
Costuri mai mari la gaz metan 
și energie electrică

Dreptul !a replică
Punctul nostru de vedere

Societatea Națională Romgaz a majorat, de la 1 
octombrie, prețul gazelor naturale pentru populație și 
reduce prețul gazelor furnizate pentru consumatorii 
industriali. Pentru populație prețul crește de la 355 lei/ 
mc la 450 lei/ mc. La agenții economici prețul scade 
de la 718 lei/ mc la 677,7 lei/ mc. Ministerul Industriei și 
Comerțului a decis creșterea prețului pentru populație 
și reducererea celui pentru agenții economici. 
Creșterea prețului la populație conduce la o influență 
de 3000 lei/lună, pentru o locuință cu trei camere și 
trei-patru persoane. De asemenea, tarifele la energia 
electrică pentru populație au crescut, de la 1 

k octombrie, în medie, cu 25%. Pentru prima treaptă de

consum, de la 0 la 50 de kwh, tariful a crescut de la 
180 la 225 lei/ kwh. La următoarea treaptă de 
consum, de la 50 la 100 kwh, tariful a crescut de la 
400 la 540 lei/ kwh, iar pentru consumul ce depășește 
100 kwh de la 510 la 560 lei/ kwh. “Factura medie 
pentru consumul casnic lunar este de 85 kwh. 
Calculând la o factură mai mare, de 100 kwh pe lună, 
consumatorul va plăti în plus 9250 lei", a precizat Florin 
Gugu, șeful serviciului de tarifare din CONEL. Pentru 
agenții economici tariful mediu la energia electrică 
scade cu 4,1%. "în termeni reali, în dolari/ MWh, tariful 
scade cu 14%, ceea ce reprezintă o reducere 
semnificativ£\a greazat Flonn^ugu^

Urmare a campaniei sus
ținute din ultima perioadă de dl 
Mircia Muntean, primarul muni
cipiului Deva, prin intermediul 
unei părți din mass media locală, 
cu referire la realizarea unei 
benzinării în Deva, denigrând 
consilierii locali, din considerație 
și stimă pentru cetățenii orașului 
considerăm necesar să aducem 
unele clarificări care se impun 
cu necesitate.

Declarăm cu fermitate că nu 
ne opunem investițiilor străine, 
efectiv și real necesare în orașul 
nostru.

Practica de a prezenta ten
dențios și eronat o problemă, în 
fond minoră, și anume o propunere 
a domnului primar de a se construi 
în Deva a 11-a benzinărie în zona 
gării, pe un teren repartizat pentru 
construirea Cercului Militar, este în 
măsură a crea confuzie în opinia

publică și tensiuni în Consiliul 
Local.

Deși, la insistența pri
marului, s-a dezbătut de cinci 
ori în Consiliul Local această 
problemă, s-a desprins cu cla
ritate neoportunitatea acestui 
obiectiv în zona gării, planul

Un grup de consilieri locali 
_________________ din Deva 

(Continuare în pag. 3)
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Divizia Călători Timișoara anunță eliminarea anumitor 
trasee feroviare începând cu data de 08.10 1998.

Astfel, la trenul 1765/1768, pe relația IAȘI - TIMIȘOARA 
NORD (IAȘI pleacă 14,41; SIMERIA pleacă 3,38; TIMIȘOARA NORD 
sosește 7,06), pe relația SIMERIA - TIMIȘOARA NORD nu vor 
mai circula vagoanele care formează Grupa LUPENI(vagoane 
directe LUPENI - TIMIȘOARA NORD). Pe relația LUPENI - SIMERIA 
legătura la trenul 1765/1768 va fi asigurată cu trenul 1565(LUPENI 
pleacă 0,52;SIMERIA sosește 3,08).

Totodată la trenul 1767/1766, TIMIȘOARA NORD - 
IAȘI(TIMIȘOARA NORD pleacă 14,30;SIMERIAsosește 17,51 ;IAȘI 
sosește 6,27), pe relația TIMIȘOARA NORD - LUPENI nu vor 
mai circula vagoanele care formează Grupa LUPENI(vagoane 
directe TIMIȘOARA NORD - LUPENI). Pe relația SIMERIA - LUPENI 
legătura la trenul 1767/1766 va fi asigurată cu trenul(SIMERIA 
pleacă 18,25; LUPENI sosește 21,35).

Consiliul Județean 
Hunedoara

CONVOCARE

Fată de anul trecut-------------y ... -

Prețul lemnelor de foc a crescut
3

în temeiul art.65, alin.1 și 3 din Legea nr.69/1991 privind 
administrația publică locală, republicată, se convoacă 
Consiliul județean Hunedoara în ședință ordinară, la sediul 
acestuia, pentru data de 14 octombrie 1998, ora 10, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
propriu al județului Hunedoara pe anul 1998;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de 
venituri și cheltuieli ale regiilor autonome de sub 
autoritatea Consiliului județean Hunedoara;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor de 
activitate ale unor instituții publice din subordinea 
Consiliului județean Hunedoara pe semestrul I al anului 
1998;

4. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii 
nr.50/1996 a Consiliului județean Hunedoara;

5. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului 
județean Hunedoara ca membru fondator la constituirea 
Consorțiului pentru Reconstrucția și Dezvoltarea Zonelor 
Miniere;

6. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii 
parcului de agrement din municipiul Brad;

7. Proiect de hotărâre privind aderarea județului 
Hunedoara la Regiunea de Dezvoltare V- Vest;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării 
“Programului de acțiuni în domeniul relațiilor externe al 
Consiliului județean Hunedoara pe anul 1998”.

Președinte, 
Gheorghe BARBU

cu 50 la sută
în această perioadă a anului 

un subiect la ordinea zilei pentru 
mai toată lumea este căldura. 
Orășenii care locuiesc la blocuri 
discută despre când se va începe 
furnizarea căldurii, la ce 
parametri calitativi se va face 
acest serviciu și mai ales despre 
cât va crește furnizarea căldurii 
valoarea taxelor comune. în plus, 
locuitorii blocurilor își pun pe 
bună dreptate întrebarea ,,vom 
avea căldură la iarnă dacă 
asociația are restanțe'său dacă 
societatea de gospodărire locativă 
de care aparține asociația nu are 
asigurat stocul de combustibil ori

nu și-a plătit datoriile față de 
furnizorul de agent termic.’’

