
ÎNCEPÂND cu
IO OCTOMBRIE 
VA FUNCȚIONA 

CAMERA DE 
MUNCĂ -

FILIALA BRAD
în urma unei adrese a D.M.P.S. 

Hunedoara - Deva, membrii 
Consiliului local Brad au aprobat 
în ședința din 15 septembrie 
închirierea fără licitație a unui 
spațiu în str. Dacilor, lângă Oficiul 
de Forță de Muncă și Șomaj, 
pentru deschiderea unei filiale 
locale a Camerei de Muncă.

Iosif Mariș, director adjunct 
cu problemele Camerei de Muncă 
la D.M.P.S. Deva, speră ca 
lucrările de amenajare a spațiului 
să se finalizeze foarte curând, 
astfel încât cel târziu din 10 
octombrie a.c. Filiala Brad a 
Camerei de Muncă să fie 
operațională. La fel ca și 
celelalte filiale din Hunedoara, 
Petroșani și Orăștie și Camera 
de Muncă Brad va asigura 
agenților economici din zonă 
activitatea de evidență a 
contractelor individuale de 
muncă, a convențiilor civile și 
serviciul de păstrare a 
carnetelor de muncă. De 
asemenea, Corpul de Control al 
Camerei de Muncă va desfășura 
la agenții economici verificări 
referitoare la respectarea 
contractelor de muncă și în 
legătură cu munca la negru.

Iosif Mariș consideră că 
această nouă, filială a Camerei 
de Muncă este utilă atât 
cetățenilor cât și agenților 
economici din zona Brad care 
nu vor mai fi obligați să se 
deplaseze la Deva pentru 
serviciile prestate de Camera de 
Muncă. De asemenea, ne-a spus 
losif Mariș, s-a luat deja legătura 
cu Consiliul local Hațeg și se 
speră ca până la sfârșitul anului 
Camera de Muncă să-și 
deschidă o filială și în Hațeg.

Ciprian MAR/NUȚ

COMPUTER TOP
SOLUTION

Ieri, la Galeriile “Forma" din Deva și-a deschis 
porțile expoziția "Computer Top Solution". Purtând 
marca organizatorică a Master Business Center, 
expoziția se înscrie într-un ciclu mai amplu de astfel 
de manifestări menite a promova în rândul micilor 
întreprinzători ultimele noutăți în ceea ce privește 
dinamicul domeniu al tehnicii de calcul. Din cele 
declarate de dna Daniela Szitar, director adjunct 
la Master Bussiness Center, această ediție a 
expoziției a reunit la standuri un număr record de 
firme participante. Este vorba de Comser 
Hunedoara, Eta-2U Deva, Eta Press Deva, ExeTECH 
Deva, Dual Deva, Multisystem Deva, Memorii 
Hunedoara. Standurile abundă de produse hard 
și soft din ultima generație, expozanții întrecându- 
se în ingeniozitate în a-și prezenta cât mai atractiv 
oferta. Datorită solicitărilor foarte mari, următoarea 
ediție a expoziției va beneficia de un spațiu de 
expunere mai mare, organizatorii având ambiția 
să transforme caracterul local al manifestării într- 
unul național. Pentru finele acestui an este 
preconizată organizarea unei expoziții care va 
reuni comercianții de produse electronice și 
electrotehnice din zonă. Prezentarea acestor 
bunuri de larg consum vine în întâmpinarea celor 
care doresc să dea lunii decembrie caracterul 

^tradițional de lună a cadourilor.(A.S.)

S-A AIIAVIT DWILVI I.
DE ISEZIIIEVJIAT

Ministerul Sănătății a decis amânarea concursului de rezidențiat din 29 noiembrie 
1998, cum fusese programat ințial, în ianuarie 1999, se arată într-un comunicat al MS 
remis agenției MEDIAFAX. Data exactă a concursului urmează să fie stabilită și anunțată 
în timp util, se mai precizează în comunicat. Această măsură a fost luată pentru a permite 
participarea la rezidențiat și a absolvenților promoției 1997 care, din motive financiare, nu 
au fost repartizați în stagiatură decât în ianuarie 1998. Conform legii, absolvenții trebuie să 
efectueze un an de stagiu înainte de a se putea prezenta la rezidențiat. Tematica, 
bibliografia și condițiile de participare la concurs rămân neschimbate. Se pot prezerfta la 
rezidențiat și absolvenți ai promoțiilor anterioare.

MS precizează că dreptul la liberă practică al medicilor este condiționat de susținerea 
și obținerea unei note minime la rezidențiat doar începând cu promoția 1997.

Soluții informatice la vârf propuse 
de “Cumser” S.A. Hunedoara

în cadrul unei conferințe de presă 
organizată la sediu, reprezentanții firmei 
“Comser" Hunedoara au dorit, în bună 
tradiție vestică, să prezinte standul pe care 
firma îl va expune în cadrul expoziției 
Computer Top Solution inaugurate ieri la 
Deva. Deținând statuțul de distribuitor 
autorizat “Xerox", Comser S.A. a dezvoltat 
o afacere la standardele elevate, ale 
produselor comercializate, reușind printr** 
un marketing ingenios și “agresiv" să 
ocupe tronsoane importante din piața de

COTIDIAN INDEPENDENT -Z

profil autohtonă. COMSER deține la 
această oră filiale în cinci orașe, începând 
cu nord-vestul țării, Oradea, Arad, 
Timișoara și terminând cu partea de sud- 
vest, respectiv Drobeta-Turnu Severin și 
Tărgu-Jiu.

Pe lângă statutul de distribuitor 
“Xerox", care i-a adus consacrarea, 
COMSER a dezvoltat relații de afaceri cu

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare in pag. 3)
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Sucursala Teritorială 
Hunedoara FPS

prnvatizeaza.
Reorganizare. Ziarul „Cuvântul liber" 

Deva a anunțat la timpul potrivit 
reorganizarea filialelor județene ale Fondului 
Proprietății de Stat în 11 sucursale 
teritoriale. între acestea și Sucursala 
Teritorială Hunedoara, cu sediul în Deva, 
având perimetrul de activitate în județele 
Alba, Gorj și Hunedoara. Director al 
Sucursalei este dl ing. Viorel Coposescu, 
iar din comitetul director fac parte și 
directorii filialelor din cele două județe 
limitrofe județului nostru.

Dl Petrișor Magda este secretarul 
comitetului de direcție.

Atribuții. „Sucursalele teritoriale sunt 
niște mini-FPS-uri, dacă le putem spune așa, 
care preiau bună parte din atribuțiile FPS- 
ului central în domeniile privatizării 
societăților comerciale, cu tot ceea ce 
implică acest proces, subliniază dl Petrișor 
Magda. De asemenea, ne preocupăm de 
avizarea programelor de restructurare a 
societăților comerciale în baza Ordonanței 
9. De când funcționăm în această nouă 
formulă, ST Hunedoara FPS a avizat 28 de 
note de preț, ale unor societăți scoase la 
privatizare în cele trei județe din raza 
noastră de activitate, urmând să se 
întocmească celelalte documente necesare 
în procesul privatizării. Iar procesul este 
considerat finalizat în momentul când am 
încheiat contractul de vânzare-cumpărare 
și acțiunile au fost plătite."

Foarte adesea, procesul privatizării 
este lung și obositor. Iar asta, după cum ne

. in stil nou
spunea dna Rozalia Secașiu, referent 
de specialitate la ST Hunedoara FPS, mai 
ales din cauza societăților, care nu au 
reglementată situația capitalului social, 
nu l-au înregistrat la Registrul Comerțului. 
Sunt și destule cazuri când s-au efectuat 
cesiuni de acțiuni între SIF-uri și FPS, 
însă modificările survenite nu au fost 
comunicate și înregistrate la Registrul 
Comerțului.

Programe. Filiala județeană 
Hunedoara a FPS avea un program 
concret cu unitățile programate pentru 
privatizare în acest an. Ca toate celelalte 
filiale județene de altfel. După 
reorganizarea în Sucursală Teritorială, 
programul a fost completat, se derulează 
normal și se preconizează ca până la 
30 septembrie să fie înfăptuit, așa cum 
a fost stabilit. Au fost și cu siguranță că 
vor mai fi situații de reprogramare a 
licitațiilor, deoarece nu au fost 
adjudecate, din lipsa participanților ori a 
neacceptării prețurilor.

De menționat că ST Hunedoara FPS 
a scos și scoate la licitație, de regulă, 
societățile comerciale mici, la care FPS 
deține până la 70 la sută din acțiuni, 
metoda folosită fiind licitația prin strigare 
- metodă mai simplă, directă, fără breșe 
de suspiciuni sau acuzații. „Sigur, se 
folosește și metoda licitației în plic, la care

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 3)
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Specialiștii în seismologie 
apreciază că, până în anul 
2002, un cutremur de pro
porții va afecta țara noastră. 
După calculele realizate, 
seismul va fi resimțit destul 
de puternic și în județul 

| Suceava, care se încadrează 
■ în gradul de seismicitate 6, 
• clădirile fiind proiectate să 

reziste la un cutremur de 6,5 
grade pe scara Richter. 
(“Cronica română”).
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în luna februarie a.c. la o 
tragere loto a ieșit câștigător 
al premiului de 1,6 miliarde 
lei un bilet depus la o agenție 

| din Hunedoara. Nici'până 
■ acum, fericitul câștigător nu 
! și-a ridicat banii. Mai are timp 
I până în februarie 1999.L________
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RIMA DE 2001EI/KG PENTRU 

«RAU SE ACORDA Șl SUCIETATILOB
juvemul a siaDilu ca prima ue 2U0 lei/xg de grâu ce se 

acordă la achiziționarea grâului panificabil din recolta anului 
1998 să fie acordată atât societăților comerciale de morărit 
și panificație, cât și celor care cumpără grâu destinat 
producției de pâine și făină pentru consumul intern - 
Comcereal, Cerealcom, Romcereal, Agenția Națională a 
Produselor Agricole, alte societăți comerciale.

Petrișor Peiu, consilier de stat în cadrul Guvernului, 
a arătat că Executivul a adoptat o Ordonanță de Urgență 
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 
50/1998, privind aprobarea primei de 200 lei/kg la 
achiziția grâului din recolta anului 1998, pentru 

I ^panificație, destinat consumului intern._______________

g WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. D parter 
Telefon 234480 

Fax 234483
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele In lei 
persoanelor fizice!

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

>Târg de animale 
la Cristur

începând de azi, sâmbătă, 
19 septembrie a.c., după o veche 
tradiție, se reia organizarea 
târgului de animale de la Cristur, 
unde s-au refăcut o parte din 
amenajările distruse după 1989 și 
unde avea loc expoziția-târg de 
animale din rasa Bălțata româ
nească și Ziua recoltei. Este un

prilej bun pentru ca lunar, în cea 
de a treia sâmbătă, la Cristur, să 
se întâlnească crescători și 
cumpărători de animale din 
localitate și din împrejurimi. (N.T.)

> Fotbal, Divizia D
Sâmbătă, echipele divizionare 

B și C din Hunedoara, Deva, Certej 
și Brad evoluează în deplasare. în 
schimb, în Divizia D, spectatorii și 
susținătorii echipelor Victoria

0—-— '

întâlnire a
președinților 
asociațiilor »

de locatari 
din municipiul 

Deva
Primăria municipiului Deva 

invită pe toți președinții 
Asociațiilor de locatari/ 
proprietari și administratorii 
acestora, precum și 
reprezentanți ai mass media 
locate, azi, 19 septembrie a.c., 
ora 10,30, să participe la 
dezbaterea Programului de 
sprijin financiar al diferitelor 
lucrări de reparații . la 
construcțiile de locuințe din 
municipiul Deva.

Acest program este oferit 
de Agenția Statelor Unite 
(USAID) și administrat de Coo
perative Housing Foundation 
Romania.

Dezbaterea va avea loc în 
sala mare a Primăriei muni
cipiului Deva, Piața Unirii, nr. 4.

.......... ....................-*

REORGANIZAREA 
FILIALEI 

HUNEDOARA A 
FEDERAȚIEI 

CULTIVATORILOR 
DE CARTOFI 

DIN ROMÂNIA
Cu prilejul întâlnirii la 

demonstrația practică de la 
Cîrnești privind rezultatele la 
cultura cartofilor pe soiuri, 
obținute în parcela cultivată de 
către dl ing. Iustin Vasiu, s-a 
făcut, în prezența tuturor 
participanților, reorganizarea 
Filialei Hunedoara a Federației 
cultivatorilor de cartofi din
România, organizație apolitică 
și nonprofit.

Ca președinte al Federației 
a fost ales dl. ing. Iustin Vasiu, 
iar ca secretar dl ing. Marcel 
Stoicovici. Pentru a asigura un 
standard ridicat în cultivarea 
cartofilor în județul nostru 
precizăm că sămânța de 
calitate de la Institutul național 
pentru cultura cartofilor Brașov 
se va putea prelua de către 
cultivatori numai pe baza 
avizului dat de conducerea 
filialei județene. (N.T.)

h anul 1999Județul nostru va fi 
Capitala cartofului din România

"Cartoful nu suportă 
prostia"

Demonstrația practică la fața locului - 
organizată la Cîrnești - a dovedit că producția 
medie de cartofi obținută pe unele terenuri 
cultivate de către S.C. Nirvana Agrocom Prod 
SRL Hațeg a depășit 50 tone la ha Esențial în 
tehnologie este, cum apreciază ’dl ing. Iustin 
Vasiu (care se ocupă împreună cu familia - 
soția Damans și fiicele studente Emanuela și 
Monica - de producerea cartofului pentru 
sămânță și de consum, cât și de valorificare), 
schimbarea-anuală a seminței, fertilizarea 
terenului, densitatea culturii, aplicarea 
tratamentelor, respectarea rotației, executarea 
tuturor lucrărilor specifice culturii. Vrem să facem 
așa ca județul Hunedoara să devină model în 
privința producerii seminței de cartofi - declară 
prof.dr. docent Mihai Berindei. Filiala județeană 
Hunedoara a cultivatorilor de cartofi are de 
spus un cuvânt greu în privința valorificării 
potențialului existent pentru a face față 
concurenței interne și europene Este posibil

să dublăm sau chiar să triplăm producția de 
cartofi - apreciază dl prof.dr. Constantin Draica, 
directorul Institutului Național pentru cultura 
cartofului din Brașov, președintele Federației 
cultivatorilor de cartofi din România. Cultura 
cartofului poate aduce un profit net de 15-30 
milioane lei la ha, rentabilitate de 10-15 ori 
mai mare decât cea realizată de oricare altă 
cultură. Tehnologiile ava'nsate nu se pot aplica 
decât pe suprafețe compacte, organizate în 
asociații sau arendate. In anul viitor județul 
nostru va fi gazda simpozionului național “Ziua 
verde a cartofului”.

Joi, pe o vreme ideală de toamnă, pe o 
tarla cultivată cu cartofi de către S.C. Nir
vana SRL, în apropierea satului Cîrnești 
(comuna Totești) s-a desfășurat, în premieră

A consemnat 
_________ Nico/ae TlRCOB 

(Continuare în pag. 3) J

Călan, Metalul Criscior, C.I.F. Aliman 
Brad pot să-și urmărească favoriții 
(duminică de la ora 11) pe propriile 
terenuri. (S.C.)

> Farmacii de ser
viciu

La finele acestei săptămâni, în 
municipiul Deva se va putea apela 
la farmacia “Terapia", situată pe 
Strada'Ion Creangă, nr.29.

