ordine cronologică) se referă la un simpozion 
internațional, demersurile pentru cea de-a doua ediție 
a sa (prevăzută pentru luna octombrie) fiind în 
desfășurare; este vorba despre simpozionul intitulat 
"Faune de vertebrate mezozoice din Europa Centrală", 
la care sunt invitați să participe specialiști din SUA, 
Olanda, Spania ș.a. Tot o colaborare internațională 
preconizează și cel de-al doilea proiect important: 'In 
cadrul unui ciclu cuprinzând trei expoziții itinerante (ce 
vor să înfățișeze cum arăta lumea cu 65 de milioane 
de ani în urmă), inițiat de Muzeul de științe naturale din 
Mastricht (Olanda), noi suntem solicitați în calitate de 
organizatori, menționează Coralia Jianu; este un 
proiect nemaipomenit, expoziția (realizată după 
ultimele tehnici în domeniu) urmând să fie găzduită 
anul viitor și de muzeul nostru, singurul din România,,' 
altfel".

A consemnat 
Georgeta BÎRLA

din b.h. Mureș, cuprinse în județul 
Hunedoara, odată cu volumul de 
101,125 mii. mc ape uzate, s-au 
deversat și următoarele cantități 
de substanțe: 1623,8t substanțe 
organice exprimate în CB05, 
5372,32t materii în suspensie, 
33636,193 t total săruri dizolvate, 
844,692t cloruri, 472,147t săruri de 
amoniu, 234,6t substanțe extrac- 
tibile și 76,198t fier. Dintre substan
țele toxice evacuate menționăm: 
cianuri 1,171t, fenoli 5,007t, 0,525t 
crom, 0,4111 cupru, 0,111t plumb, 
24,654t zinc și 0,205t cadmiu.

Raportate la situația din 
1996, s-au constatat următoa
rele reduceri: la substanțe orga
nice exprimate în CB05 cu 
572,769t, la materii în suspensie 
cu 150,806t, a reziduului filtrabil 
cu 2649,7911, la săruri de amo
niu cu 55,689t. Pentru substan
țele toxice, reducerea este de 
0,24t la cianuri, de 6,708t la fe
noli, la crom cu 0,264t și pentru 
plumb cu 0,125t. Crește cantita
tea de fier cu 11,968t, zincul cu 
20,073t și cuprul cu 0,230t.

Agenția de Protecție a 
Mediului Deva
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