în schimb, scăpați de stresul 
acestor probleme ale viețuirii in 
comun oamenii de la sate știu că 
vor avea în case exact atâta , 
căldură câtă vor. Sau mai exact 
câtă le permite buzunarul. Pentru 
a vedea care este situația 
aprovizionării cu lemne de foc a 
oamenilor de la sate am realizat

un raid anchetă prin depozitele 
de lemne din trei mari comune 
din Țara Zarandului, anume 
Vata de Jos, Baia de Criș și 
Crișcior.

La Vața de Jos am stat de 
vorbă cu Gheorghe Ghibu, 
adjunctul șefului de la Fabrica 
de Cherestea. Fabrica oferă 
populației atât lemne de foc 
tradiționale cât și deșeuri 
lemnoase rămase în urma 
prelucrării cherestelei. 
Gheorghe Ghibu era de părere

Ciprian MARiNUȚ

(Continuare în pag. 8)
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Teatrul National din
Cluj la Deva

oct. a.c., 
va afla

Teatrul Național din Cluj 
la Ijeva, cu o piesă din 

“Comedia erorilor”.

Luni, 5
Napoca se 
repertoriul shakespearian ■ 
Spectacolul va avea loc la Casa de cultură, începând 
cu ora 18,00. (G.B.j

— — 

ȘFÂRȘTODB

Festivalul de 
umor “Liviu Oros”

Azi, 3 oct., începând cu 
ora 10,00, Galeriile de artă 
' Forma'' din Deva găzduiesc 
vernisajul Salonului de 
caricatură “Liviu Oros", iar de 
la ora 11 se desfășoară la 
Casa de cultură Gala 
laureaților a festivalului- 
concurs cu același nume, la 
care participă grupuri de satiră 
și umor, cupluri satirice și 
interpreți individuali din toată 
țara. (G.B.)

Pentru a reduce din costul “căldurii de la iarnă " oamenii apelează 
la cele mai ieftine (dar și rudimentare) mijloace de transport în 

momentul cumpărării lemnelor de foc.
Foto: Traian MÂNU

S.C. Club Darian S. Prest. SRL Orăștie

O gamă largă da servicii
- Vă rog die ing. Sa va Darian, 

patron al firmei S.C. Club Darian 
S. Prest SRL Orăștie, să vă 
prezentați firma și activitatea 
acesteia.

- Firma noastră s-a înființat în 
anul 199,4 și încă de atunci am 
optat ca domeniu de activitate 
pentru prestările de servicii. Din 
marea varietate de domenii, 
datorită suportului tehnic de 
specialitate avut din partea 
personalului firmei, s-au ales 
prestările de servicii aferente 
domeniului tehnic, mai precis cele 
legate de domeniul electro- 
energetic și termotehnic.

Astfel, de la înființare.până în 
prezent s-au abordat cu succes

lucrări de proiectare și execuție 
de instalații electrice (tensiuni 
până la 380 V și la puteri 
nelimitate), proiectare și execuție 
automatizări electroenergetice și 
termotehnice, sisteme de 
măsurare a mărimilor electrice și 
termice (inclusiv contorizări de 
energie termică), studii și proiecte 
de optimizări de consumuri 
energetice, diverse studii de 
fezabilitate și oportunitate.

Abordând această gamă 
largă de activități, firma noastră, 
deși este o firmă mică, a reușit să 
se impună în “peisajul" economic 
prin calitate și promptitudine, fapt, 
ce a făcut să fim căutați de către 
agenți economici din toate

localitățile județului nostru.
- Despre mersul afacerilor 

ce ne puteți spune?
- Deși pot aprecia că de la 

înființare până în prezent nu au 
fost neîmpliniri, un gust amar ni 
l-a lăsat sărăcia, la propriu, pe 
care am întâlnit-o prin locurile 
prin care am fost solicitați. Ce e 
mai rău însă, e că sărăcia aduce 
neputință. Astfel am putut vedea 
oameni împovărați de taxe de tot 
felul, în special cele legate de 
ceea .ce generic numim 
întreținere. Firma noastră a venit

A consemnat 
_________ Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)
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MODALITĂȚI AVANTAJOASE PENTRU 
A PROCURA UTILAJE AGRICOLE
Societatea comercială MIO - O S.A din București vinde în sistem 

leasing sau rate (de la 1 la 3 ani), cu achitarea în produse sau în 
bani, toată gama de mașini și utilaje agricole din producție internă.

Prețurile se stabilesc în funcție de prețul furnizorului, valoarea 
avansului, valoarea și durata contractului, eșalonarea ratelor, 
garanțiile prezentate și de situația financiar contabilă. Avansul ce 
se percepe este de 20-30 la sută din valoarea utilajelor.

Avantajele operațiunilor leasing permit solicitanților să obțină 
finanțarea integrală a unei investiții în lipsa unor resurse financiare 
suficiente: graficul de plăți este mai flexibil decât cel bancar; ratele 
de leasing se înregistrează pe costuri, diminuând astfel venitul 
impozabil anual; protejează împotriva efectelor inflaționiste; 
amortizarea se face într-o perioadă mult mai scurtă decât durata de 
utilizare; nu este afectat bilanțul solicitanților, deoarece bunurile,, 
nefiind în proprietate, nu sunt evidențiate în cadrul activelor de 
bilanț.

Alte informații în legătură cu această ofertă se pot obține de 
către cei interesați de la Direcția generală pentru agricultură și 
alimentație a județului Hunedoara. (N.T.)

Spectacol fol
cloric

Cea de-a patra zi a 
Serbărilor Cetății continuă 
duminică, 4 oct., de la ora 
18,00, cu un spectacol 
folcloric susținut de ansamblul 
folcloric "Silvana” al Casei de 
cultură Deva.

Tot duminică holul Casei de 
cultură găzduiește o expoziție 
de numismatică, insignografie 
și medalistică. (G.B.)

Corvinul - F.C.
Bihor

Sâmbătă, de la ora 11, 
suporterii hunedoreni pot 
urmări atractiva partidă de 
fotbal din Divizia B, seria a 
ll-a, dintre Corvinul - F.C. 
Bihor. (S.C.)