în aceleașPzile la Hunedoara 
va funcționa unitatea farmaceutică 
“Dianthus" din strada George 
Enescu. (E.S.)

ll.t.K

BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR S.A. 
SUCURSALA DEVA

Bdul Decebal, bl. 8, Tel.: 234231/234232
Anunță

MAJORAREA DOBÂNZILOR la DEPOZITELE
PE TERMEN DE 1 LUNĂ la 45% 

începând cu data de 17 septembrie a.c., 
inclusiv la agenții economici 

Programul de lucru:
Luni - Vineri: 8 - 18 • Sâmbăta: 8-12
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Sâmbătă
19 septembrie

, TVR I
9.05 Șapte note fermecate 

10.05 Anna balerina (s, ep. 3)
13.30 Ecranul 14.30 Video- 
magazin 16.55 Star Trek - 
Deep Space 9 (ep. 69) 17.45 
Echipa de intervenție (ep. 163)
18.35 Sabrina, vrăjitoare la 16 
ani (s, SUA, 1997) 19.00 
Teleenciclopedia 19.50 
Agenda festivalului
internațional „George 
Enescu” 19.55 Doar o vorbă 
,,să-ți” mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo 20.30 Festivalul 
internațional,.George Enescu”
21.15 Cer întunecat (s, ep. 14) 
22.05 Studioul șlagărelor 22.35 
Filmele secolului - colecția 
Warner Gogomanii

TVR 2
9.30 Pas cu pas. Farul de la 

capătul...luminii 10.30 
Documente culturale Jullien 
Green 11.30 TVR Cluj-Napoca
13.30 O jumătate de oră cu 
Paul Goma (ep. 10) 14.00 
Enesciana; Festivalul și 
concursul internațional 
„George Enescu” 15.35 Viață 

^de câine (d.a., SUA 1997) 16.00

Duminică
20 septembrie

TVR
8.30 Lumină din lumină 9.05 

Cenușăreasa (d.a) 10.00 Merg 
pe mâna tal 10.45 Biserica 
satului 11.00 Viața satului 
13.00 Tezaur folcloric 14.30 
Autograful săptămânii 15.45 
Super gol show 16.30 Aladdin 
(d.a) 16.55 Fotbal:
Universitatea Craiova - 
Dinamo în etapa a 7-a a Diviziei 
A 18.55 Doar o vorbă ,,săț-i” 
mai spun! 19.00 Jurnal, meteo
19.30 Festivalul internațional 
„George Enescu” 21.45 
Pistolul din poșeta lui Betty 
Lou (f, SUA, 1992) 23.25 D-na 
King, agent secret (s,e p. 37)

•1TVR2 *
8.00 Viață de câine (d.a)

8.30 Sporturi extreme (cFI, 
1998) 9.00 Comorile lumii 9.25 
Filmele săptămânii 9.30 
Ferestre deschise 10.30 
Cinematograful vremii noastre
11.20 TVR lași 13.30 Creanga 
de aur 14.00 Enesciana: 
Festivalul și concursul 
internațional „George 
Enescu”15.35 Viață de polițist

Xld.a) 16.00 Dragostea contează

LUNI 
septembrie 
TVR I

12.05 Universul cunoașterii 
„(do/r) 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Dosarele istoriei (do/r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară
17.30 Scena. Regia de teatru 
între text și pretext 18.10 
Hollyoaks (s, ep. 131) 18.35 
Stăpânul lumii (s. da, ep. 5) 
19.00 Sunset Beach (s,ep. 305)
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.00 
Justiție militară (s, ep. 30) 
21.50 Nimic sfânt (s, ep. 16)
22.45 Jurnalul de noapte

• TVR 2
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 Un 
cântec pentru fiecare 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.00 Arme
nia și separatismul (do) 15.10 
Limbi străine. Engleză 15.35 
Viață de câine (d.a) 16.00

Dragostea contează (s, ep. 12)
16.55 Santa Barbara (ep. 645)
17.40 Tradiții 18.00 Serata 
muzicală TV (r) 19.00 Club 
2020 19.30 Teatru TV prezintă: 
Mari actori în mari comedii ale 
dramaturgiei românești 21.55 
Ataneu 22.45 în plină acțiune 
(s, ep. 46/r)

ANTENA 1
10.05 Bananaman 10.15 

Alertă pe plajă (s, ep. 26) 11.00 
între prieteni 12.00 Mileniul III. 
Spaime, soluții, speranțe 13.00 
Vedeta în papuci 13.30 
învățând Engleza (comedie 
Italia) 15.00 Dezastru nuclear 
(acțiune, SUA, 1988) 16.30 
Uragan în Paradis (s, ep. 13)
17.15 Legea lui Burke (s, ep. 
8) 18.00 Decepții (ep. 32) 20.00 
Ferește-te de prieteni! (thriller, 
SUA) 21.30 A treia planetă de 
la Soare 22.00 Tu ești alesul 
(comedie romantică, SUA, 
1996) 23.30 Englezoaica 
(dramă, Anglia, 1990)

PRO TV
9.00 Ciberkidz (ep. 10) 9.30 

Tarzan în exil (aventuri, SUA, 
1939) 11.00 PRO Motor 11.30 
Am întâlnit și români fericiți 
12.00 Punctul pe i (talk-show)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 

(s, ep. 13) 16.55 Santa Barbara 
(s, ep. 646) 18.00 Alo, tu alegi! 
19.00 în plinăa acțiune (s, ep. 
47) 19.45 Clepsidra cu imagini 
20.00 Sportmania: Hochei pe 
gheață 23.30 Bijuterii muzicale

ANTENA I
8.15 Controverse istorice (r)

8.45 Spirit și credință 9.15 Ani
mal Show (ep. 13, seria a lll-a)
9.45 Bananaman (d.a) 9.50 
Denver, ultimul dinozaur (s, 
ep. 44) 10.15 Bananaman (d.a)
10.20 Mighty Max (ep. 30)
11.30 Roata de rezervă 12.00 
Orașele lumii: La Vallette 12.30 
Descoperiri - The Blue World 
(do. ep. 25) 13.30 Tele- 
meridiane 14.00 Duminica în 
familie 18.00 Decepții (s, ep. 
33) 19.30 Sparks (s) 20.00 
Prinși la înghesuială (f, 
comedie, SUA, 1987) 21.45 
Glasul inimii (dragoste, SUA, 
partea a lll-a) 22.45 Fotbal Club 
la Antena 1 -tlakshow sportiv

PRO TV
8.30 Toți câinii merg în rai 

(d.a. ep '7' T pe iper A’------- -
dabra: Mowgli (ep. 16) 11.00 
Doctor în Alaska (s, ep. 79) 
12.00 Profeții despre trecut cu 
Silviu Brucan 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 O propoziție pe zi -

Dragostea contează (s) 16.55 
Santa Barbara (s, ep. 647)
17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Filmele 
săptămânii 18.00 Hei-Rup! Hei- 
Rap! (csj 19.40 Sănătate, că-i 
mai bună decât toate! (mag.) 
20.10 Natacha (s) 22.00 Crimă 
în Alaska (f.a. SUA ’95)

' ANTENA 1
7.00 Știri 10.15 Iluzii (s, ep. 

48) 11.10 Printre rânduri 
(talkshow/r) 12.20 A treia 
planetă de la soare (s/r) 12.40 
Roata de rezervă (mag/r) 13.25 
Planeta vie (sp. 73) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
89) 16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s, ep. 6) 18.00 Decepții (s, 
ep. 34) 19.30 Tucă Show 21.00 
Pericol iminent (s, ep. 2) 22.00 
Viitorul începe azi (s, ep. 24)
23.30 Cuiul din pantof 
(talkshow) 1.10 Dallas (s/r)

* PRO TV
9.10 Profeții despre trecut 

(r) 9.55 Tânăr și neliniștit (s/r)
10.40 Indiana Jones și arca 
pierdută (f/r) 12.30 Lumea 

Dragul de Raymond (s, ep. 10)
13.30 Tom Show (s, ep. 9) 14.00 
GENERAȚIA PR015.45 Echipa 
mobilă 16.30 Lumea filmului 
17.00 ProFashion 17.30 Conan 
(ep. 11) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Specialiștii (ep. 3) 21.00 
Academia de politie (ep. 3)
21.15 Știrile PRO TV22.00 Safe 
Passage (dramă, SUA, 1994) 
23.50 Tenis: Open România - 
rezumatul zilei 1.20 Sex în 
Beverly Hills (ep. 3)

ACASĂ
8.00 Sărmana Maria (r) 9.00 

Căsuța cu povești 9.30 
Dragoste și putere (r) 10.30 
Misterioasa doamnă (r) 10.55 
Ca la mama Acasă - rețete 
culinare 11.00 Tenis: Open 
România '98 transmisiune în 
direct 17.30 Uneori avem aripi 
(s, ep. 12) 18.30 Sărmana Maria 
(s, ep. 23) 19.00 Concurs: 
,,Thalia este ACASĂ. Vino și 
tu!” 19.05 Sărmana Maria (s, 
ep. 24) 19.30 Căsuța cu povești 
- desene animate: Casper (ep. 
14) 20.00 Dragoste și putere 
(s, ep. 175) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 38) 21.30 Tenis: 
Open România '98-rezumatul 
zilei 22.00 Fotbal: Spania-live 
0.00 Cinemateca Acasă 

retrospectiva săptămânii 13.05 
Dragul de Raymond (s, ep. 11)
13.35 Tom Show (s, ep. 10) 
14.00 Chestiunea zilei 15.00 
Tenis: Open România, finala - 
transmisiune în direct 17.30 
Buffy, spaima vampirilor (s, ep. 
3) 18.15 Beverly Hills (s, ep. 
140) 19.00 Prețul corect 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Ally 
McBeal (s, ep. 3) 21.00 Indiana 
Jones - Căutătorii arcăi 
pierdute (aventuri, acțiune, 
SUA, 1981) 23.00 Știrile PRO 
TV 23.15 Procesul etapei

ACASĂ
9.30 Sport la minut .9.45 

Oxigen 10.00 Sport extrem
10.15 Arte marțiale 10.30 Mo
tor Sport Magazin 11.00 Volei 
(Master) - Neptun 11.25 
Baschet - finale celebre 1994 
13.00 WNBA Action 13.30 Volei 
14.00 Rugby 15.30 FIFA 16.00 
Povestea Diviziei A 17.00 
Rezumat Germania 18.00 
Tenis U.S. Open 1997 19.00 
Retrospectiva sportivă a 
săptămânii 19.10 Faza zilei
19.20 Sport la minut 18.00 
Te-’c- dinn România - finala 
masculina - transmisiune în 
direct 20.30 Fotbal: Spania - 
transmisiune în direct 22.30 
PALMINO (f, dragoste, SUA, 
1991) 

filmului (r) 12.55 Știrile PRO TV 
13.00 Procesul etapei (r) 14.20 
Reforma la români (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Nano (s, ep. 124) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Suflet de femeie 
(s) 18.45 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Planeta 
condamnaților (thriller SF SUA 
1992) 22.35 Știrile PRO TV
22.40 Chestiunea zilei 22.50 
Seinfeld (s, ep. 152) 23.30 
Audiența națională (talkshow)

ACASĂ
7.00 Seriale (r) 9.00 D.a (r)

9.30 Tenis Open Romania '98 
(rez.) 11.25 Ca la mama Acasă
(r) 11.30 Dragoste și putere (s/ 
r) 12.15 Misterioasa doamnă 
(s/r) 13.00 Palomino (f/r) 15.00 
Marielena (s) 16.00 Te iubesc
(s) 16.30 Din toată inima (s)
17.30 Uneori avem aripi (s)
18.25 Ca la mama Acasă 18.30 
Sărmana Maria (s) 19.00 Con
curs 19.05 Sărmana Maria (s)
19.25 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s, ep* 176) 20.45 
Misterioasa doamnă (s) 21.30 
Verdict: crimă (s) 22.30 Sport

PRIMA
9.00 Documentar National 

Geographic 9.30 Inspectorul 
Gadget (d.a) 10.00 Prințul 
Valiant 10.30 Adună-ți 
gândurile (s) 11.00
Aventurile lui Rocko 11.30 
Pământul: Bătălia finală (s, 
ep. 23) 12.30 Eurofotbal
13.30 Automobilism 14.00 
Liberi și sălbatici (s, 
tragicomedie, SUA) 16.00 
Zona M - emisiune muzicală 
17.00 Fotbal: Premier 
League Live 19.00 Știri 19.45 
Amenințare din umbră 
(suspans SUA, 1985) 22.00 
Centennial - Legendele din 
lumea nouă (s, ep. 10) 23.00 
Știri

PRO TV - DEVA
07.45-08.00 Divertismenl 

08.00-08.45 “No comment” și 
“Vorbiți aici!” 08.45-09.00 
Program muzical 14.00-15.45 
Generația Pro (coproducție) 

ANTENA hDEVA
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

PRIMA.
8.30 Documentar Na

tional Geographic: A doua 
familie 9.30 Aventurile lui 
Rocko (d.a) 10.00 Mecanica 
distractivă 10.30 1999 (s, ep. 
33) 11.30 Duminică la prânz 
-talk-show 14.00 Lumea lui 
Dave (s, ep. 35) 14.30 Față 
în față la Hollywood (do) 
15.00 Secretele bărbaților 
irezistibili (do) 15.30 în 
numele iubirii (ep. 12) 16.00 
Explorer (ep. 7) 17.00 Un alt 
început (s, ep. 17/r) 18.00 
Atingerea îngerilor (s, ep. 23/ 
r) 19.00 Știri 19.45 Bye, Bye, 
Baby (SUA, comedie) 21.30 
Călătorii în lumi paralele (s, 
ep. 38) 22.30 Nimeni nu e 
perfect (s, ep. 38) 23.00 Știri

PRO TV - DEVA
08.45-08.45 Talk show 

"Ghici cine bate la ușă?” (r) 
08.45-09.00 Program muzical

ANTENA l-DEVA
nn 1” io “C'r*-

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

PRIMA
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (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. 35) 18.00 
Călătorii în lumi paralele (s) 
19.00 Știri 20.15 Christine 
Cromwell: „In Vino Veritas” 
(f.a. SUA 1990) 22.00 Fotbal 
Premier League: Balckburn- 
Chelsea (d) 23.45 Highlights 
Premier League

PRO TV - DEVA
06.50-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00-09.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” 09.55-10.40 Program co
mercial PRO TV Deva 17.00-
17.15 Ști/ile PRO TV (copro
ducție) 22.30-22.45 Știri locale

ANTENA l-DEVA
16.35 -17.00 Program mu

zical 17.00-17.55 Sportul hune- 
dorean 17.55-18.00 TELEX (știri 
locale pe scurt) 22.05-22.15 Știri 
locale >

Perioada 19-21 septembrie 1998

O BERBEC
(21.III - 20.IV)

Este posibil să fiți invitat 
într-o excursie în afara 
orașului și dorința dv de 
schimbare va fi satisfăcută. 
Duminică riscați să faceți 
unele greșeli. Relația cu 
autoritățile evoluează bine. 
Luni este posibil să aveți 
parte de câștiguri 
nesperate. Popularitatea dv 
este în creștere.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Ați dori să faceți o 
călătorie, dar totul vă este 
potrivnic așa că mai bine 
este s-o amânați. Familia vă 
sprijină în tot ce 
întreprindeți, dar nu vă 
bazați prea mult pe rude 
căci le lipsește energia. S-ar 
putea ca un părinte să aibă 
probleme și să vă ceară 
ajutorul.

Z GEMENI
(22.V - 21.VI)

Divergențele cu cei din 
casă vă marchează și nu 
veți reuși să găsiți vreo 
rezolvare. Cineva de sex 
opus vă protejează într-o 
afacere demarată de mai 
mult timp. S-ar putea ca 
unul dintre părinți să 
câștige o sumă de bani. 
Luni, copiii au nevoie de 
ajutorul dv și ar fi bine să le 
acordați sprijin.

O RAC
(22.VI - 22.VII)

Treburile domestice nu 
pot fi amânate. Sunteți în 
urmă cu ordinea și 
curățenia, cu cumpărăturile. 
Grăbiți-vă pentru a nu vă 
strica week-end-ul. Eficiența 
dv este oricum maximă. 
Duminică, câteva ore în 
mijlocul naturii v-ar ajuta să 
vă relaxați. Activitățile 
intelectuale vă avantajează 
luni. îmbinați plăcutul cu 
utilul.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Sunteți bulversat de 
informațiile care vă parvin. 
Sfatul unei persoane mai în 
vârstă v-ar prinde bine. 
Duminică, s-ar putea să 
sune mult telefonul. Evitați, 
luni, să semnați acte, 
contracte sau alte 
documente. Dacă primiți 
vreo informație nu o luați 
drept valabilă. Intuiția vă 
poate fi de mare ajutor.

O FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Relația cu persoana 
iubită evoluează bine. Dacă 
vi se propune o excursie nu 
trebuie să aveți nici o 
rezervă. Duminică, o ieșire 
în afara orașului ar fi 
binevenită pentfu amândoi. 
Luni memoria vă poate ajuta 
să rezolvați tot ce v-ați 
propus.

C BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Vă preocupă proble
mele gospodărești și 
așteptați musafiri. Dumi
nică aveți chef de o 
plimbare. Câteva zile de 
odihnă vă vor spori 
randamentul. Un prieten 
vă va ajuta să rezolvați o 
problemă. Luni, veți 
cunoaște o persoană de 
care vă veți lega afectiv. 
Puteți avea încredere în 
veștile ce le primiți spre 
seară.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

îndemânarea vă va 
ajuta să terminați curățenia 
în apartament. Activitățile 
gospodărești vă vor lua 
mult timp. Musafirii vă vor 
prinde cam nepregătit; 
conversația cu aceștia vă 
va relaxa. O problemă de 
sănătate o să vă cam 
sâcâie. Cineva din familie 
vă va da sfaturi utile. Ar fi 
bine să vă odihniți câteva 
ore.

O SĂGETĂTOR
(22.XI - 20.XII)

Niște prieteni vor veni 
neanunțați. Duminică, 
veți fi într-o companie 
selectă pe care o veți 
impresiona cu calitățile 
dv. Aveți ocazia să vă 
puneți în valoare 
aptitudinile artistice. Luni 
sunteți irascibil și riscați 
să explodați în orice 
moment. Evitați discuțiile 
cu autoritățile căci puteți 
avea necazuri.

O CAPRICORN
(21.XII - 19.1)

Atenție cum umblați 
cu actele căci riscați să 
pierdeți ceva. Folosiți 
ziua de duminică pentru a 
vă pune în ordine 
gândurile. Nu cedați

' ațelor persoanelor 
mai tinere din familie care 
doresc o ieșire în afara 
orașului. Luni, relații Cam 
tensionate cu șefii.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Sunteți mai sensibil și 
mai impresionabil decât 
de obicei. Un telefon vă va 
aduce la realitate. 
Persoana iubită așteaptă 
un semn de la dv. 
Duminică, atmosferă 
plăcută acasă. Luni simțiți 
nevoia să vă sfătuiți cu 
cineva apropiat într-o 
problemă sentimentală.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III)

Nu încercați să 
concretizați nici una din 
ideile dv. Rezumați-vă la 
activități de natură 
intelectuală. Atenție că se 
țes intrigi în jurul dv. 
Relația cu persoana iubită 
va căpăta stabilitatea pe 
care o doriți. O autoritate 
vă susține proiectele.
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Dialog la distanță, fără rezonanță, 
Dădu Derceanu - Miron Cozma

(Urmare din pag. 1) Sucursala Teritorială]

Ministerul Industriei și 
Comerțului ne-a remis la redacție, 
spre publicare, două faxuri. Unul, 
semnat de președintele Ligii 
Sindicatelor Miniere Valea Jiului și 
Confederației Sindicatelor Miniere 
din România - Miron Cozma - și 
adresat MIC, personal ministrului 
Radu Berceanu, și al doilea, 
purtând semnătura lui Radu 
Berceanu, ca răspuns la 
scrisoarea lui Miron Cozma.

Vom reda, din lipsa spațiului, 
esența acestui dialog la distanță.

Scrisoarea lui Miron 
Cozma

Liderul minerilor din Valea 
Jiului mulțumește ministrului 
Radu Berceanu pentru 
demersurile acestuia ,pe 
lângă Banca Comercială 
Română în vederea iden
tificării fondurilor financiare 
necesare plății minerilor Văii 
Jiului pe luna august 1998, 
pentru a cărei întârziere ei au 
declanșat greva generală în 
ziua de 14 septembrie a.c.

în continuare, membrii de 
sindicat, liderii, personal 
Miron Cozma îl roagă pe 
ministrul Radu Berceanu să 
sprijine Regia Autonomă a 
Huilei din România pentru 
încasarea de la CONEL a 
creanțelor necesare plății 
salariilor minerilor din Valea 
Jiului începând cu 25 
septembrie 1998 și să-i ajute 
să obțină de la BCR un credit 
pe termen lung, de 150 de 
miliarde de lei, în contul 
creanțelor pe care RAH le are 
de recuperat de la CONEL și 
de la siderurgie, ceea ce ar 
rezolva problema salariilor 
minerilor din Valea Jiului până 
în anul 1999.

Răspunsul lui Radu 
Berceanu

Vă mulțumesc pentru 
aprecieri, dar ele nu mi se 
cuvin. Nu am întreprins nici un 
fel de demers pentru ca să 
obțineți un credit de la BCR 
pentru plata salariilor. 
Dimpotrivă, m-am opus pu
blic unei astfel de măsuri, cel 
puțin din următoarele motive:

1. Din 1990 și până în 
prezent, Regia Autonomă a 
Huilei Petroșani a adus 
pagube economiei românești 
de peste 2 miliarde de dolari,, 
adică aproximativ o treime din 
actuala datorie externă a 
României, ori suma cu care 
am fi putut construi patru 
grupuri nuclear-electrice la 
Cernavodă!

2. Numai în primele șase 
luni din 1998, RAH Petroșani 
a pierdut 1280 miliarde iei, 
pierdere care până la sfârșitul 
anului va ajunge la

■

NOTE* INFORMA ȚII*OPINII
opțiunea oamenilor nu trebuie 
neglijată și nici comentată. Și 
este bine că se tine seama de ea. 

f

Așa vor oamenii
La cererea cetățenilor - după 

cum ni s-a spus - în cele 4200 de 
apartamente din Orăștie se 
livrează apă caldă doar două sau 
trei zile pe săptămână. Și atunci 
nu continuu, ci între orele 
stabilite de comun acord între cei 
doi factori ■ locatarii aparta
mentelor și SC “Activitatea ” SA. 
De ce nu în fiecare zi sau ■ even
tual non-stop cum se Procedează, 
de pildă, la Deva, dar nu numai? 
La această întrebare mai multi 
oameni cu care am stat de vorbă 
ne-au răspuns:

■ Ar fi prea scump.
Ar fi, asta este adevărat, iar 

aproximativ 2500 miliarde lei. 
Deci, pierderea RAH Petroșani 
în 1998 va fi egală cu suma 
alocată prin bugetul de stat 
pentru restructurarea întregii 
industrii românești în acest an.

3. Tona de huilă produsă 
de RAH Petroșani costă 
1.176.000 lei, pe când din im
port poate fi adusă (la calități 
energetice echivalente) cu 
275.000 lei. La acest din urmă 
preț este realizat și contractul 
cu CONEL, care nu a importat 
în 1997 și nici în 1998 măcar 
un gram de huilă.

4. îh RAH Petroșani 
“lucrează" 23.500 de salariați, 
din care numai aproximativ 
4000 sunt mineri-mineri! 
Salariul mediu brut la RAH 
Petroșani este de 2,6 milioane 
lei/lunar, iar salariile celor care 
lucrează în subteran sau în 
condiții foarte grele nu 
depășesc semnificativ media 
regiei, care, altminteri, este 
condusă de 100 de directori și 
ingineri șefi! (cu toate 
subunitățile ei - n.n.)

5. în 6 luni din acest an, la 
RAH Petroșani se înre
gistrează 204.000 zile/om 
absențe “motivate”, din care 
numai 5000 zile/om pentru boli 
profesionale! Dar mai sunt și 
absențe motivate și nemo- 
tivațe, învoiri etc.

în aceste condiții, nu pot să 
vă sprijin în obținerea vreunui 
credit pentru plata salariilor. 
Pot să vă sprijin și vă rog să 
mă sprijiniți și dv pe mine în 
punerea imediată în practică 
a unui plan de restructurare 
profund și realist care să aducă 
RAH Petroșani în situația 
colegilor și vecinilor dv de la 
Compania Națională a 
Lignitului Oltenia, care lucrează 
fără nici un leu subvenție 
bugetară în 1998.

Ministrul Industriei și 
Comerțului le reamintește 
minerilor Văii Jiului, în 
răspunsul la scrisoarea ce i-a 
fost adresată de Miron Cozma, 
câteva din principalele 
obiective din programul eco
nomic al Guvernului Radu 
Vasile privind restructurarea și 
reorganizarea mineritului din 
Valea Jiului. Acestea constau 
în:

a) Stoparea imediată a 
activității în exploatările cele 
mai ineficiente, redimensio- 
narea după criterii economice 
a activității într-un termen foarte 
scurt în celelalte exploatări, 
pentru a ajunge în 1999 la o 
activitate de extracție a huilei 
cu o subvenție de maximum 
30%, iar în anul 2000, fără 
subvenție:

b) Restructurarea perso
nalului în conformitate cu 
programul de exploatare 
minieră eficientă economic 
(pct.a) și disponibilizarea 
restului de personal în 
condițiile acordării a 12-20 
salarii medii pe ramura 
mineritului, pentru care sumele

Bani pentru ne- 
muncă

Primăria municipiului 
Orăștie plătește lunar ajutoare 
sociale oamenilor cu surse de 
existență precare în jur de 95 
milioane de lei. Consiliul local a 
emis o hotărâre conform căreia 
cei ce beneficiază de ajutoare să 
fie obligați să efectueze câteva 
zile de muncă ■ două sau trei pe 
lună - așa numită în folosul obștii. 
Prefectura a anulat însă această 
hotărâre pe motiv că nu este 

necesare sunt disponibile la 
Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale;

c) Cu sumele enorme 
economisite prin aplicarea 
punctelor a și b, Guvernul va 
realiza sau va contribui, 
beneficiind și de aportul 
capitalului privat intern sau 
extern, la realizarea în Valea 
Jiului a unui număr de 
investiții productive la 
suprafață, în care să poată 
lucra în condiții normale, cu 
locuri de muncă sigure și cu 
profit, un număr important 
dintre cei disponibilizați. 
Programul de investiții ar 
urma să demareze încă de 
la începutul anului 1999, 
când cei disponibilizați se vor 
afla în perioada de 
beneficiari ai sumelor 
compensatorii acordate.

(Vă amintesc că, la 
salariile actuale, într-un an 
de zile se cheltuiesc 500 
miliarde lei; în exercițiul 
activității anuale, s-ar putea 
economisi 2000 miliarde 
lei, care vor fi utilizați pentru 
investiții importante, cu 
tehnologii de ultimă oră).

d) Prin declararea Văii 
Jiului ca zonă defavorizată, 
în condițiile Ordonanței de 
Urgență aprobată în ședința 
de Guvern din data de 10 
septembrie a.c., toate aceste 
investiții ar beneficia de 
importante scutiri de impozit, 
taxe și alte obligații față de 
bugetul statului,' bugetul 
asigurărilor sociale și 
bugetele locale.

Drept urmare, ar fi atrase 
în Valea Jiului și alte surse 
financiare private, dacă 
investitorii respectivi ar fi 
convinși că vor găsi oameni 
onești, dinșmici, dispuși să 
muncească și nu să facă 
greve, să blocheze drumuri 
și să considere că au un 
statut special.

Trebuie să ne preocu
păm de felul cum trăiesc 23 
milioane de români (contri
buabili) și nu de dorința, 
întreținută prin campanii 
electoral-sindicale, a unei 
miimi din populația țării, de 
a îngropa sume uriașe din... 
donațiile celorlalți!

N.R. Noi am consemnat 
cererea minerilor, prin 
liderul lor tot mai contestat, 
și oferta ministerului de re
sort, prin vocea sa cea mai 
autorizată. Răspunsul lui 
Radu Berceanu, filtrat prin 
criza gravă în care se află 
economia românească, ar 
trebui să le dea serios de 
gândit deopotrivă minerilor 
Văii Jiului și liderului lor 
sindical Miron Cozma, de 
care se desolidarizează tot 
mai mult minerii din 
celelalte zone ale țării, ca și 
conducerii Regiei Autonome 
a Huilei Petroșani. A venit cu 
adevărat vremea sca
dențelor.

legală, lezează drepturile omului 
Treaba este de natură să mire 
întrucât astfel de modalitate - de 
a-i obliga pe cei ce primesc 
ajutoare sociale să muncească în 
folosul obștii se aplică ■ și încă 
de multă vreme - la Hunedoara, 
Brad și în alte localități.

sc
Insistente

*

In luna mai a.c., 
“Romgaz ” a întreruptfurnizarea 
de gaz metan la cele șase centrale 
de termoficare ale municipiului 
Orăștie. Treaba aceasta a fost 
determinată de întârzierea plății 
gazului consumat ■ o sumă foarte 
mare. în vara acestui an s-a 
achitat o mare parte din datorie, 
în prezent Primăria și 
conducerea SC “Activitatea”SA 
insistă pentru reluarea 

pot participa nu doar cei interesați, 
ci și curioșii, cei care mai cred că 
la noi se fac scenarii, avanta- 
jându-i pe unii și nedreptățindu-i 
pe alții, a ținut să precizeze dl 
Viorel Coposescu. Stăm la 
dispoziția oricui pentru a dovedi 
că respectăm cu strictețe legile 
țării."

Intensificare. Activitatea 
sucursalelor teritoriale ale FPS se 
intensifică în această perioadă și în 
continuare, având în vedere și 
reorganizarea la nivelul FPS cen
tral, dar mai ales ținând seama de 
necesitatea accelerării procesului 
de privatizare în întreaga țară, 
reclamată de însăși starea critică a 
economiei naționale, în care coloși 
industriali și regii autonome mai mult 
consumă decât produc ori asigură 

Lservicii. „Până acum, conducerile

(Urmare din pag. 1) Soluții informatice la vârf
principalii producători mondiali de 
tehnică de calcul, în oferta firmei 
figurând nume cu greutate gen 
IBM, HEzWLET PACKARD ș.a. 
Adresându-se unui cât mai larg 
sector de piață, firma hunedo- 
reană propune soluții informatice 
și mediilor cu venituri mai 
modeste, în care se evidențiază 
sfera micilor afaceri și chiar con
sumatorii “domestici" de tehnică 
de calcul. Soluția propusă de 
COMSER poartă numele “Sprint”, 
care este la ora actuală unul din 
principalii producători autohtoni 
de produse informatice.

Nedezmințându-și clasa, 
standul firmei COMSER este o

Standul firmei MULTISISTEM SRL Deva, deservit și 
prezentat de Doina Totoian.