Farmacii de 
serviciu

în intervalul 3-4 octombrie, 
de serviciu în Deva va fi 
farmacia "Viafarm", situată pe 
strada “Dorobanților”, bloc 34, 
tel. 221909 (orar’8-20).

La Hunedoara, în 
aceleași zile, va fi de gardă 
farmacia “Cyani" din cartierul 
Ceangăi, bdul Traian, telefon 
720639. (E.S.)

ȘgWEST 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 - 45% 
X la 90 de zile - 47%
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r Sâmbătă 
• 3 octombrie

TVR I
9.05 Ba da! Ba nu! 10.00 

Ah na balerina (s, ep. 5) 10.55 
Un tânăr yancheu la curtea 
regelui Arthur (f, SUA 1995)
12.30 Ordinea publică 13.30 
Ecranul 14.30 Video-magazin
16.30 Povestirile lui Donald 
Rățoiul 16.55 Serial S.F. Star 
Trek - Deep Space 9 (ep. 71) 
17.45 Echipa de intervenție (s, 
en. 165) 18.30 Sabrina, 
vrăjitoare la 16 ani (s, ep. 
3)18.55 Teleenciclopedia 19.45 
Săptămâna sportivă 19.55

ar o vorbă săț-i mai spun! 
.00 Jurnal, meteo 20.30 Cer 
tunecat (s, ep. 16) 21.30 Cum
place ..Careul cu 5 ași 22.35 

ilmele secolului - Colecția 
Warner

TVR 2
8.05 Viață de câine (d.a) 

8.30 Sporturi extreme (CFI) 
9.00 Comorile lumii 9.30 Pas 
cu pas 10.30 Filmele 
săptămânii 10.35 Documente 
culturale 11.30 TVR Cluj- 
Napoca 13.30 O jumătate de 
oră cu Paul Goma (r) 14.00

Duminică
4 octombrie

8.30 Lumină din lumină 9.05 
Kiki Riki Miki - este nou, este 
simpatic și-o să-ți poarte 
noroc! 11.00 Viața satului 13.00 
Șiserica satului 14.30 Video- 
Magazin 17.45 Super Gol Show 
18.30 Aladdin (d.a) 18.55 Serial 
de călătorii, (do) 19.55 Dpar o 
vorbă săț-i măi spun! 20.00 
Jurnal, meteo 20.30 7 zile în 
România 21.00 Ce-i de făcut cu 
Bob? (f, SUA, 1991) 22.55 D-na 
King, agent secret (s, ep. 39) 
23.45 Pop Show Nocturn

TVR 2
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 11.25 
TVR lași 13.00 Creanga de aur 
14.00 Dinastia Cleopatrelor 
Anglia, 1982) ep. 4 14.50 Vi
trina personajelor de operă 

-15.35 Viață de câine (d.a., SUA, 
1997) 16.00 Dragostea
contează (s, ep. 27) 16.55 

^Santa Barbara (s, ep. 658)

LUNI
5 octombrie

'< TVR IE
' - 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 18.10 Hollyoaks 
(s, ep. 137) 18.35 Stăpânul 
lumii (s. da, ep. 13) 19.00 Sun- 

' set Beach (s, ep. 315) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, sport, 
ediție specială 21.00 Justiție 
militară (s, ep. 32) 22.45 
Jurnalul de noapte 23.00 
Repriza a treia. Emisiune de 
analiză a Campionatului 
Național de Fotbal

TVR 2
, 12.00 Sunset Beach (s/r) 

|2.45 Doar o vorbă săț-i mai 
spunl (r) 13.00 D-na King, 
agent secret (s/r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Engleză 16.00 Varietăți 
muzicale 16.15 Dragostea 

\contează (s, ultimul ep.) 16.45

Dinastia (s, ep. 3) 14.50 Coreea 
de Sud - între tradiție și 
universalitate 15.25 Germania 
- Locomotiva Europeană 
15.35 Viață de câine (d.a) 16.00, 
Dragostea contează (s, ep. 26) 
16.55 Santa Barbara (ep. 657) 
17.40 Tradiții 18.00 Serata 
muzicală TV (r) 19.00 Istorie, 
melodie, recuperare 19.30 
Teatrul TV prezintă: Comedie 
de modă veche de Alexei 
Arbuzov 21.05 Ateneu 22.30 în 
plină acțiune (s/r)

ANTENA I
7.00 Alertă pe plajă (s, ep. 

21) 8.00 Caracatița (r) 9.00 
Denver, ultimul dinozaur (ep. 
43) 9.25 Noile aventuri ale lui 
Flash Gordon (ep. 16) 10.00 
între prieteni (emisiune pt. 
tineret) 11.00 Mileniul III: 
Spaime, soluții, speranțe 12.00 
Talkshow: 100 de grade Cel
sius 13.00 Fotbal: F.C. Argeș- 
Dinamo 16.00 Fete de 
provincie (s, ep. 4) 16.30 
Constelația cinema17.00 Pe 
cont propriu (ep. 4) 18.00 
Decepții (s, ep. 46) 19.30 
Divertisment: „Sâmbete și 
zâmbete” 20.00 Nash Bridges 
(s, ep. 36) 21.00 Avansuri ostile 
(dramă, SUA, 1995) 23.30 
Cronici paranormale (s, ep. 42)

18.00 Alo, tu alegi! 19.00 De 
cealaltă parte a miezului nopții 
(s, ep. 1) 19.45 Clepsidra cu 
imagini 20.00 Ultimul tren 
21.00 Sportmania 24.00 Bolero 
de M. Ravel

ANTENA 1
8.30 Spirit și credință 9.00 

Animal Show (s, ep. 15/r) 9.25 
Denver, ultimul dinozaur (ep. 
44) 10.20 Mighty Max (ep. 32) 
11.30 Telemeridiane 12.00 
Printre rânduri (talksho.w) 
13.00 Enciclopedia TV 14.00 
Duminica în familie 18.00 
Decepții (s, ep. 47) 19.30 A treia 
planetă de la Soare (s, ep. 44) 
20.00 Ca pe vremuri (comedie, 
SUA, 1980) 21.45 Glasul inimii 
(dragoste, SUA, partea I) 22.45 
Fotbal Club la Antena 1 - 
talkshow sportiv