Foto: Traian MÂNU

Semieșec și 
in Giulești 

RAPID - 
VAALERENGA 2-2

După eșecurile echipelor Steaua și 
F.C. Argeș în Cupa UEFA, și Rapid 
București în meciul său cu Vaalerenga 
din tur (Cupa Cupelor) a înregistrat un 
semieșec, doar 2-2 cu “modesta" echipă 
norvegiană, cum a fost considerată de 
unii. Rapidul a jucat surprinzător de slab 
în apărare, dar și în față, s-a greșit 
mult, ratându-se și câteva ocazii bune 
de a înscrie în poarta adversă. Pentru 
rapidiști au marcat Șumudică min.51 și 
Bundea (76).

furnizării de gaz. S-a obținut 
acest fapt pentru una din cele 
șase centrale. Deocamdată.

răuChiriași 
platnici

Cele mai mari datorii către 
asociațiile de locatari pentru 
serviciile asigurate 
furnizarea de apă rece, apă 
caldă, căldură, salubritateș.a. 
■ le au cei ce locuiesc cu chirie 
în apartamentele încă ale 
statului. în rândul pro
prietarilor de apartamente 
există ■ tot mai puternică - 
opinia că cei cu datorii uriașe 
ar trebui evacuați. Cine o ia 
în seamă? Poate Primăria.

Traian BON DOR

Hunedoara FPS
sucursalelor teritoriale aprobau 
notele de preț doar la societățile 
comerciale mici, cu o valoare a 
capitalului social de până la 2,5 
miliarde de lei, sublinia dl Viorel 
Coposescu. Din data de 17 
septembrie au trecut în atribuțiile 
noastre și societățile comerciale 
mijlocii, cu un capital social de până 
la 18 miliarde de lei. Volumul de muncă 
aproape se va dubla. Aceasta 
presupune și la noi o extindere de 
spațiu, poate și câteva persoane în 
plus, doar câteva, și mai ales o mai 
bună organizare a activității, 
solicitudine și operativitate maximă." 

Am mai reținut din discuția cu 
cei trei interlocutori, asistați de 
purtătoarea de cuvânta Sucursalei, 

provocare la nivelul abordării de 
noi tehnologii. Ca atracție supremă, 
va fi lansat oficial cel mai modern 
echipament digital de copiere al 
firmei XEROX în varianta “conectat 
la rețea”. Copiatorul “Hodaka 220/ 
230" reprezintă noua generație în 
materie, orice asemănare cu 
generațiile anterioare fiind cel mult 
o întâmplare. De altfel, însuși 
termenul de “copiator” nu e decât 
o palidă oglindire, a forței și 
valențelor pe care aparatul îl are. 
Acesta oferă suport multitasking, 
putând să facă, funcție de 
necesități, copii, să listeze 
disciplinat în cadrul unei rețele, să 
scaneze, și dacă e nevoie să

r

"Cartoful nu suporta prostia"
(Urmare din pag. 1)

pentru județul nostru, o deosebit 
de utilă întâlnire a unor cercetători 
și specialiști în domeniul producției 
de cartofi din țara noastră, cultivatori 
și producători agricoli din zonă, 
invitați. Rostul principal al acestei 
reușite manifestări l-a constituit 
evaluarea posibilităților existente 
pentru a asigura producerea în 
județul nostru a seminței necesare 
pentru cultivarea în fiecare an a 
celor peste 7000 ha ce sunt 
destinate culturii cartofilor pentru 
consum, astfel încât din această 
zonă închisă să se poată valorifica 
sămânță și pentru alte județe 
limitrofe.

Fără a intra în prea multe detalii 
de ordin tehnologic, vom puncta 
câteva aspecte esențiale desprinse 
de la această întâlnire. Dl ing. Vasiu, 
ca un adevărat specialist și practician 
veritabil în același timp, a expus la 
fața locului pe bază de grafice - fapt 
oglindit și de rezultatele din câmp - 
modul cum a reușit să obțină (după 
proba de cântar făcută la vederea 
zecilor de particjpanti la acțiune) o 
producție medie de 30-50 tone cartofi 
la ha, obiectivul de bază constituindu- 
I producerea pe 20 de ha a seminței 
din soiurile Sânte, Desiree și Ostara. 
Din datele prezentate s-a desprins 
faptul că plantarea s-a realizat în 
perioada 25-28 martie 1998, utilizând 
sămânță de calitate provenită de la 
Institutul Național pentru cultura 
cartofului Brașov, din categoriile elită 
bază și 11, asigurându-se o densitate 
de peste 40 mii cuiburi la ha. Pentru 
fertilizare s-au folosit câte 240 kg azot 
substanță activă la ha, 90 kg fosfor și 
120 kg potasiu. Ca lucrări de îngrijire, 
pe lângă bilonare și erbicidare cu 

v 

dna Gabriela Băgescu, 
aprecierea de care se bucură ST 
Hunedoara FPS din partea 
conducerii centrale - pentru 
modul de acțiune și de 
angajament, pentru respectarea 
regulamentului de organizare și 
de funcționare a unității - faptul 
că, după 30 septembrie a.c., va fi 
elaborat un nou program de 
privatizare, cu alte societăți 
comerciale, chiar și cu unele la 
care capitalul social este mai mare 
de 18 miliarde de lei, pentru 
acestea folosindu-se metoda 
divizării, pentru a face activele mai 
ușor privatizabile, mai atractive.

Așadar, oameni buni, porniți 
în marș voios spre privatizare!

trimită ori să primească faxuri, 
întreaga tehnologie e bazată pe 
laser. “Hodaka 220/230" ,care 
poate copia cca. 150.000 de 
documente într-o lună, cu o 
viteză de 30 de pagini pe minut, 
este practic un sistem complex și 
integrat, de mare performanță, 
care poate sluji polivalent orice 
afacere de mare anvergură.

COMSER prezintă, din 
perspectiva furnizorului de 
telefonie mobilă, patru noi 
produse oferite de CONNEX 
GSM. Este vorba de CONNEX 
fax box și CONNEX fax box plus, 
care transformă telefonul mobil 
în fax mobil, CONNEX fax line, 
care mijlocește folosirea unui 
aparat fax de pe telefonul mobil 
și în fine CONNEX office, care 
permite primirea și transmiterea 
de mesaje fax sau date prin 
intermediul rețelei CONNEX GSM, 
precum și accesarea rețelelor 
de calculatoare (Internet, 
Intranet) și baze de date oriunde 
s-ar afla.

Tot la standul COMSER vor 
fi expuse echipamente IBM, 
SPRINT, HP, vor fi prezentate 
diferite soluții de imprimare, pre
cum și echipamente de teleco
municații Alcatel și Panasonic.

COMSER propune pieței 
forța tehnologiei domesticită prin 
interfețele prietenoase ce se 
oferă beneficiarilor. Nici un preț 
nu e prea mare ca să arunc, 
"avant la lettre” o privire în 
mileniul trei.

Sencor (1 kg/ha), s-au aplicat două 
tratamente pentru combaterea 
gândacului din Colorado și patru 
tratamente împotriva manei. Dl Vasiu 
a subliniat că foarte important este 
ca în organizarea loturilor pentru 
producerea semințelor să se lucreze 
pe suprafețe mari și compacte, unde 
toți cultivatorii să utilizeze aceleași 
produse pentru combaterea bolilor 
și a dăunătorilor - la avertizări - astfel 
încât să fie exclusă posibilitatea de 
a dobândi imunitate la unele 
produse.

în ceea ce privește eficiența 
culturii, exprimate sintetic rezultatele 
se concretizează în faptul că la o 
cheltuială de circa 600 lei pe kg se 
poate obține un venit de cel puțin 
1500 lei/kg, ceea ce denotă că 
venitul net înregistrat la ha, în. cazul 
unei recolte medii la 40 t/ha, spre 
exemplu, este undeva în jur de 36 
milioane lei. Pentru a atinge astfel 
de obiective necesare în competiția 
pentru performanță cu țările 
europene, este nevoie - cum 
sublinia dl Vasiu - să fim zilnic în 
câmp pentru a urmări evoluția 
culturii, să știm când și cu ce trebuie 
intervenit în scopul obținerii 
randamentului așteptat.

Pornind de la rezultatele prac
tice dobândite, cercetătorii și 
specialiștii participanti la întâlnire au 
decis ca în anul 1999 Federația 
națională a cultivatorilor de cartofi 
să organizeze în județul nostru "Ziua 
verde a cartofului”, manifestare de 
ținută consacrată dezvoltării acestei 
culturi în țara noastră. Sintetizând 
preocuparea față de această 
cultură, dl prof.dr. Berindei a spus: 
“Cartoful nu suportă prostia, cu alte 
cuvinte ori obții producții bune, ori 
dai faliment".
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Internet pe cuptorul cu 
microunde

Margaret Thatcher se 
consideră "formidabilă"

lmaginați-vă un cuptor cu mi
crounde legat la Internet, care vă 
va permite, pentru prima dată, să 
vă realizați operațiunile bancare 
concomitent cu cumpărăturile: un 
astfel de aparat a fost conceput în 
sectorul de cercetare al NCR, lide
rul mondial în producția de auto
mate bancare, transmite AFP.

NCR, care creează automa
te bancare capabile să recu
noască irisul clientului, este și un 
exponent al avangardei în mate
rie de aparatură electronică. 
Noul său prototip, botezat 
"Microwave bank”, dorește să 
impună Internetul printr-un o- 
biect familiar din viața cotidiană, 
mult mai potrivit, în concepția fir

mei, decât un computer. De aici, 
alegerea cuptorului cu microunde.

Concret, explică NCR, ușița 
cuptorului cu microunde este un 
ecran tactil. Puteți privi programe 
de televiziune și, simultan, prin 
atingerea ecranului, să aveți acces 
la Internet. O altă atingere vă va 
pune în contact cu contul dumnea
voastră bancar 24 de ore din 24 și 
va efectua toate operațiunile obiș
nuite de bancă la distanță.

Datorită vocii, irisului, amprentei 
digitale sau unei parole, cuptorul cu 
microunde vă va recunoaște și va 
putea evita ca o vizită în bucătărie a 
unuia dintre musafirii dumneavoas
tră să fie o ocazie pentru ca acesta 
să vă calculeze datoriile.

Cuptorul este și mai perfor
mant: poate căuta pe Internet o 
idee de meniu sau vă poate face 
cumpărăturile, după ce va "citi" 
codul de bare de pe ultimul obiect 
pe care l-ați cumpărat. Când lista 
de produse este suficient de 
lungă, cuptorul va alege cel mai 
puțin scump dintre magazinele 
virtuale, va comanda și va media 
livrarea la domiciliu a produselor 
cumpărate.

Iar când cuptorul vă va cu
noaște bine, vă va putea furniza o 
grămadă de servicii la care nu vă 
așteptați. De exemplu, dacă vă 
surprinde comandând duzine de 
iaurturi fără grăsimi, vă va sugera 
feluri de mâncare dietetice.

Fostul premier britanic 
Margaret Thatcher are o extra
ordinară încredere în sine, în 
pofida anilor care trec. Recent, 
admirându-și un portret, ea a 
afirmat că este o femeie "for
midabilă", relatează AFP.

Vorbind despre sine cu mo
destie, la persoana a treia, Lady 
Thatcher a exclamat în timpul 
unei recepții: "Este o femeie 
formidabilă, ea este formidabilă 
pentru că lucrurile pentru care 
s-a bătut vor dura veșnic”..

"Permiteți-mi să mulțumesc 
artistului care a realizat impo
sibilul, realizând un portret în 

care arăt așa cum mi-aș dori să- 
și amintească lumea de mine", 
s-a extaziat fostul premier con
servator, aducând un omagiu 
tânărului pictor de 26 de ani, 
James Gillick.

Opera măsoară un metru pe 
80 de centimetri și a fost coman
dată de Universitatea Buckin
gham, singura instituție parti
culară de învățământ superior 
din Marea Britanie, pe care 
Doamna de Fier a prezidat-o 
timp de șase ani, după ce s-a 
retras din viață politică.

în portret, Margharet Tha
tcher, de 72 de ani, apare îm

brăcată foarte auster, cu o 
rochie albastră, împodobită 
cu bijuterii de aur, pe un fond 
roșu, cu un document în mâ
nă.

Soțul ei, Denis, nu a fost la 
fel de entuziasmat: “Nu prea 
cred că ea este atât de severă 
pe cât pare”, a comentat el, 
privind portretul.

Pictorul a păstrat ședințelor 
în care i-a pozat Margaret 
Thatcher o amintire de neșters: 
"Când te privește în ochi, este 
ca și cum ai sta în fața a două 
rachete aflate pe punctul de a fi 
lansate”.
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0 nouă metodă de
diagnosticare a 
maladiilor

Analiza respirației pacientului ar putea fi o nouă ■ 
metodă, considerată revoluționară, de diag- ■ 
nosticare a maladiilor. Procedeul a fost pus la punct | 
de cercetători britanici și vizează o piață mondială | 
potențială de 21, 7 miliarde de dolari, a anunțat . 
cotidianul The Guardian, citat de AFP. ‘

O echipă de oameni de știință de la London's | 
Imperial College of Science, Technology and Medi
cine urmează să efectueze primele teste clinice ale 
aparatului de analiză a respirației, pe care ar putea 
să îl lanseze peste cinci ani.

Această invenție, despre care se spune în 
mediile medicale că este comparabilă cu cea a 
termometrului, ar putea permite doctorilor și chiar 
pacienților să emită diagnosticuri simple și rapide.

Peter Openshaw, unul dintre specialiștii din 
echipa de cercetători, a arătat că procedeul ar mal 
putea permite medicilor să stabilească dacă este 
absolut necesară utilizarea antibioticelor în tratarea 
maladiei respective.

“Aparatul va face nu numai diferența între viruși 
(asupra cărora antibioticele nu au nici un efect) și 
bacterii, dar va indica medicului și despre ce tip de 
bacterie este vorba și ce antibiotic este cel mai 
indicat", a explicat el.

Aparatul ar mai putea repera și anumite disfunc- |
■ tionalităti, de exemplu cele ce vizează ficatul sau rini- ■

I■I
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chii, care determină un miros neplăcut al respirației. ’ 
Echipa de inventatori este atât de încrezătoare I 

în succesul ei încât a pus deja bazele unui contract | 
cu întreprinderea BodiTech, pentru comercializarea ■ 
procedeului. '

Los Ange/es

rtvtnii w&r mai hani actori
Actrița Christine Lahti a primit la Los Angeles 

premiul Emmy pentru cea mai bună prestație într- 
un serial dramatic, "Chicago Hope”. La aceeași 
secțiune au mai concurat Gillian Anderson ( “X 
Files” - "Dosarele X”), Roma Downey (“Atingerea 
îngerilor”), Julianna Margulies (“Spitalul de ur
gență") și Jane Seymour (“Dr. Quinn”).

Cel mai bun actor într-un serial dramatic a fost 
desemnat Andre Bratigher (“Homicide: Life on the 
Street"). El i-a învins pe David Duchovny ("Dosa
rele X”), Anthony Edwards (“Spitalul de urgență”), 
Dennis Franz (“NYPD Blue”) și Jimmy Smits 
(“NYPD Blue").

Premiul Emmy pentru cel mai bun serial dra
matic a fost atribuit producției ABC “The Practice" 
("Avocații"). La această categorie au mai fost 
nominalizate “E.R.” ("Spitalul de urgență”-NBC), 
“Law & Order” ("Lege și ordine" - NBC), "NYPD 
Blue" (ABC) și “Dosarele X” (Fox).

Cea mai bună actriță într-un serial de comedie 
a fost desemnată Helen Hunt (“Mad About You" - 
“Nebun după tine”). La acest titlu au mai concurat 
Kirstie Alley ("Veronica’s Closet" - “Veronica”), 
Ellen DeGeneres (“Ellen"), Jenna Elfman (“Dharna 
& Greg"), Calista Flockhart (“Ally McBeal”) și 
Patricia Richardson (“Home Improvement" - 
“Meșterul casei").

La secțiunea cel mai bun actor într-un serial de 
comedie, Kelsey Grammer (“Frasier”) i-a surclasat 
pe Michael J. Fox (“Spin City"), John Lithgow ("3rd 
Rock from the Sun" - “A treia planetă de la Soare”), 
Paul Reiser (“Mad About You" - “Nebun după tine") 
și Gary Shandling ("The Larry Sanders Show”).

Premiul Emmy pentru cel mai bun serial de 
comedie a fost atribuit producției ABC "Frasier". La 
aceeași categorie au mai fost nominalizate 
“Seinfeld" (NBC), "The Larry Sanders Show” 
(HBO), "3rd Rock from the Sun” (“A treia planetă 
de la Soare” - NBC) și “Ally McBeal (Fox).

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un 
serial dramatic a fost aleasă Camryn Manheim 
(“The Practice" - "Avocații”). Pentru același titlu au 
mai concurat Kim Delaney (“NYPD Blue"), Laura 
Innes ("ER” - “Spitalul de urgență"), Della Reese 
(“Touched by an Angel” - "Atingerea îngerilor") și 
Gloria Reuben (“E.R.” - “Spitalul de urgență”).

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial 
dramatic a fost desemnat Gordon Clapp ("NYPD 
Blue"). La aceeași secțiune au mai fost nomi
nalizați Hector Elizondo (“Chicago Hope"), Șteven 
Hill (“Law & Order" - “Lege și ordine"), Eriq la Salle 
(“E.R.”) și Noah Wyle (“E.R.”).

Cea mai bună actriță în rol secundar într-un 
serial de comedie a fost aleasă Lisa Kudrow 
(“Friends"). La această categorie au mai concurat 
Christine Baranski ("Cybill”), Kristen Johnston 
(“3rd Rock from the Sun" - “Ă treia planetă de la 
Soare”), Jane Leeves (“Frasier”) și Julia Louis - 
Dreyfus (“Seinfeld").

Premiul Emmy pentru cel mai bun actor în rol 
secundar într-un serial de comedie i-a fost acordat 
lui David Ayde Pierce (“Frasier"). Pentru același 
premiu au mai fost nominalizați Jason Alexander 
("Seinfeld”), PhH Hartman ("NewsRadio"), Jeffrey 
Tambor (“The Larry Sanders Show") și Rip Torn 
("The Larry Sanders Show”).
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Vă D0R. DINȚIIP j
•o felie de slănină spălată de sare (slănina poate | 

fi proaspătă) se ține 15-20 de minute pe dintele bolnav 
între obraz și gingie. Durerea trebuie să înceteze;

• o rădăcină de pătlagină introdusă în ureche 
pe partea unde se simte durerea dintelui peste puțin 
timp poate domoli odontoalgia;

• încheietura mâinii se fricționează cu usturoi pe 
partea inferioară. Usturoiul poate avea un efect mai 
mare dacă se pisează câțiva căței și se bandajează 
pe mână în locul unde se simte pulsul. Usturoiul, 
însă, nu trebuie pus direct pe piele, pielea trebuie 
acoperită cu un tifon sau cu o pânză; dacă dintele 
bolnav se află în partea dreaptă, atunci remediul 
trebuie aplicat la mâna stângă și viceversa;

• pe fundul unui castronaș se toarnă puțină 
miere de floare de tei în care se pune un cui vechi, 
ruginit, metalul fiind în prealabil înfierbântat până la 
roșu. Substanța neagră, consistentă, formată în 
jurul cuiului, se pune pe gingie înainte de culcare. 
Focarul purulent se sparge de regulă foarte curând.

Pe vremuri, pentru întărirea gingiilor se folosea 
fiertura din frunze de conifere. Dar cel mai bine 
ajută usturoiul ce se taie în felioare subțiri, acestea 
fiind apoi puse pe ambele părți ale gingiei o jumă
tate de oră. Această procedură, deși durerile surit 
mari, se repetă de trei ori;

• atenuează bine durerile de dinți o frunză
| mestecată de calanhoe și infuzia de pojarniță; •
! • frunzele spălate de potbal se aplică pe
■ inflamațiile dureroase de pe gingie ce se formează 
| adesea după extracția dinților;

•i mugurii neumflați de plop se usucă și se păs- 
. trează într-un săculeț de pânză. La apariția durerilor 
I mugurele se înfășoară într-o bucățică de tifon, se 
| purie pe dintele bolnav și se strânge cu dinții.
■ Procedura durează 2-3 ore cel puțin, tn caz de 
* necesitate se repetă procedura până la însănătoșire,
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Cel mai lung discurs din lume

Un francez din Perpignan, lo
calitate situată în sudul Franței, 
președintele asociației "Prietenii 
centrului lumii" a rostit discursul cel 
mai lung din lume, în omagiul picto
rului spaniol Salvador Dali, infor
mează AFP.

Louis Colet s-a îmbrăcat într-o 
ținută care seamănă cu cea a 
pictorului suprarealist și s-a instalat 
pe un podium în fața gării din Perpi
gnan, calificată de către Dali drept 
“centrul cosmogonic al lumii", pen
tru a-i aduce un omagiu în catalană 
artistului.

Printre cei prezenți lângă acest 
“dalian convins" la începerea dis

cursului s-au aflat șeful gării, care 
a dat semnalul de pornire a șirului- 
record de vorbe, și un ofițer judiciar, 
însărcinat să constate recordul.
Cea mai lungă bibliotecă din lume

Cea mai lungă bibliotecă din 
lume, de 1.463 metri, care con
ține 85.000 de volume, a fost 
prezentată în localitatea germa
nă Kanzach, pentru a fi înscrisă 
în Cartea Recordurilor, transmite 
AFP.

Cele 85.000 de cărți, care au 
fost oferite bibliotecii de perso
nalități precum Helmut Kohl sau 
Gerhard Schroeder, vor fi vân
dute la o licitație organizată în 
scopuri caritabile.

BE1WZI1WA ECOIOOICA 
ROMÂNEASCA

Societatea Națională a Pe
trolului (SNP) Petrom București 
a lansat de curând un nou tip de 
benzină ecologică - Benzina Su
per Plus fără plumb COR 98.

Benzina, cu cifra octanică 
97, va fi produsă de societatea 
Arpechim Pitești și va fi dis
tribuită, pentru început în ma
rile orașe din țară, prin rețeaua 
de distribuție PECO a SNP Pe
trom, a declarat agenției 
MEDIAFAX, Tatiana Solomon, 
șefa biroului marketing din ca
drul societății Arpechim Pitești. 
Prețul de livrare va fi de

1.570.940 lei/tonă la care se 
vor adăuga accizele, TVA și 
prețul transportului, a precizat 
Tatiana Solomon. >

Arpechim Pitești va produce 
aproximativ 15.000-20.000 tone/ 
lună de benzină Super Plus fără 
plumb COR 98.

Acest tip de benzină rezultă 
din aditivarea benzinei fără 
plumb, cu cifra octanică 95 și 
poate fi utilizată și pentru auto
mobilele cu catalizator. Arpe
chim este singurul producător 
din țară de astfel de benzină, a 
afirmat Tatiana Solomon.

COMOARĂ SUBACVATICĂ Ce înseamnă cura de morcovi
Un amator de comori subacvatice din Ma

rea Britanie a afirmat că a descoperit în largul 
coastelor engleze o epavă care adăpostește o 
comoară în valoare de 160 milioane de dolari, 
transmite France Presse. Nava a eșuat și s-a 
scufundat în 1683 la Mount's Bay, în largul 
coastei engleze de sud-vest, în urma unei 
furtuni, plutind în derivă o perioadă îndelungată, 
timp în care echipajul a trebuit să înfrunte pirații, 
dar și foametea, ei ajungând să se hrănească 
chiar cu câinii de pe vas. Nava transporta în 
insulele Mauritius mirodenii și sclavi, dpr, 
potrivit documentelor din acea epocă, ar fi avut 
la bord, în plus, perle și diamante. Colin Martin, 
36 de ani, susține că a localizat nava combinând 
hărți vechi cu noua tehnică a sondajelor, el 
sperând să aducă epava la suprafață anul viitor.\__ ,____ ;___ /

Morcovii fierți în supă nu se aruncă. Morcovii 
conțin substanțe nutritive importante. între altele: 
7-8 la sută zahăr asimilabil, 2 la sută grăsimi vege
tale, celuloză, săruri minerale și o însemnată 
cantitate de caroten B care generează vitamina A. 
Din morcovi nu lipsesc nici vitaminele B și C.

lată calitățile care fac ca medicul să reco
mande consumul de morcovi în diferite moduri de 
preparare, mai cu seamă sub formă de sucuri 
naturale.

Datorită conținutului în vitamine și săruri 
minerale sucul de morcovi este un bun depurativ, 
contribuie la eliminarea toxinelor, prin creșterea 
diurezei, la remineralizarea organismului. Sucul de 
morcovi se recomandă la afecțiuni ale pielii și la 
bolile de ficat, în cazurile de indigestii și intoxicații 
alimentare.

Prezentăm gospodinelor un mod de preparare 
a sucului de morcovi:

- 500 g morcovi. Se spală și se curăță bine, apoi se 
dau prin râzătoare după care se presează puternic 
pentru a-și lăsa sucul. Se strecoară printr-un tifon curat.

Sucul rezultat se bea în fiecare dimineață pe 
stomacul gol, timp de zece zile. Se va face apoi o 
pauză de 4-5 zile și se reia cura încă de două ori.

Cantitatea de 500 g morcovi este suficientă 
doar pentru o zi. Cura de morcovi are efect tera
peutic. După numai zece zile se și cunoaște 
influența lor asupra ficatului. Acesta începe să 
funcționeze mai bine, afecțiunile pielii bat în 
retragere, nu mai prezintă iritații, înroșiri, vederea 
devine mai clară. Cura de morcovi este potrivită și 
la surmenajul intelectual. Se recomandă mai ales 
la sugari și la copii mici, accelerând creșterea.

umorș/spokt
© - Știi, Spanache de la echipa noastră a

marcat ieri un gol superb...
- Cum s-a întâmplat? Parcă joacă fundaș...
- Tocmai, a prins portarul pe picior greșit. Atât 

doar că era ... propriul său portar.
© - Ce ne puteți spune acum, înainte de

intrarea în bazin a înotătorului dumneavoastră, 
creditat cu șanse la câștigarea titlului?

- Că nu se va îneca, răspunse antrenorul.
© - Ai auzit? Cei de la "Voința" l-au

transferat la ei pe jucătorul Zlotoacă. Ăsta se 
spune că joacă la fel de bine pe toate posturile.

- Ce noroc pe ei! Cu un singur jucător își pot 
face toată echipa!

© Luptătorul cade bufnind pe saltea și strigă 
disperat:

- Aoleu! Cred că mi-am rupt piciorul.
- Nu-i nimic, îl liniștește antrenorul, până vine 

k medicul, fă niște flotări...



19-20 SEPTEMBRIE 1998 Cuvântul liber | = ctwMUtCC&C — ■■—

Reflecția
9

saptarMÂnii I
~x

"O căsnicie bună este aceea în care 
fiecare îi încredințează celuilalt rolul de 
paznic ai solitudinii sale. Odată ce este 
acceptată realitatea că până și între fiin
țele omenești cele mai apropiate continuă 
să existe distanțe infinite, poate înflori o 
conviețuire doar dacă cei doi izbutesc să 
iubească depărtarea dintre ei, care îi 
îngăduie fiecăruia să-l vadă pe celălalt 
integrai și profilat pe un orizont vast".

Rainer Maria Riike

TREI SECOLE DE PARADOX^}
"Deplâng pe cei care fac mare caz de deșer

tăciunea lucrurilor și se pierd în contemplarea 
nimicniciei pământești. Doar de aceea ne aflăm aici: 
ca să facem nepieritor ceea ce este pieritor".

Goethe

"Virtutea care are nevoie să fie veșnic păzită 
abia dacă mai merită osteneala".

Oliver Goldsmith

"Poți îndura nenorocirile care vin din afară, sunt 
niște accidente. Dar ca să suferi din vina ta, asta 
este cupa cea mai amară întinsă de viață”.

Oscar Wiide

"Invidia este de o mie de ori mai teribilă decât 
foamea, fiindcă este o foame spirituală".

Unamuno

CLEPSIDRA]

Selecție de i.L.

Ritmul alert al vieții mă cuprinde precum un 
carusel și mă poartă în Cerc fără să-l mai pot opri. 
Nu măi pot lua în seamă zilele ce trec mult prea 
repede parcă înainte de a le putea consemna. Doar 
săptămânile sunt numărabile și parcă mereu mai 
scurte, prea scurte, cu zile prea puține, mult mai 
puține ca altădată... Probabil de aceea nu mai știu 
să mă odihnesc în weekend. Nu doar sâmbăta e zi 
lucrătoare, zi în care încerc să îngrămădesc toate 
muncile gospodărești amânate peste săptămână, 
dar și duminica devine o zi în care fac ce nu am 
apucat în celelalte șase zile ale săptămânii. 
Duminica nu mai e vremea odihnei, a contemplării 
a tot ce am făcut bun în celelalte șase, ci e vremea 
completării a ceea ce nu am reușit să fac. Ca și

cum viața ar depinde tocmai de acele amănunte 
amânate peste săptămână și care nu pot fi lăsate 
pe a doua zi.

Nu știu să mă odihnesc pentru că nu știu - sau 
nu-mi permit - să uit de treburile nefăcute. Doar că 
lucrând mereu descopăr că a mai rămas ceva 
nefăcut, a mai trecut o săptămână prea repede și 
atâtea mai trebuie făcute.

Trec săptămânile și mereu îmi promit că dumi
nica mă voi odihni de toată treaba făcută peste 
săptămână și de fiecare dată rămân doar cu o nouă 
promisiune.

Viața e un carusel în care se rotesc săptămâni 
cu șapte zile, fără duminici.

ina DELEANU

PEEM
• Milă

"Mila naște în dragoste ură, nu alinare".

• Fericire
"Fericirea nu poate veni decât din scurgerea neîncetată a clipelor 

liniștite și senine, fiindcă ce altceva e suferința decât o oprire a ființei 
noastre, o uriașă inerție care face să apese asupra ei tot ce există?".

• Geniu
"Ce poate fi un geniu în fața nepăsării sau neînțelegerii 

contemporanilor?"

• Gândire
"Prin gândire putem descoperi în noi lumina. Nu umilința, ci 

flacăra cugetării ne poate înălța..."

• Locuri
"Anumite locuri ne fură sufletul, printr-un miracol care se petrece 

în noi numai acolo unde ne simțim mai presus de fericirea 
obișnuită..."

• Lume •
"Unghiurile de vedere asupra lumii sunt infinite. Chiar și asupra 

aceleiași lumi".

• Moarte
"Moartea nu există, existăm noi, care suntem și într-o zi nu mai 

suntem..."

• Omenire
"Omenirea e ca un ocean străbătut veșnic de curenți puternici 

și din când în când de uragane..."
Selecție de Hie LEAHU

La Bruyere:
"Este tot atât de ridicol să fugi de modă ca și 

faptul că o adopți".

Voitaire:
"Fantezia mai curând decât gustul este aceea 

care generează atâtea mode".

Baudelaire:
"Moda trebuie să fie simptomul de gust al idea

lului, plutind în creierul omenesc deasupra a tot ceea 
ce e grosolan, pământean și murdar. Este o defor
mare sublimă a naturii sau, mai mult, o încercare 
permanentă și succesivă de reformare a naturii".

Saint Bernard:
"Veșmintele costisitoare sunt dovada sărăciei 

spiritului".

Proust:
"Costumul femeii - aparat delicat și spiritualizat 

al unei civilizații".

Z

Anatoie France:
"Dacă mi-ar fi permis să aleg din talmeș- 

balmeșul de cărți care vor fi publicate la o sută de 
ani după moartea mea, știți pe care aș lua-o? Nu, 
nu un roman aș lua din această bibliotecă, și nici 
o carte de istorie. Aș lua pur și simplu, prietene, un 
jurnal de modă ca să văd cum se îmbracă femeile 
la un secol după moartea mea. Și acele cârpe mi- 
ar spune mai mult asupra omenirii viitoare decât 
filozofii, romancierii, predicatorii și savanții la un 
loc".