PRO ȚV
8.30 Toți câinii merg în rai 

(d.a) 9.00 Super Abracadabra; 
Mowgli (ep. 18) 11.00 Doctor în 
Alaska (s, ep. 81) 12.00 Profeții 
despre trecut (talkshow) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 O 
propoziție pe zi - retrospectiva 
săptămânii 13.05 Dragul de 
Raymond (s, ep. 15) 13.35 Tom 
Show (ep. 14) 14.00

PRO TV
9.30 Aventura lui Tarzan la 

New York (f, SUA 1942) 11.00 
ProMotor 11.30 Am întâlnit și 
români fericiți 12.00 Punctul 
pe i (talkshow) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Dragul de 
Raymond (s, ep. 14) 14.00 
Generația PRO 15.40 Echipa 
mobilă 16.30 Lumea filmului 
17.00 Pro Fashion 17.30 
Conan (s, ep. 13) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Specialiștii (s, 
ep. 5) 21.00 Academia de 
poliție (s, ep. 5) 21.55 Știrile 
PRO TV 22.00 Marea amețeală 
(comedie, SUA, 1993)

ACASA
9.30 Guadalupe (r) 10.15 Te 

iubesc (s/r) 10.45 Din toată 
inima (s/r) 11.25 Ca la mama 
Acasă (r) 11.30 Dragoste și 
putere (r) 12.15 Misterioasa 
doamnă (r) 13.00 Mireasa din 
tren (r) 15.00 Guadalupe (ep. 15) 
16.00 Acasă la Stela Popescu 
cu Ruxandra Săraru 16.30 Din 
toată inima (s, ep. 192) 17.30 
Uneori avem aripi (s, ep. 24)
18.30 Sărmana Maria (ep. 47) 
19.00 ,,Thalia este Acasă. Vino 
și tu!” 19.05 Sărmana Maria (ep. 
48) 19.25 Casper (s, ep. 26) 
20.00 Dragoste și putere (s, ep. 
187) 21.00 Misterioasa doamnă

Chestiunea zilei cu Florin 
Călinescu 15.00 Liz- Povestea 
vieții (f) 16.30 Al șaptelea cer 
(s, ep. 39) 17.00 Buffy, spaima 
vampirilor (s, ep. 5) 18.00 
Beverly Hills (ep. 142) 19.00 
Prețul corect 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Ally McBeal (s, ep. 5) 
21.00 Cutia neagră (f, SUA, 
1992) 23.10 Știrile PRO TV 
23.15 Procesul etapei

. ACASĂ
9.00 Sport la minut 9.15 

Oxigen 9.30 Camel Trophy 9.45 
Arte marțiale 10.00 Volei 10.30 
Motor sport magazin 11.00 
Baschet-finale celebre 12.00 
WNBĂ Action 12.30 Fotbal 
american 14.30 FIFA Magazin 
15.00 Fotbal: rezumat 
Germania 16.00 Povestea 
Diviziei A 16.30 Italia în 7 zile 
17.00 Fotbal: II Calcio - 
transmisiune în direct 19.00 
Retrospectiva sportivă a 
săptămânii 19.15 Faza zilei
20.30 Fotbal: Spania - 
transmisiune în direct 22.30 
Danielle Steel’s vedeta (f)

H<IMA
7.30 Echipa de fotbal (d.a) 

8.00 Căutătorii de aur (s) 8.30

(s, ep. 50) 22.00 Fotbal?* 
Spania - live

PRIMA
9.00 Documentar National 

Geographic 10.00 Prințul Va
liant (ep. 12) 11.00 Aventurile 
lui Rocko (d.a) 11.30
Pământul bătălia finală (s)
12.30 Eurofotbal - emisiune 
sportivă 14.00 Domnul 
Bradbury (acțiune-dramă, 
Marea Britanie, 1975) 16.00 
Zona M - emisiune muzicală 
17.00 Fotbal: Premier League 
Live 19.00 Știri 19.45 Teroare 
pe autostrada 91 (f, SUA, 
1989) 22.00 Centennial - 
Legendele din lumea nouă 
(ep. 12) 23.00 Știri

PRO TV - DEVA
07.45-08.00 Divertisment 

08.00-08.45 “No comment” 
și “Vorbiți aici!” 08.45-09.00 
Program muzical

ANTENA bDEVA
08.55-09.00 Muzică 09.00- 

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

k doua familie (do) 9.00^ 
Inspectorul Gadget (do)
9.30 Aventurile lui Rocko
(d.a) 10.00 Mecanica
distractivă (s) 10.30 1999 (s, 
ep. 35) 11.30 Duminică la 
prânz - talkshow 13.00 
Campionatul Mondial de 
Motociclism: Marele Premiu 
al Cataloniei 14.00 Lumea 
lui Dave (s, ep. 37) 14.30 
Față în față la Hollywood 
(do) 15.00 Secretele 
bărbaților irezistibili (do)
15.30 In numele iubirii (s, 
ep. 14) 16.00 Explorer (do, 
ep. 9) 17.00 Un alt început 
(r) 18.00 Atingerea îngerilor 
(r) 19.00 Știri 19.45 Serviți, 
vă rog! (comedie, SUA 1982)
21.30 Călătorii în lumi 
paralele (ep. 41) 22,30 
Nimeni nu e perfect (s, ep. 
41) 23.00 Știri

PRO TV - DEVA
08.00-08.45 Talk show 

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

ANTENA 1-DEVA
09.40-10.10 “Cartea 

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

„Patria” - Deva: - Agentul 
007, Imperiul zilei de mâine 
(2-8);
“^„Flacăra” - Hunedoara: - 

Armageddon - Sfârșitul 
lumii (2-8);

„Parâng” - Petroșani: - 
Omul cu masca de fier (2-5); 
Profetul, aurul și ardelenii 
(6-8);
^„Cultural” - Lupeni: - Al 

cincilea element (2-5);

Pruncul, petrolul și 

ardelenii (6-8);
'rf „Zarand” - Brad: - 

Legea e lege (2-5); Sărutul 
“dulce al răzbunării (6-8);
'•» „Patria” - Orăștie: - 
L.A. Confidențial (2-5); 

Titanic (6-8);
••„Luceafărul” - Vulcan:
- Batman și Robin (2-5);

„Dacia” - Hațeg: -
Jocuri periculoase (2-5); 
Cum să fii bărbat (6-8);
'<•„Lumina” - Ilia: - Speed
- Croazieră infernală (2-5);

Primăria comunei Baia de Criș
anunță scoaterea la licitație publică a unui 

teren in suprafață de 0,66 ha pentru vânzare în 
scopul privatizării.