H. Spencer:
."Oamenii încercând să revoluționeze ideile 

politice sau religioase schimbă de asemenea și 
costumul".

P. Richter:
"Hainele sunt armele frumuseții de care o 

femeie se servește, asemenea unui soldat, spre a 
învinge".

■=---------------

DEC/,
P^MDUNELHE 
SEDUC...

Deci, rândunelele se duc curând, 
Suntem în prag de toamnă, Coryntină; 
Va fi și iarnă și va ninge blând 
Pe noi, pe tot mai îngroșatul rând 
Mergând spre a săracilor cantină...

Azi-mâine niște inși gândind îngust, 
Dar cu servicii foarte importante, 
Ne-or obliga să-l recitim pe Proust 
Și, cugetând la vremuri, cu dezgust, 
Să mai uităm de lipsuri obsedante...

MAEȘTRI Al ECRANULUI___________________

ALFRED HITCHCOCK
A fost unul din marii regizori ai secolului nostru, intrat în istoria 

cinematografului mondial, datorită artei și originalității tematicii abordate.
S-a născut la 13 august 1899 la Londra. Atras de "moving pictures" 

(fotografiile mișcătoare) în 1920 devine monteur, apoi scenarist, 
asistent de regie și.- în sfârșit, debutează în regie cu filmul polițist 
"Number Thirteen" (Numărul 13)- 1922, iar din 1935 și producător.

A abordat cu-succes filmul polițist, drama sentimentală,, filmul 
psihologic, thriller-ul și uneori comedia, imprimându-le tuturor acestor 
genuri "amprenta" sa personală de "suspens", cărora le-a rămas fidel 
până la capăt. în 1939 se stabilește definitiv în "capitala filmului" 
american. A fost răsplătit cu două premii "Oscar" pentru " The Lady 
Vanishes" (Femeia dispărută) -1938 și pentru psihologicul "Rebecca" 
- 1940, după marele succes de librărie al prozei lui Daphne du 
Maurier, cu Joan Fontaine și Laurence Olivier.

Se remarcă cu "Sabotage" (Sabotaj) - 1936, primul film britanic 
parțial sonor apoi sincronizat, după care urmează o serie de succese 
de casă cum au fost - printre altele, .Spelbound" (Fascinație) - 1945, 
cu Ingrid Bergman și Gregory Peck, sau drama sentimentală "Under 
Capricorn" (Tropicul Capricornului) - 1949.

Cu "North by Northwest" (La Nord, prin Nord-Vest) - 1959, cu Cary 
Grant, face încă o dată dovada unui profesionalism de înaltă clasă. 
Ultimul film: "Frenzy" (Frenezie) - 1972, un thriller, cu lan Finch. S-a 
stins din viată la 29 aprilie 1980, la Hollywood.

Adrian CRUPENSCHi

Jr Femeia care a deschis
yușa cerșetorului îl întreabă:

- Dumneata, un bărbat atât 
• • de voinic, și cerșești? Cum de 
Xn-ai găsit ceva de lucru?

- Am avut noroc!

© Patronul unui hotel din 
Liechtenstein îl întreabă pe un 
turist nou sosit:

- Ce program aveți mâine, 
domnule?

- Aș vrea să vizitez țara asta, 
s-o cunosc mai bine.

- Bine, dar după-amiază?

© - Maestre, v-am văzut
S romanul..." 
ș - Și cum ți se pare?

''■■■ - Că era cel mai decolorat
T din vitrina librăriei...

© La cursul de filozofie:
- Omul care cedează când nu 

are dreptate este un înțelept; dar 
omul care cedează când are 
dreptate este...

- Căsătorit... - completă un 
student.

© O femeie își vizitează v. 
prietena la spital: X

- Tu, Mioaro, bănuiam că _
odată și odată te va lăsa 
bărbatul tău, dar nu de la* 
etajul trei! x

© - Chelner, în cozona-
cui pe care mi l-ai servit am 
găsit două muște!

- într-adevăr, dar trebuie 
să recunoașteți, domnule, că 
predomină stafidele...

Culese și prelucrate de
i. LEAHU

Azi-mâne, Coryntină, e normal, 
Vor fi și ploi și vor cădea și brume; 
Meniul ne va fi tot mai frugal, 
Cu consecințe-n potul conjugal, 
Și altele - nu le mai zic pe nume...

Azi-mâine rândunelele se duc 
Pe colea enigmaticei navete, 
Iar când cădea-vor frunzele de nuc, 
Salariu-mi va ajunge de-un papuc 
Și, poate, de-o pereche de șosete.

Dumitru HURUBĂ

UI\I MINUT CU JOI\I MILOS
- poet suedez de limbă română -

"Gândul e ca soarele: luminează cu umbre.
Până acum oamenii și-au dat viața pentru adevăr; e timpul să 

înceapă să trăiască pentru El..."

"Lenevia adie ca zefirul: dulce și ușor.
Răul stă la dreapta binelui și farmecă viii și morții..."

"De la inimă la minte
Un pas e numai de făcut
Inima l-ar face dar nu știe
Mintea cuminte se-ndoiește prea mult".

"Sufletele oamenilor mari
sunt ca vârfurile munților:
albe și reci..."
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ORIZONTAL: 1) Manuale de aritme
tică pentru clasele primare; 2) Noțiuni 
sui-generis de calcul diferențial - Semnul 
înmulțirii folosit la clasele inferioare; 3) 
Obiect de examen pentru ocuparea unui 
loc - Râu în Rusia, afluent al Volgăi; 4) 
Echivalentul abstract ai spiței mate
matice (fon.) - Imbatabili în materie de 
exargene-concurs - Poziționări de bazalt 
la cote perifericei; 5) Compunere reali
zată după un desen dat - Suplinitor 
anonim la lecția de gramatică; 6) Res
pins fără dubii la examenul de estetică - 
Indicativ auto pe plaiuri argeșene; 7) 
Element ornamental la școala arhitecților 
- Adus cu greutate la același nivel - 
Expresia matematică a unei mulțimi 
nedefinite; 8) Clasic cerc circumscris 
trapezului - Greutate specifică cu trimi
tere la ...matematică; 9) Factori respon
sabili în domeniul educației - Curs atestat 
de școală secundară; 10) Pregătiri inten
sive pentru reușita unor candidați.

VERTICAL: 1) Aspiratoare scolastice pentru praful 
indisciplinei (sg.); 2) Timonier riguros pentru corabia 
anilor de studii (pl.) - Post - scriptum tradițional la un 
examen complex; 3) Creștere din fire specific feminină
- Schelet folosit ca material didactic; 4) Trecut la oral 
cu "magna cum laude" - Etalon popular al sărăciei cu 
lustru; 5) Pământ stropit de lacrimile cerului - Rezul
tatul concret al activității tocilarului; 6) Mod de a 
expune o temă într-o lucrare - Articulație obișnuită 
pentru canini; 7) Țăruș de marcare plasat pe la colțuri!
- Caiele la potcoavele cailor noștri! - Profilat pe 
efectuarea unor măsurători silvestre; 8) întâlnire 
tangențială a două cercuri suprapuse - Probă de debut 
la examenul oral - Măsura erudiției administrată cu 
pipeta; 9) Tobă de carte... remarcat la geometrie - 
Calcul ce se rezolvă printr-o simplă operație; 10) 
Restantiere de facto la examenul de logică.

Vasiie MOLODEȚ
Dicționar: TMA, NIC

Dezlegarea careului "FIXING" apărut in ziarul nostru | l 

de sâmbăta trecută:
1) CIMILITURI: 2) ARAMA - AGER; 3) Pl - UȘOR - TA; 11 

4) ASIN - RÂPOS; 5) C - LIRA - ARC; 6) IVI - AȘTI -1; 7) - , 
TĂCUT- ARAB; 8) AP - REAL - VI; 9) TONA - LOCAL; 10) 1| 
IRAȚIONALE. . <
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MAT 2 MUTĂRI
Controlul 
poziției:
Alb:’ Rf7, Tg5, 
Ng7, p:f5 
Negru:Rh7, Nh5, 
P:g6

Soluția proble
mei din nr. trecut:
1. Dd1 b6
2. Da5 mat

1. ... c4
2. De7 mat

1; ... d3
2. Dc3 mat
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VANZARI 
CUMPĂRĂRI

Modernizare și operativitate la poștă
De curând Oficiul Poștal nr. 1 din Deva (care funcționează în fostul sediu al Direcției Romtelecom 

Hunedoara-Deva, cunoscut și sub denumirea de poșta veche) a fost dotat cu tehnică nouă de calcul, 
ceea ce oferă posibilitatea creștejii operativității serviciilor prestate pentru clienți, inclusiv a 
operațiunilor de ordin financiar.

In imagine v-o prezentăm pe dna Mariana Ghera, oficiantă care lucrează la ghișeul de trimiteri 
mandate, recomandate și prioripost. Aici cei ce apelează la servicii se declară mulțumiți de 
prestațiile salariatelor poștei. (N.T.)

Scrisoare comentată

Una caldă, alta rece
Dacă am înțeles bine, dl Emil 

Mariș din Cerbia, comuna Zam, ni 
se adresează pentru că din co
loanele ziarului nostru a constatat 
că îi ajutăm pe oameni și chiar 
dumnealui este unul din aceștia. 
După ce se plânge că alte instituții 
nu fac dreptate oamenilor și ne 
relatează cum a fost ajutat de cu
poanele agricole în cultivarea pă
mântului, ne prezintă și problema 
în care ne cere sprijinul.

Foarte pe scurt este vorba 
despre nemulțumirea cititorului 
nostru în legătură cu felul cum 
se face decontul abonamentelor 
de transport pentru elevi. în anul 
școlar trecut a avut la Școala 
generală din Zam un copil și ba
nii, 50 la sută din valoarea abo
namentului pe autobuz, se de
contau cu întârziere, deci nu se 
putea conta pe ei. Din acest an 
situația celui care ne scrie se 
complică întrucât are 3 copii 
care vor face naveta la Zam. 
"Nu știu cum «oi trimite <~onlil la 
școala - ne ie. Auui ia, i iei iteie 
costă 270000 lei pe lună, sun
tem 7 persoane în casă și un 
singur salar."

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

Consiliul local Brad vrea sâ facâ 
ordine prin mârirea amenzilor

Hotărârea Consiliului local 
Brad nr. 23/97 stabilea și sanc
ționa o serie de contravenții refe
ritoare la activitatea de bună gos
podărire a fondului locativ și a 
ordinii și disciplinei sociale. Qin 
momentul adoptării acestei hotă
râri și până în prezent cele mai 
multe încălcări ale ei se datorea
ză șoferilor care, după cum 
apreciau mai mulți consilieri, par
chează mașinile "oriunde, oricum 
și cum vor”. Astfel, trotuarele, 
aleile dintre blocuri și zonele verzi 
sunt "strivite" de autoturisme ori 
mașini mari și autobuze care au 
locuri speciale de parcare la 
agenții economici de care aparțin. 
Mai mult decât atât proprietarii ori 
șoferii acestor vehicule sfidează 
de cele mai multe ori solicitările 
gardienilor publici de a parca re
gulamentar în locuri special ame
najate și îi tratează pe aceștia cu 
dispreț și indiferență. Cauzele

Pentru că îi este foarte greu 
să dea "atâția bani o dată" (pe 
lângă alte cheltuieli pe care le 
presupune trimiterea unui copil 
la școală) dl Emil Mariș propune 
pentru abonamente să fie dați 
direct firmei sau patronului care 
asigură transportul.

întârzierile din anul trecut 
școlar - după cum ni s-a comu
nicat .de la Inspectoratul școlar 
al județului - s-au datorat faptului 
că banii destinați de minister 
special transportului pentru elevi 
n-au sosit la timp. Modul în care 
se fac deconturile este legiferat 
și inspectoratul nu-l poate modi
fica. Deci cu atât mai puțin un 
director de școală.

Noi am dat curs propunerii 
dv, die Mariș, atât pentru că în
țelegem situația delicată în ca
re vă aflați cât și în speranța 
că, poate, cei în măsură să 
schimbe această formă de a-i 
ajuta pe elevi vqf ține cont de 
ea nip năr-atp nu vă putem da 
acuin raspuiioui favorabil pe 
care-l așteptați de la noi, așa 
cum s-a întâmplat altă dată. 
(V.ROMAN)

acestor neplăcute situații sunt, 
aprecia Aurel Benea, primarul 
municipiului Brad, amenzile prea 
mici (500000 lei) care se aplică în 
aceste cazuri și prea puțina im
plicare a Poliției alături de gar
dieni în sancționarea acestor 
nereguli.

Pentru a face ordine în oraș 
din acest punct de vedere Con
siliul local Brad a hotărât în șe
dința din 15 septembrie mărirea 
amenzilor pentru parcarea ma
șinilor mai mari de 1,5 t pe stră
zile centrale ale orașului, de la 
500000 lei la 1-2 milioane lei.

Prezent la ședința de con
siliu comandantul Poliției munici
piului Brad - col. Gherasim Balint 
a spus că modificările aduse 
HCL 23/97 sunt binevenite cu 
condiția să fie nominalizate foar
te precis străzile ce intră sub 
incidența hotărârii atât prin publi
citate cât și prin semne de cir

E VREMEA 
DONAȚIILOR ♦

Ca în fiecare an, volumelor 
achiziționate de Biblioteca Ju
dețeană "Ovid Densusianu" Hu
nedoara-Deva li se adaugă cele 
donate de Ministerul Culturii, 
destinate bibliotecilor publice. în 
această perioadă se primesc 
donațiile pentru anul în curs, 
după cum ne informa directoa
rea bibliotecii, Valeria Stoian; 
"Sunt reprezentate, evident, di
verse edituri din țară, iar dacă 
unele titluri sunt în 20-24 de 
exemplare, din altele avem doar 
două sau chiar un exemplar, pe 
care va trebui să le distribuim 
celor 64 de biblioteci publice 
existente în județul nostru."

Cât despre noile achiziții, se 
pare că acestea vor fi mai pu
ține decât până acum: 1946 de 
volume (în valoare de 53,5 mili
oane de lei) în primul semestru 
al acestui an, față de cca 5000 
în tot cursul anului trecut.

Progrese s-au făcut în 
schimb în planul dotării cu teh
nică modernă a instituției, în pre
zent fiind achitată întreaga in
vestiție, cu cele 48,5 milioane 
de lei alocate de Consiliul Jude
țean. După instalarea modulului 
,-^ntru catalogare urmează ca 
și evidența publicațiilor, și în 
perspectivă informarea, să be
neficieze de avantajele infor
matizării. (G.B.)

culație. De asemenea, coman
dantul Poliției a promis o mai mare 
implicare a polițiștilor în veghe
rea la respectarea hotărârilor 
Consiliului local.

Există însă și un aspect care 
face ca această hotărâre să nu 
fie justificată în proporție de 
sută la sută. în municipiul Brad, 
comparativ cu numărul tot mai 
mare al autovehiculelor, numărul 
locurilor de parcare este destul 
de mic, astfel că au și șoferii 
..."scuza” lor.

Tot cu acest prilej Aurel 
Benea, primarul municipiului, a 
spus că se lucrează împreună 
cu Poliția județeană și Direcția 
județeană de drumuri la îmbu
nătățirea semnalizării rutiere în 
oraș prin înlocuirea semnelor 
vechi și uzate cu altele noi și 
moderne.