Licitația va avea loc in data de 19 
octombrie 1998, ora 10,00, la sediul 
primăriei. Informații la tel. 119.

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE FORMARE
PROFESIONALĂ „PROFESIA”

organizează în condițiile cele mai avantajoase
- CURSURI DE CALIFICARE - pentru meserii lucrative
- CURSURI DE CONTABILITATE ASISTATĂ DE

CALCULATOR; 1
- ȘCOALĂ DE ȘOFERI - amatori și profesioniști;
- PREGĂTIRE intensivă pentru examenul de 

CAPACITATE
Relații și înscrieri la sediu - DEVA, str. T. Maiorescu 

(fostă Minerului), nr. 24, luni și joi, între orele 16,00-17,30 J

SOCIETATEA.. #i 
COMERCIALA ''C
COn/T^UCT 
/ ^ L

PROIECTARE-CONSTRUCȚII-AMENAJĂRIINTERIOARE-IMPORT 
& COMERCIALIZARE MATERIALE DE CONSTRUCȚII

SOCIETATEA COMERCIALĂ
ASAR CONSTRUCT SRL DEVA

Achiziționează en gros europaieți standard (1200 x 800 mm) folosiți. 
Relații la tel/fax 054 - 214950 sau tel. 094 - 611425

Santa Barbara (s) 17.30 Muzică 
populară 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.55 
Filmele săptămânii 19.00 Știri 
bancare și bursiere 19.40 
Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! (mag.) 20.10 Natacha (s) 
22.00 Miezul (f. Polonia 1995)

ANTENA I
12.20 A treia planetă de la 

Soare (s/r) 12.40 Roata de 
rezervă (mag. r) 13.25 Planeta 
vie (ep. 83) 14.00 știrile amiezii 
14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
97) 16.30 Știri 16.50 Publicitate 
17.00 Trei destine (s, ep. 14) 
18.00 Decepții (s, ep. 48) 19.30 
Marius Tucă Show 21.00 
Pericol iminent (s, ep. 4) 22.00 
Viitorul începe azi (s, ep. 26) 
22.50 Agenția de presă 23.30 
Cuiul din pantof (talkshow) 
1.15 Dalias (s/r)

PRO TV
9.10 Profeții despre trecut 

(r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/ 
r) 10.45 Cutia neagră (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Procesul 
etapei (r) 14.20 Reforma la

români (r) 15.00 Tânăr și 
neliniștit (S, ep. 592) 16.00 
Nano (s, ep. 134) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Suflet de femeie 
(s, ep. 41) 18.15 Știrile PRO TV 
19.20 Chestiunea zilei 19.30 
Știrile PRO TV 20.30 Predator 
II (thriller SF SUA 1990) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 
Chestiunea zilei 22.30 Seinfeld 
(s, ep. 154) 23.00 Știrile PRO 
TV/Profit

ACASĂ
7.00 Seriale (r) 9.00 D.a. (r)

9.30 Guadalupe (s/r) 10.15 
Acasă la Stela Popescu 10.45 
Din toată inima (s/r) 11.25 Ca 
la mama Acasă (r) 11.30 
Seriale (s/r) 13.00 Vedeta (f/r) 
15.00 Guadalupe (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 Concurs 19.05 Sărmana 
Maria (s) 19.25 D.a 20.00 
Dragoste și putere (s, ep. 188) 
20.45 Misterioasa doamnă (s)
21.30 Verdict: crimă (s) 22.30 
Sport

PRIMA
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 16.00 Știri
16.15 Pretutindeni cu tine 
(s,ep. 195) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 17.15 1999 (s, 
ep. 40) 18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 
Christine Cromwell: „Easy 
come, easy go” (f.a.SUA 
1990) 22.00 Highlights Pre
mier League 23.00 Știri

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 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 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.15-22.30 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

distribuitor pe județul Hunedoara 
al produselor:

HOLLAND, UNIREA, Fl NETTI, 
PELL.ITO,ULKER,FALA 

ANGAJEAZA:
-AGENT DE VANZARI

CONDIȚII:
-minim studii medii
-varsta maxima 30 de ani
-carnet de conducere categ. B
-autoturism propriu (constituie un avantaj) 
PERSOANELE INTERESATE SUNT RUGATE SA 

DEPUNA UN C V. LA SEDIUL SOCIETĂȚII SITUA l'A IN DEVA 
STR. 22 DECEMBRIE NR 182 PANA LA DATA DE 06/10/1998.

Oficiul Județean de Foită de
r r

Munca și Șomaj
organizează un curs deformare profesională 

în specialitatea "Redactor de televiziune".
Persoanele interesate se pot adresa 

Serviciului de Medierea Muncii și Strategia 
Reconversiei Por (ei de Muncă din cadrul 
Oficiului Județean de Forță de Muncă și Șomaj, 
P-ța Unirii, nr. 2, cam. 9, tel. 217048, 216151, int. 
218, 212.

Selecția se va organiza în data de 16 oct. 
1998, iar cursul va demara în data de 19 oct. 
1998 și va avea durata de șase luni.
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rondul Proprietății de Stat
Anunț publicitar pentru vânzarea 
de acțiuni prin NEGOCIERE DIRECTA

Fondul Proprietății de Stat, cu sediul în str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, București, Direcția de Privatizare 
3, scoate la vânzare prin NEGOCIERE DIRECTĂ în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență 
nr.88/1997 aprobată prin legea nr.44/1998 și H.G. nr.55/1998 modificată și completată prin H.G. nr.361/ 
1998, 95,27 % din acțiunile Societății Comerciale “SUINPROD” S.A., cu sediul în Orăștie, str. 
LUNCII, nr.1, judelui Hunedoara, cod fiscal R 3187222, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului 
J 20/225/1991, având:

Obiectul principal de activitate:
- Creșterea și îngrășarea porcinelor;
- Creșterea și îngrășarea bovinelor;
- Industrializarea cărnii de porc și bovină.
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului): 

54.475.000 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului din anul 1997): 31.843.331 mii lei.
Profitul net la 31.12.1997:229.441 mii lei.
Structura acționariatului la data de 06.04.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 2.076.002 95,27
SIF - -
PPM 102.998 4,73
Alții - -
Total 2.179.000 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 34.030 lei/acțiune iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 70.646.348.000 lei.

Dosarul de prezentare a societății poate fi procurat zilnic de la Direcția Oferte a FPS între orele 8-16 
până în ziua precedentă termenului de depunere a ofertei, inclusiv.

Prețul de vânzare a dosarului de prezentare de 25.000.000 lei va fi achitat la casieria FPS București 
din Calea Victoriei, nr.152, sector 1 sau în contul nr.251.100.980.900.224 deschis la BRD - SMB.

Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de prezentare sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului dosarului de prezentare;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la negociere este obligatorie cumpărarea dosarului de prezentare.
Garanția de participare în valoare de 2.119.390.440 lei se achită la BRD - SMB în contul 

nr.251.100.980.900.313.
Pentru persoanele fizice/juridice străine; plata dosarului de prezentare și a garanției de participare 

se face în contul de devize convertibile deschis la BANCOREX nr.251.100.000.002.423.000.08 în USD, la 
cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la negociere, ofertantul va depune documentele prevăzute în H.G. 55/1998, 
art.27, prevăzute în Secțiunea C a dosarului de prezentare și oferta, inclusiv Planul de afaceri, închise în 
plicuri sigilate, la Direcția Oferte Marketing, Relații cu Investitorii, până la data limită de 3 noiembrie 1998. 
ora 10,00. Ofertele vor fi deschise în aceeași zi, la ora 14,00, în prezența ofertanților.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data semnării protocolului de 
finalizare a negocierii directe.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare se 
garanție bancară valabilă 180 de zile calendaristice de la data depunerii ofertelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține la dl Popa Viorel, tel: 3101693.
Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

__ (Urmare din 1) Punctul nostru de vedere
urbanistic general neprevăzând o 
benzinărie. Realizarea a încă 
unei benzinării foarte apropiate 
de gară nu se recomandă nici din 
punct de vedere strategic. 
Rugăm a se citi în acest sens 
articolul “Stația PECO Militari la un 
pas de a sări în aer” publicat pe 
prima pagină a ziarului 
"Adevărul” de luni 28.09.1998.

Inconsistența propunerii 
rezidă și din faptul că S.C. 
SHELL SRL nici măcar nu a 
depus o scrisoare de intenție, 
totul fiind susținut verbal, fără 
bază temeinică, de primarul 
municipiului. De aici și afirmația 
lipsită de orice suport real că 
S.C. SHELL SRL ar asigura 400 
milioane lei lunar pentru municipiu 
când, în medie, o benzinărie face 
o vânzare de 400-500 milioane 
lei lunar.

Și din punct de vedere legal 
propunerea, în cazul în care ar fi 
acceptată, nu se poate realiza

prin asociere, ci numai prin 
contract de concesionare prin 
licitație publică, Consiliul Local 
nefiind înregistrat la Registrul 
Comerțului. Ce încredere mai pot 
avea consilierii, populația orașului, 
când dl primar încalcă grosolan 
Hotărârea nr.21/17.02.1998 prin 
care Consiliul Local trebuia să 
încaseze anual 375 milioane lei 
de la Mc Donald’s și, prin 
contractul de concesiune nr.530/ 
23.07.1998, semnat de dl primar, 
se stabilește în mod abuziv drept 
redevență anuală numai suma 
de 50 milioane lei?! Unde este 
diferența de 325 milioane lei, 
domnule primar?

Domnul primar nu înțelege 
corect prevederile Legii 69/1991 
cu privire la ideea de a consulta 
populația prin referendum (pe 
banii cui?) - care se poate face 
numai în probleme locale de 
Interes deosebit și pe baza 
hotărârii consiliului. Or,

construirea unei a 11-a 
benzinării în Deva nu constituie 
o problemă de interes deosebit.

Cerem primarului muni
cipiului Deva să renunțe la 
astfel de preocupări și să aibă 
în vedere problemele 
numeroase și reale ale 
cetățenilor municipiului, ale 
instituțiilor sociale și de cultură, 
ale agenților economici și în 
mod deosebit să se preocupe 
de bunul mers al celor trei 
societăți comerciale desprinse 
din fostul RAGCL, care se află 
într-o situație deosebit de grea, 
înțelegând menirea pe care o 
aveți, domnule primar, ne 
exprimăm convingerea că aveți 
capacitatea de a reveni la 
preocupările pe care trebuie să 
le aibă un primar de municipiu, 
capitală de județ.
Nota redacției: Tabelul cu 
persoanele semnatare se 

află la redacție.

ISTORIA SUB LUPA
BĂTĂLIA PBNTBII APA GI’BA

Uzina “Norsk Hydro” dih 
Rjukan - provincia Telemark 
din Norvegia -era în anul 1939 
unicul producător din lume 
de apă grea cu o producție 
zilnică de 500 ml folosită ca 
“moderator” pentru pilă 
atomică, capabilă să producă 
plutoniu necesar unui 
exploziv nuclear. După 
ocuparea Norvegiei, în aprilie 
1940, singurul beneficiar al 
întregii producții de apă grea 
a fost Germania. Potrivit 
rapoartelor Serviciilor 
Speciale Britanice, și a 
recomandărilor oamenilor 
de știință, premierul Win
ston S. Churchill hotărăște 
distrugerea producției 
existente. La 11 noiembrie

1942 sunt trimiși la bordul a 
două planoare tractate 34 
soldați și ofițeri din Divizia 1 
aeropurtată britanică, pentru 
a distruge producția. Din 
nefericire, unul din avioane 
se lovește de un pisc 
muntos, iar celălalt se 
prăbușește, producându-se 
o catastrofă.

A doua încercare are loc 
la 16 februarie 1943, când șase 
norvegieni sunt parașutați, iar 
în noaptea de 27/28 februarie 
1943, printr-o acțiune 
curajoasă și încununată de 
succes, distrug un stoc de 
350 litri de apă grea și scoțând 
din uz o serie de instalații 
vitale. în fine, la 26 februarie, 
patru rezistenți norvegieni

plasează la bordul unui 
feribot o încărcătură 
explozivă care duce în 
adâncurile lacului Tinnsjd 
(Tinn) o importantă cantitate 
de apă grea, destinată 
Germaniei.