Cipriăn MARINUȚ

• Vând strung SN 400 x 1500. 
Telefon 231637. ,(5120)

• S.C. Devacomb S.A. Mintia 
(fost F.N.C.) vinde furaje combi
nate pentru animale la prețuri 
avantajoase, în sat Mintia. Tele
fon 214136. (5131)

• Ofertă unică! Vând genera
tor de curent nou, 2 kW, fabri
cație româno-americană (230 
V; 50 Hz) pe benzină; aparat 
sudură nou (220 V și 380 V) cu 
cele necesare. Nu ratați!!! Pre
țurile sunt minime. Telefon 
218447. (5132)

• Vând plug două brăzdare. 
Informații Ilia, telefon 142. 
(5134)

• Cumpăr certificate de acțio
nar la S.C. Alimentara S.A. 
Deva. Telefon 232215, 094/ 
899315. (5137)

• Vând talon Ford Taunus, cu 
carte identitate și numere noi și 
tractor 445, cu plug și alte utilaje 
agricole: semănătoare, mașmi 
erbicidat și moriști de scos 
cartofi. Hațeg, str. Cloșca, 32, tel. 
094601574 (5817).

• Vând casă mare cu pământ 
și pădure, sat Lăsău, nr.106. 
(5035)

• Vând pământ extravilan ne
inundabil, Soimuș, 332. (5128)

• Vând teren intravilan, Cristur 
nr 9. Telefon 671513. (5122)

• Vând teren intravilan, 7000 
lei/mp. Telefon 623991. (5143)

• Vând urgent teren DN 7
Deva, 3100 mp (întreg sau 
parcelat), preț avantajos. Tele
fon. 094/515487 sau 222096. 
(8496) - .........................

• Vând apartament 3 camere 
parter, Gojdu, zona Poștei. Tel: 
233871, 616999. (5999)

• Vând apartament 3 camere 
Deva, ultracentral, etaj 2. Tele
fon 212180. (5102)

• Vând apartamenmt două 
camere, Gojdu, bloc experi
mental. Telefon 224648, după 
ora 17. (5116)

• Vând/ schimb casă 3 cor
puri, spațiu 2800 mp, cu apar
tament 2-3 camere plus dife
rența. Deva, Horia, 184. (5117)

• Vând casă în Deva, str. Gh.
Doja, nr. 30. (5118)

• Cumpăr casă 6-7 camere, 
ultracentral în Deva. Telefon 
0049893085789. (5129)

• Cumpăr garsonieră. Ofer 
30-35 milioane lei. Telefon 
620493-. (5130)

• Vând apartament central 
două camere, două balcoane 
închise. Telefoane 215385, 
225194. (5138)

• Vând casă, grădină, preț 
convenabil, Pojoga, nr. 139, 
telefon 624194. (5102)

• Vând.casă, stare foarte 
bună, 300 milioane, negociabil. 
Deva, telefon 223040. (5135)

• Vând apartament 2 camere. 
Relații, Hunedoara, str. Tranda
firilor, nr. 5, ap.37, bloc 16. 
(6040)

• Vând casă, curte, grădină, 
garaj, preț avantajos, Hunedoa
ra, tel. 713792 (6039)

• Vând tractor import Austria,
45 C.P., stare bună, preț 23 ciuri angajează agenți comer- 
milioane, negociabil. Telefon 
622298 sau satul Boz, nr. 187, 
comuna Brănișca. (5028)

• Vând urgent Fiat Regata 
combi, motorină, fabricație 
1988, înmatriculat, impecabil, 
preț 4600 mărci, videorecorder, 
preț 190 mărci. Telefon 213045. 
(5936)

• S.C. Instal Service S.R.L.
Deva vinde: una bucată tractor
U 650, stare bună; una bucată 
remorcă frigorifică 18 tone. 
Informații telefon 214314. 
(5121)

• Vând Volga motor Diesel, 
negociabil, stare de funcționare. 
Informații str. Tomis, nr.8, Hune
doara. (5136)

• Vând Renault 5, 1500 DM, 
Saviem carosată, 6000 DM, tel. 
092304946. (6038)

• Vând Dacia 1100, pentru 
piese schimb, preț avantajos. 
Tel. 656611 (8546)

• Vindem și montăm orice tip 
de parbrize și geamuri auto. 
Relații Complex Eurovenus, 
boxa'9. Telefon 219167. (5902)

• Vând oțel beton ■) 6 = 2965 
lei/kg, <j)8, 10,12 = 2805 lei/kg. 
Telefon 213637, (5972)

• Vând pisoi Birmanezi. Tel. 
230656. (5930)

• Vând lămâi încărcat cu 
aproximativ 100 lămâi. Telefon 
217055, dimineața până la ora 
9 și seara după 20. (5124)

' rYej|iT J
• Inchiriem în zonă ultra

centrală spații pentru comerț, 
depozitare, producție și birouri. 
Telefoane 235800, 094/
595595. (5041)

• Caut să închiriez garsonieră 
în Deva. Telefon 271431. (5109)

• Doriți să câștigați între 150- 
200.000 lei/zi? Sunați la 092/ 
477097. (5993)

• Etanșăm uși și ferestre din 
lemn cu cheder din cauciuc. 
Avantaje: împiedică pătrun
derea prafului și a curenților de 
aer. Garanție 5 ani! Informații la 
telefon 215199. (5928)

• Meditez avantajos mate
matică pentru clasele V - VIII. 
Informații la telefon 215710. 
(5928)

• Firmă distribuitoare de dul- 

ciali. Trimiteți C.V., pa adresa 
S.C.Fundy România S.R.L., C.P. 
1110, ap.1, Cluj Napoca. Data 
limită 25 septembrie. (5032)

• Caut femeie pentru îngri
jirea unei bolnave în comuna 
Hărău, nr.60. (5047)

• Societate comercială anga
jează familie pentru îngrijirea 
animatelor. Asigurăm cazare, 
masă. Telefon 092/225220. 
(OP)_________________________

• Angajez bucătar calificat, 
cu experiență. Salariul 
1.000.000 lei. Relații la telefon 
221113. (5110) 

• Meditez combinat calcula
tor plus engleză pentru înce
pători. Experiență nord-ame- 
ricană. Telefon 217988. (5126)

• Societate comercială anga
jează cu carte de muncă mun
citor nefumător; salariul 1 mili
on lei, vârsta maximă 35 ani. 
Deva, telefon 230034. (5123)

• The Best Company execută 
în 10 zile mobila dumneavoastră 
preferată. Relații tel: 262290, 
094/230856. (5133)

• Angajăm prin concurs, care 
va avea loc în data de 
23.09.1998, ora 12, la restau
rantul Stadion, din Hunedoara, 
tineri și tinere cu vârsta cuprinsă 
între 18-26 de ani. Aspect fizic 
plăcut, pentru meseria de bar
man, ospătar și bucătar. Relații 
la tel. 723081 (6037)’

• Contabil autorizat țin evi
dență contabilă. Informații la 
telefon 651612, Brad. (8744)

• Spitalul “Dr.Vasile llea” 
Păclișa, comuna Totești, județul 
Hunedoara organizează con
curs în data de 05.10.1998, 
pentru următoarele posturi: 
psiholog, profesor CFM sau in
structor cultură fizică medicală. 
Tel. 770830 (5815)

• Primim și oferim împru
muturi în lei și valută. Condiții 
avantajoase și discreție totală. 
Telefoane 219320; 092/
373178; 094/504174. (5045)

• S.C. Romintrade ajută 
persoanele disponibilizate cu 
Ordonanța 9 pentru recupe
rarea rapidă a sumei. Relații 
telefon 234048, între orele 9-16. 
(OP)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de han
dicapat nr. 816 pe numele Voicu 
Vasile Adrian. Se declară nulă. 
(5048)

• Pierdut certificat de înre
gistrare fiscală Parohia Orto
doxă Română Sfântul Nicolae, 
nr. cod fiscal 5267654, eliberat 
la data de 01.03.1994. (5816)

COMEMORĂRI

• S-au scurs 6 luni de tristețe 
și singurătate de la trecerea în 
eternitate a scumpului meu 
soț, tată, socru și bunic

TRAIAN COSTEA
din Deva. Nu te vom uita nici
odată. Familia. (5046)

■Tj DECESE

• Soția Adriana împreună cu 
copiii Manuela, Cristian și 
nepoțica Adina anunță cu 
durere în suflete dispariția 
fulgerătoare din viață a celui 
care a fost un bun soț, tată, 
socru și bunic

ing.EMILGIURCA
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace. (5202)

• Suntem alături de familia 
îndoliată la marea durere 
cauzată de trecerea în eter
nitate a cuscrului nostru

ing.EMILGIURCA
Sincere condoleanțe. Fa- 

milia Nicula. (5201)

• Cu adâncă durere anun
țăm trecerea în neființă a celui 
care a fost un bun soț și tată

FEDORCZUKMICISLAV
înmormântarea are loc azi, 

19 septembrie 1998, la Cimi
tirul Catolic (Eminescu), ora 
14. Cei care vor să-i aducă un 
ultim omagiu îl pot însoți pe 
ultimul drum. Odihnească-se 
în pace. (5150)'

• Salariații de la S.C. 
“Mlnexfor" S.A. Deva sunt ală
turi de colega lor Fedorczuk 
Anuța-Mioara la greaua sufe
rință pricinuită de pierderea 
soțului drag

FEDORCZUKMICISLAV
și-i transmit sincere condo
leanțe și întreaga compa
siune. (5149)
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Piața Agroalimentară 
Petroșani

Organizează zilele belșugului 1998, oca
zionate de împlinirea a 50 de ani de la înfiin
țare. Cu această ocazie au loc expoziții cu 
vânzare de produse agroalimentare în perir 
oada 26-30 septembrie 1998.

RAPORT DE TRANZACȚIONARE DIN DATA 
DE 16.09.1998 PENTRU SOCIETĂȚILE 

COMERCIALE DIN JUDEȚUL HUNEDOARA î
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

VREMEA
Vremea va fi predominant 

închisă în regiunile extra- 
carpatice, unde local va ploua. 
Vântul va sufla moderat.

Temperaturile minime vor avea valori cuprinse între 4 și 14 
grade, iar cele maxime între 12 și 20 de grade.

I *■ • Bnnitcoop j.n. -
Sucursala HunecJoara-Deva

Vinde la licitație publică
Utilaje agricole - tractoare, combine, 

pluguri, semănători, pompe de stropit, mul
ticar, moară cereale, Aro 244, Dacia Break, 
bazine fibră de sticlă, cisterne și remorci 
auto, vaci lapte și purcei.

Lista bunurilor ce se licitează și a prețurilor 
se găsește la sediul Bankcoop S.A. Orăștie, 
Primăria Geoagiu și sediul SCPP Geoagiu Sat.

Licitația va avea loc in data de 24.09.1998, 
ora 10,00, la ferma nr.l Geoagiu Sat.

Informații suplimentare la Bankcoop S.A. 
i Orăștie, tel: 247456 sau 247565.

MOI S0QEEA1E PRE/MM PREJMAX. PRE/MEDIU VĂRUțlE.
CPL CARMETAPLAST 0 0 0 0
CON CONDOR DEVA 0 0 0 0 .

PIAȚA EXTRABURSIERĂ RASDAQ
SIMBOL SOCIETATE PREJMI/I. PREfMAX. PREȚMEDH) \RI/?IE
ALIE ALIMENTARA DEVA 0 0 0 0
CSIA CASIALDEVA 780 lei/acț. 790 lei/ocț. 784,46 lei/acț -3,83
HABE HABER HAȚEG 170 lei/acț 175 lei/acț 172,51 lei/acț +0,80
MARN MARMOSIM 1800 lei/acț. 1800 lei/acț. 1800 lei/acț 0
PANC PANICORHD. 330 lei/acț. 330 lei/acț. 330 lei/acț 0
SIDG SIDERURGICA 1600 lei/acț. 1700 lei/acț. 1649,37 lei/acț +19,78
ULPI ULPIADEVA 900 lei/acț. 900 lei/acț. 900 lei/acț -0,95
CMNG COMIN PETROȘANI 1300 lei/acț 1300 lei/acț 1300 lei/acț -15,34
CHII CHIMICA 3300 lei/acț 3300 lei/acț 3300 lei/acț -6,58

SVM Active Internațional 
Agent de valori mobiliare

Marcela LOVIȘTE

Grupul Școlar Industrial 
Energetic Deva 

Str. Titu Maiorescu, nr.28
Anunță școlarizarea în anul școlar 

1998/1999 a unei clase postliceale de 
maiștri profil: termomecanic (12 locuri) 
și electroenergetic (13 locuri).

Informații la secretariatul liceului, tel: 
220913.

MINISTERUL 
JUSTIȚIEI»

Direcția organizarea instanțelor 
și resurse umane

Biroul central pentru expertize tehnice

Organizează examenul pentru atribuirea calității de expert tehnic judiciar 
la specialitatea "topografie-geodezie, cadastru", în ziua de 31 
octombrie 1998, ora 10,00, la sediul Universității Tehnice de Construcții - 
Facultatea de Geodezie București, B-dul Lacul Tei nr. 124, sectorul 2.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să aibă studii superioare de specialitate - topografie-geodezie, 

cadastru;
b) să fi desfășurat o activitate de cel puțin 5 ani în producție, în 

activitatea de proiectare sau cercetare științifică ori în învățământ, 
corespunzător specialității respective;

c) să aibă o bună reputație.
Pentru înscrierea la examen, candidații vor depune dosarele personale 

conținând următoarele acte:
a) cerere cu datele personale (nume, prenume, adresa, număr de 

telefon);
b) copie legalizată de pe diploma de absolvire a instituției de 

învățământ superior;
c) copie de pe carnetul de muncă;
d) memoriu de activitate tehnică;
e) certificatul de cazier judiciar.
Dosarele se vor depune direct sau prin birourile locale pentru expertize 

judiciare, din cadrul tribunalelor, la Biroul central pentru expertize tehnice 
București, B-dul Regina Elisabeta nr. 33, sectorul 5, et. II, camera 86, până 
la data de 16 octombrie 1998.

Tematica de specialitate, legislația specifică domeniului și tematica 
privind dispozițiile din Codul de procedură civilă, Codul de procedură penală 
și alte acte normative care reglementează expertiza, drepturile și 
obligațiile expertului se găsesc la birourile locale pentru expertize 
judiciare, contabile și tehnice din cadrul tribunalelor.

"riiim vhii. 1.IBW"
S.C. VEBOMCA- 

IMP1RSBL 
SEBliS•

Importator direct 

Vindem 
îmbrăcăminte 
second hand, 

de sezon, 
calitate 

deosebita.
Relații: Sebeș - Aibă, 
b-dui Lucian Biaga, 

nr. 11,. tei: 058/731636; 
094/661972.X___ _____ /

/
TRAGEREA 

SUPER 
LOTO “5/40” 
din 17.09.1998

20-14-17-36-8-2

TRAGEREA 
EXPRES 

din 17.09.1998

45-33-11 -40-34-8
V___________________ >

SC SCORPION COMPANY
EXIM SRL

vinde prin depozitele situate în:
0 Hunedoara, Strada C-tin Bursan, nr. 1
4 Complex Eurovenus Sântuhalm Stand nr. 1 

următoarele produse la prețuri fără concurență:
• Parizer porc import Ungaria
• Parizer pasăre import Ungaria
• Parizer curcan import Ungaria
• Pui Grill import Ungaria
• Pulpe pui import Ungaria
• Ouă
• Ulei

17.000 lei/kg 
17.000 lei/kg 
17.000 lei/kg 
17.837 lei/kg 
18.000 lei/kg

La cantități ce depășesc 1 tonă se negociază și se distribuie la client. 
Căutăm distribuitori._____
Relații ia telefoanele: 717439, 718293.

Doriți siguranța zilei de 
mâine?