Această acțiune a fost 
una dintre cele mai 
spectaculoase operațiuni 
din cel de-al doilea război 
mondial. Reconstituirea 
evenimentelor a fost făcută 
de coproducția “John A. 
Rank” și “20th Century - 
Fox” în filmul “The Heroes 
of Telemark” (Eroii de la T.) 
-1965, regia Anthony Mann, 
cu Kirk Douglas în rolul titu
lar.

Adrian CRUPENSCHi

Fondul Proprietății de Stat
Anunț publicitar pentru vânzarea 
de acțiuni prin NEGOCIERE DIRECTA

Fondul Proprietății de Stat, cu sediul în str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, București, Direcția de Privatizare 
3, scoate la vânzare prin NEGOCIERE DIRECTĂ în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr.88/ 
1997 aprobată prin legea nr.44/1998 și H.G. nr.55/1998 modificată și completată prin H.G. nr.361/1998,70 % 
din acțiunile Societății Comerciale “COMBOR” S.A. cu sediul în Orăștie, str. LUNCII, nr.3, județul Hunedoara, 
cod fiscal R 2146879, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/39/1991, având:

Obiectul principal de activitate:
- Producerea nutrețurilor combinate pe categorii și specii de animale cu specializarea în nutrețuri 

combinate pentru creșterea păsărilor;
- Contractarea și achiziționarea materiilor prime de la producătorii interni și din import;
- Comercializarea nutrețurilor combinate pe baia contractelor economice încheiate cu unitățile zootehnice, 

precum și desfacerea prin magazine prpprii către crescătorii particulari.
- Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului): 

8.067.616 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului din anul 1997): 10.824.410 mii lei.
Profitul net al ultimului an încheiat: 92.494 mii lei.
Structura acționariatului la data de 06.08.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 225.893 70
SIF 89.388 27,70
PPM 7.424 2.30
Total 322.705 100,00

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 5.647.325.000 lei.

Dosarul de prezentare a societății poate fi procurat zilnic de la Direcția Oferte a FPS între orele 8-16 
până în ziua precedentă termenului de depunere a ofertei, inclusiv.

Prețul de vânzare a dosarului de prezentare de 4.000.000 lei va fi achitat la casieria vânzătorului din 
Calea Victoriei, nr.152, sector 1 București sau în contul nr.251.100.980.900.224 deschis la BRD - SMB.

Documentele pe baza cărora se eliberează Dosarul de prezentare sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului dosarului de prezentare;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la negociere este obligatorie cumpărarea dosarului de prezentare.
Garanția de participare în valoare de 169.419.750 lei se achită la BRD - SMB în contul 

nr.251.100.980.900.313.
Pentru persoanele fizice/juridice străine, plata dosarului de prezentare și a garanției de participare se 

face în contul de devize convertibile deschis la BANCOREX nr.251.100.000.002.423.000.08 în USD, la cursul 
valutar comunicat de Banca Națională a României la data achitării acestora.

Pentru participarea la negociere, ofertantul va depune documentele prevăzute în H.G. 55/1998, art.27, 
prevăzute în Secțiunea C a dosarului de prezentare și oferta, inclusiv Planul de afaceri, închise în plicuri 
sigilate, la Direcția Oferte Marketing, Relații cu Investitorii’ până la data limită de 02.11.1998. Ofertele vor fi 
deschise în aceeași zi, 02.11.1998. ora 12,00. în prezența ofertanților.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare-cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar comunicat de Banca Națională a României la data semnării protocolului de 
finalizare a negocierii directe.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă 180 de zile calendaristice de la data depunerii ofertelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține la doamna Niculae Georgeta, tel: 3101693, fax: 
3101694.

Informații suplimentare privind oferta FPS se pot obține consultând site-ul cu adresa www.sof.ro.

•6.. C ifuigiâi priiir IBruixelles
Din șiragul plin al zilelor de 

vacanță, rupem una pentru capitala 
Belgiei, strălucitorul Bruxelles. Și n- 
aveam să regretăm. După circa 
100 de kilometri din zona noastră 
germană de popas am intrat în 
Belgia, fără vamă sau măcar simplă 
legitimare, pe aceleași autostrăzi 
largi pe care șuvoiul de 
autovehicule nu cunoaște răgaz. 
De o parte și de alta, aceste imense 
benzi rulante sunt flancate de stâlpi 
înalți, care-și arcuiesc peste ele 
brațele cu becuri puternice, 
luminându-le noaptea pe toată 
întinderea lor. Ni s-a spus că Belgia 
este singura țară din Europa care 
are toate autostrăzile electrificate, 
energia electrică fiind aici foarte 
ieftină.

Parcă spre a ne fi pe plac, 
vremea se înseninează, soarele ne 
face tot mai insistent cu ochiul, 
peisajul belgian respiră aer curat 
și bucurie, pe care ni le împrumută 
cu generozitate. Rulăm prin zone 
frumoase, bogate, cu orășele 
cochete și câmpii mănoase, lucrate 
cu mare știință, și cu cirezi de vaci 
plesnind de sațietate în iarba grasă, 
fragedă. Trecem la oarecare 
distanță de Liege, căruia nu-i 
deslușim decât turnurile bisericilor 
și suplețea unor clădiri din oțel și 
sticlă, care se iau la întrecere cu 
înălțimile.

Intrarea în marea metropolă 
europeană, situată în central țării, 
pe râul Senne, însumând aproape 
1,5 milioane de locuitori, deopotrivă 
port fluvial și maritim, legat de Marea 
Nordului printr-un canal navigabil 
pe circa 100 de kilometri, este 
grandioasă. Impresionează în 
primul rând domurile, cu turnurile 
semețe împungând cerul, 
construcțiile înalte, zvelte, elegante, 
dar și statuile, parcurile și grădinile 
întinse, radiind gingășie și 
prospețime.