Companie internațională specializată in vânzarea de produse de marcă ale concernului 
american WRIGLEY

Vă solicită pentru activități comerciale 
în zona Deva în calitate de director de 
vânzări (supervisor) și agenți de vânzare 
(salesmani). Se așteaptă tineri și tinere 
posedând permis de conducere cu sau 
fără autoturism.

După angajare:
• se asigură un venit mediu lunar 

mult sporit și cu șanse de creștere sub
stanțială, în funcție de rezultatele dvs.

• se garantează continuitatea pe 
termen lung.

NU EZITAȚI , sunați la numerele de telefon 233740 sau 232901 între orele 11-17. 

Șansa dvs. se numește: INTERBRANDS
Marketing&Distribution SRL Romania

Societatea TRACY FRANCE
Prin distribuitorul exclusiv pentru ROMÂNIA

PROTEUS IMPEX SRL Orăștie -
tel/fax 054-24.79.78,24.75.00, tel: 054-24.12.96

Electrocasnice:
«. E aspiratoare,

, 13 hote,
E mașini spălat vase 

Arcopal și Cristal Franța 

Centrale termice pe gaz și calorifere 
cu plata în 24 de rate și avans 0, 
prin magazinul CET1TRAL Orăștie 

tel: 054-24.74.96.

Prețuri MINIME doar la PROTEUS IMPEX SRL OfăȘtie.
UNIVERSITATEA DE VEST

"VASILE GOLDIS" ARADV
Organizează în 26.09-1998 concurs de 

admitere la:
Facultatea, Colegiul, Forma de învățământ
Școala Postliceală
Facultatea de Drept zi-4 ani
Facultatea de Medicină Generală zi-6 ani
Facultatea de Stomatologie zi-6 ani
Facultatea de Marketing - zi-4 ani

Management-lnformatică f.f.-5 ani
Facultatea de Științe Umanist Creștine zi-4 ani 
Facultatea de Educație Fizică și Sport zi-4 ani 
Colegiul Universitar Pedagogic zi-3 ani
Colegiul de Birotică, Contabilitate și

informatică de gestiune zi-3 ani
Colegiul de Marketing în turism și

activități hoteliere zi-3 ani
Colegiul de Tehnică dentară zi-3 ani
Școala Postliceală de Ghizi în turism zi-2 ani
Școala Postliceală de

Contabilitate-lnformatică zi-2 ani
înscrierile pentru concursul de admitere se fac la secre

tariatele facultăților și colegiilor până la data de 23 .septembrie, 
zilnic între orele 8-16. La Facultatea de Educație Fizică și Sport și 
la Colegiul Universitar Pedagogic, probele eliminatorii se vor 
desfășura în datele de 24 și 25 septembrie. înscrierile pentru 
școlile postliceale se fac în Campusul Universitar, str. Feleacului nr. 
1a, imobil P+4, sala 8.

Informații suplimentare la tel. 256391/int. 18 - Biroul Relații cu 
Publicul.
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P.R.M. - pe primul 
loc în preferințele 

electoratului
Dl llie Neacșu, deputat de 

Hunedoara al Partidului Ro
mânia Mare, vine din când la 
Deva și cu această ocazie are 
loc o întâlnire cu ziariștii din 
presa Locală. La recenta 
conferință de presă ce. a avut 
loc ieri, dl llie Neacșu a afirmat 
un fapt surprinzător și anume 
că, în conformitate cu un sondaj 
organizat recent, P.R.M. se află 
pe primul loc în preferințele 
alegătorilor și urcă mereu. 
Răspunzând întrebărilor adre
sate de ziarul nostru, secretarul 
general al Partidului România 
Mare a afirmat:

1. Da. P.R.M. - prima for
mațiune ce a solicitat alegeri 
anticipate - este pregătit pentru 
a accede la putere. In această 
perioadă lideri ai partidului 
cutreieră țara întâlnindu-se cu 
conducătorii organizațiilor 
teritoriale, are loc alegerea 
candidaților. Se merge pe linia 
desemnării drept candidați a 
unor oameni de valoare. P.R.M.

crede că va câștiga alegerile.
2. în Declarația de la Câmpia 

Turziî, dl Corneliu Vadim Tudor a 
cerut reintroducerea pedepsei

PI\IL nu este 
multurrit

9
La conferința de presă a Filialei 

județene a PNL, ce avut loc ieri la 
Deva, au fost abordate o seamă de 
chestiuni de interes pentru municipiu, 
dar și pentru liberali în general,

Rezumăm câteva probleme mai 
importante.

cu moartea, dar numai in urma 
unui referendum. Cei ce 
săvârșesc fapte deosebit de 
grave, crime oribile, violatorii și 
ucigașii de copii nu merită să 
trăiască.

3. Partidul Românta Mare nu 
are nimic cu țiganii, ci numai cu 
hoții, tâlharii ș.a. ce tulbură 
liniștea și ordinea societății 
românești. Aceștia -pot fi, 
eventual, izolați de societate într- 
un fel de sate-colonii. Se 
pronunță pentru integrarea 
țiganilor în societate.

Traian BONDOR

• Deși în cadrul- Biroului
Județean s-a solicitat sprijinirea 
proiectului de construire a unei stații 
de benzinărie ,,Shell", doi membri ai 
biroului și ai Consiliului local nu au 

. votat pentru așa ceva. . . .
• Curios acest lucru, întrucât, se 

cunoaște, primarul municipiului Deva 
este PNL-ist, iar primăria nu avea 
numai de câștigat din această 
investiție.

• Vizita dlui Valeriu Stoica, 
ministrul justiției, a fost un succes în 
județul Hunedoara. Argument: Legea 
privind zonele defavorizate a fost 
promovată în Parlament.

• S-au spus și câteva lucruri de

la întâlnirea parlamentarilor din 
coaliție cu președintele Emil 
Constantinescu. Senatorul 
Constantin Blejan a precizat ca la 
respectiva întâlnire au fost 
dezbătute trei probleme: priorități 
legislative, legătura dintre 
Parlament și executiv și activitatea 
parlamentarilor în teritoriu.

• Din partea PNL s-a spus 
clar "sprijinim Guvernul Radu 
Vasile".

• PNL nu este mulțumit de 
mersul reformei; îndeobște în 
promovarea legilor din domeniul 
economic.

• PNL-nu crede că vor fi 
alegeri anticipate.

■ • 'Pteședintete ■ Filialei 
județene a precizat:,,Pentru mine- 
nu există altă lege decât interesul 
cetățeanului și statutul PNL."

• VirglfBoca: “Nu mi se pare 
corect ca un comitet județean să 
ia o hotărâre pe care trebuie s-o 
respect. Dacă era o hotărâre a 
comitetului municipal poate..." (Dl. 
Boca s-a abținut de la vot când a 
fost vorba de stația "Shell")

Valentin NEAGU

SĂPTĂMÂNĂ CU GRAVE ACCIDENTE DE CIRCULAȚIE
în săptămâna trecută timpul 

frumos a alternat cu ploile 
torențiale care au făcut ca în multe 
zone ale județului șoselele să 
devină "pretențioase”. Aceasta în 
situațiile în care oamenii aflați la 
volan au apăsat necontrolat 
pedala de accelerație.

Pe DN 66, în raza orașului 
Călan, Triteanu Alexandru, în 
vârstă de 38 de ani, care locuia în 
Valea Jiului, se afla la volanul 
autoturismului său nr. HD - 03 - 
KDD și circula în direcția Simeriă. 
Drumul era umed, ceea ce a făcut 
ca la un moment dat șoferul să 
piardă controlul direcției datorită 
vitezei mari de deplasare. 
Părăsind partea carosabilă spre 
stânga, mașina s-a lovit violent de 
un copac. în urma impactului soția

șoferului, în vârstă de 34 de ani, și 
fiul său de numai 3 luni au decedat 
. "Așa a fost să fie, așa a vrut 
DOMNUL” a spus Triteanu 
Alexandru imediat după accident. 
Noi credem însă că accidentul nu 
s-ar fi produs dacă viteza de 
deplasare a mașinii ar fi fost 
adaptată la condițiile de drum.

Un tragic accident s-a produs 
pe DN 68A, în localitatea Lăpugiu 
de Jos. Aflat la volanul unui 
autoturism MereedeS, Popovici 
loan, de 39 de ani, din Lugoj, a 
condus cu viteză excesivă. Cu 
toate că la acționarea frânei a lăsat 
pe șosea urme de peste 40 de 
metri, nu a mai putut evita lovirea 
unui autocamion care era oprit din 
cauza unei defecțiuni tehnice, 
intrând în “plin" în spatele acestuia,

Mercedesul a fost grav avariat, iar 
Popovici loan și-a pierdut viața 
alături de Tămaș Rodica, cu care a 
conviețuit de mai mult timp. S-au 
stins în acest fel două vieți, viețile 
a doi mesageri ai cântecului popu
lar bănățean.

în același loc cu câteva zile în 
urmă inginerul Nan Dorin Eugen, de 
39 de ani, din Brașov, a murit la 
volanul unei autoutilitare. El a fost 
surprins de a doua remorcă a 
autocamionului nr. MH - 01 - TIC al 
cărui conducător auto a circulat 
neatent din sens opus.

Stimați automobiiiști!
Sezonul de toamnă cu ploile 

sp.ecifice poate face ca în orice 
moment anumite porțiuni ale 
șoselelor să devină lunecoase.

Uneori ceața care apare la 
primele ore ale dimineții sau 
chiar în cursul zilei reduce 
vizibilitatea. în trafic își fac mai 
des apariția tractoarele și 
atelajele antrenate în campania 
agricolă. Toate acestea impun 
mai mult ca oricând multă 
prudență din partea dvoastră. 
Apelăm la aceeași prudență la 
traversarea străzilor din partea 
pietonilor având în vedere că 
spațiul de frânare a auto
vehiculelor este mai rhare în 
condiții meteo necores
punzătoare.

Lt. coi. Mircea NEGRU 
Inspectoratul de Poliție ai 

județului Hunedoara

Publicitate
MAGAZINUL UE

CARTIER

Aspect din magazinul S.C. “Prod Prest Florica 
Comimpex” S.R.L. Brad.

Foto: Traian MÂNU

In Brad, pe strada Dacilor, 
cartierul “Peste Luncoi" 
funcționează de mai multi ani 
un magazin tip ABC, al 
Societății Comerciale "Prod 
Prest Florica Comimpex" SRL. 
Este situat la parterul blocului 
22 și prezintă spre vânzare 
produse alimentare, dar și o 
mare diversitate de alte articole 
industriale cum sunt rechizite, 
cosmetice, articole de mercerie, 
detergenți. Astfel se explică 
afluența de cumpărători care 
vizitează unitatea.

Nu lipsește din apro
vizionarea de fiecare zi pâinea 
și produsele de panificație de o 
calitate excepțională 
aprovizionate de la brutăriile 
“Romadaliv", “Lica&Moni” și S. C.

“Athene Prod" - toate din Brad.
Patroana societății, dna 

Florica Cioara, dar și 
directoarea firmei, dra Daniela 
Cioara, se ocupă efectiv de 
aprovizionare, deplasăndu-se 
aproape zilnic la producători 
și depozite pentru a aduce 
mărfurile solicitate de 
locuitorii din cartier. Cum 
afirma dra Daniela Cioara, “ne 
implicăm în întreaga activitate 
comercială, facem și munca 
de șofer sau de vânzător, pe 
lângă aceea de conducere. 
Altfel nu se poate. Iar prețurile 
sunt accesibile”. Este și 
motivul pentru care serviciile 
micului magazin sunt continuu 
solicitate.

Una din mașinile angajate în accident ... ți una dintre victime

Promptitudine
*

Serviciul de urgență al Spitalului municipal Orăștie 
funcționează prompt și eficient. „Ambulanța” asigură 
asistența medicală ambulatorie, prin aportul deosebit a 
dus la înfăptuirea actului medical de către medicii și 
cadrele medii specializate. Pentru o mai bună dotare a 
acestei secții, Crucea Roșie a promis că, în scurt timp, 
Spitalul va beneficia de o autosanitară adusă din 
Germania. (Cr. C.)

V- - - ---------------- ■ ------------------------------------ —

CASA AUTO TIMIȘOARA
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 Șagului, nr. 142.
Tel: 056-216946; 056-216947; Fax: 056-216948.

[ LECȚII DE 
BIOLOGIE ÎN

MIJLOCUL 
NATURII

Școala Generală Nr. 2 
Orăștie dispune de un parc 
dendrologic. Parcul, bine 
întreținut, nu este doar locul de 
petrecere a recreațiilor, ci are 
și un caracter didactic. Pentru 
ca elevii să cunoască mai bine 
speciile de arbori existente aici, 
unele ore de biologie se 
desfășoară în aer liber. (Cr. C.)

STAREA MEDIULUI]
■............ ................ - ■ ...............................- ■ ' ----------------------------------

Valorile medii și maxime 
ale poluanților gazoși 
analizați (dioxid de azot, 
dioxid de sulf, amoniac și 
fenoli) pentru perioada 7-13 
septembrie 1998 s-au 
încadrat în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de 
calitate a aerului 12574/1987. 
Valorile maxime au fost 
înregistrate pe zona 
Hunedoara la data de 10 
septembrie pentru dioxidul 
de azot și la data de 12 
septembrie pentru dioxidul 
de sulf. Pentru amoniac și 
fenoli, indicatori care se 

determină numai pe zona 
Hunedoara, valorile maxime 
au fost înregistrate în zilele 
de 7 și 10 septembrie a.c.

Pulberile în suspensie au 
valori medii care se 
încadrează în limita admisă de 
0,15 mg/ mc aer/ 24 h în toate 
secțiunile de control din județ. 
Valoarea maximă care 
depășește limita admisă a 
fost înregistrată pe zona Călan 
la data de 7 septembrie.

Pulberile sedimentabile 
continuă să înregistreze 
depășirea limitei admise de 
17gr/ mp/ lună - pe zona Telluc 

de 7,36 ori și pe zona 
Chișcădaga de 5,28 ori. De 
menționat este faptul că pe 
zona Chișcădaga valoarea 
maximă înregistrată la acest 
indicator depășește limita 
admisă de 8,5 ori.

Nivelurile radioactivității 
beta globale și dozei gama 
absorbite se mențin în 
limitele de variație ale fondului 
natural de radioactivitate 
pentru toți factorii de mediu 
analizați: aer, apă brută, apă 
potabilă, sol șl vegetație. 
Pentru perioada menționată 
valorile medii la apă brută și 
apă potabilă au fost de 0,16 Bq/ 
I, și respectiv, 0,32 Bq/I, valori 
foarte reduse în comparație 

cu valorile de atenție de 2,0 
Bq/I stabilite atât pentru apa 
brută cât și pentru apa 
potabilă.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu, provenite în princi
pal de la unitățile de extracție 
și de prelucrare a cărbunelui, 
au avut o valoare medie de 
1906,0 mg/ I și o valoare 
maximă înregistrată la data 
de 12 septembrie 1998 de 
3644,0 mg/l. Raportând 
aceste valori la perioada 
anterioară, a rezultat o 
reducere a materiilor în 
suspensie pe râul Jiu cu 141,0 
mg/ I pentru valoarea medie 
și cu 801,0 mg/ I pentru 
valoarea maximă.

Din datele primite de la 
unitățile teritoriale ale RA 
Apele Române a rezultat că 
la finele lunii august, din 
totalul de 594 km de ape de 
suprafață urmărite calitativ 
pe baza valorilor medii, 342,0 
km de râuri s-au încadrat în 
categoria I de calitate, 228,0 
km râuri s-au încadrat în 
categoria a ll-a de calitate; 24 
km din râurile Certej și 
Geoagiu se situează în afara 
categoriilor și se datorează 
concentrațiilor de Mn șl Zn 
peste limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de 
calitate a apelor 4706/1988.

Agenția de Protecție 
a Mediului De va
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