Poate trebuia urcat la Cetate 
spre a privi orașul la întreaga lui 
dimensiune și splendoare. Poate 

.. era interesant de mers la Water- 

loo, pentru a vedea drama bătăliei în 
care a fost înfrânt Napoleon. Poate 
nu era lipsit de importanță să 
cunoaștem Palatul Congreselor, 
impozantul Palat al Justiției ori central 
„Atomium". Dar ca să te bucuri de 
toate minunățiile capitalei Belgiei îți 
trebuie mult timp. Așa că am preferat 
să zăbovim doar în superbul centru 
al Bruxellesului, în minunata piață a 
primăriei, Grande Place, considerată 
a fi una dintre cele mai reușite opere 
arhitectonice urbanistice, unde se 
află câteva clădiri unicate demne de 
văzut. Cea mai importantă este a
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primăriei, cu rafinatele detalii ale 
fațadei și cu celebra săgeată care- 
i împodobește acoperișul. în fața ei 
tronează impunătorul Palat Regal, cu 
bogăția sa impresionantă de 
ornamentații elegante. Celelalte două 
laturi ale pătratului pieței sunt for
mate de clădirile nu mai puțin 
impunătoare ale unor corporații, cu 
fațade aurite, strălucitoare.

E sâmbătă și agitația citadină e 
puțin intensă. Turiștii dau însă ocoluri 
repetate marii piețe, o fotografiază 
din toate părțile, îi admiră splendorile. 
Pe una din laturi se află o scenă 
imensă. Tocmai se pregătea pentru 
concertul-spectacol care avea să 
înceapă peste câteva ore. Ieșim din 
piață și ne oprim scurt timp privirea 
asupra altor clădiri cu acoperișuri și 
fațade măiestre sculptate, cu 
turnulețe și creneluri ingenios lucrate 
- daruri ale înaintașilor pentru 
generațiile de azi și de mâine.

Se apropie ora amiezii și pe 
arterele lungi și înguste din centrul 
capitalei Belgiei, înțesate de 
cârciumioare și prăvălii deschise sub 
înaltele cupole de sticlă, una mai 
arătoasă decât alta, se pregătește 
masa de prânz. Trebuie să ai pungă 
serioasă ca să te așezi aici Ia o masă. 
Dar la o bere și o cafea ne îmbiem. 

Lumea iese la promenadă și pentru 
dejun. Este superb acest labirint 
comercial, cum mai văzusem la 
Veneția și Florența.

Revenim în Grande Place, 
pentru a ne întipări mai bine pe 
retină și în memorie frumusețile 
pătratului din central Bruxellesului. 
Cumpărăm ilustrate. Inclusiv cu 
fermecătoarea piață a primăriei. în 
multe vedem pe pavajul din central 
pieței covoare de flori de diferite 
modele și culori. Curiozitatea ne 
este satisfăcută imediat. O dată la 
doi ani, în prima jumătate a lunii au
gust, piața centrală a capitalei 
Belgiei este acoperită cu un imens 
covor de flori, irezistibilă atracție 
pentru localnici și pentru turiști. 
Obiceiul durează de 30 de ani. 
Ingeniosul aranjament floral are de 
flecare dată o altă temă. Nici florile 
nu sunt mereu aceleași. Anul 
acesta, uriașa carpetă care a 
acoperit pavajul pieței centrale din 
Bruxelles a fost executată din 
800.000 de begonii, iar subiectul a 
fost inspirat de covoarele țesute 
de nomazii azeri și irakieni. Din 
păcate, n-am văzut-o la fața locului, 
ci acasă, la televizor.

Așa-zisa noastră fugă prin 
Bruxelles s-a încheiat. în drum spre 
imensa parcare acoperită, cu mai 
multe etaje, din vecinătatea pieței 
primăriei, mai avem răgaz să 
fotografiem, în Piața Spaniei, statuile 
în mărime naturală ale celebrului 
personaj al lui Cervantes - Don 
Quijote de la Mancha - și marelui 
compozitor maghiar Băla Bartok. 
Ieșim din frumoasa capitală a 
Belgiei pe aceleași străzi largi și 
tuneluri ultraluminate, trecem pe 
lângă palate și case aristocratice 
și pe lângă copacii înfoiați ai marelui 
parc, iar până- la granița cu 
Germania și până la sosirea acasă 
ne însoțește aceeași bucurie a unui 
nou reper geografic și spiritual 
atins. Dar și nerăbdarea zborului 
spre Mallorca.

Dumitru GHEONEA

http://www.sof.ro
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0 echipă internațională de medici a
f

rea izat prima grefă de mână
O echipă internațională de 

chirurgi a realizat în premieră 
mondială, la Lyon, grefarea mâi
nii unei persoane decedate unui 
pacient care și-o pierduse pe a 
sa în 1989, transmite AFP.

Clint Hallam, om de afaceri 
neo-zeelandez, a venit din Aus
tralia pentru fi supus acestei 
operații, a cărei reușită va fi 
considerată definitivă abia după 
doi ani.

Echipa de chirurgi a fost 
condusă de profesorii Jean-Mi- 
,chel Dubernard, de la spitalul 
Edouard-Herriot din Lyon, și Earl 
Owen, directorul centrului de 
microchirurgie din Sydney.1 Ope
rația a durat peste 11ore. Clint 
Hallam, care locuiește la Perth, 
în Australia, avea o treime din 
braț amputată. Ziarul Daily Tele
graph din Sydney susține că el 
își pierduse brațul în închisoare, 
unde ispășea o pedeapsă de doi 
ani pentru emiterea de cecuri 
fără acoperire. El lucra într-up 
atelier, unde, ca urmare a unui 
moment de neatenție, ferăstrăul 
circular la care lucra i-a retezat 
brațul. Tentativa de a-i grefa 
propria mână a eșuat.

Echipa de chirurgi francezi a 
grefat brațul unui donator ano
nim, suturând toate arterele, 

^tendoanele, venele, nervii, muș

chii și pielea, după ce a fixat 
ambele oase ale antebrațului. 
Această premieră mondială re
prezintă "o speranță pentru mili
oanele de victime ale acciden
telor de muncă sau domestice și 
pentru cei născuți cu deformații 
congenitale", a estimat echipa 
de medici care a efectuat ope
rația. Deocamdată, "pentru a 
vorbi despre rezultate definitive, 
trebuie ca sensibilitatea extre
mităților degetelor să reapară", a 
subliniat profesorul Dubernard, 
care a adăugat că acest lucru 
poate dura și doi ani. Pe de altă 
parte, generalizarea acestui gen 
de operație necesită studii care 
ar mai putea dura încă cinci- 
șase ani, a mai temperat el entu
ziasmul tuturor.

Tată a patru copii, Clint Hallam 
și-a exprimat recunoștința pentru 
medicii care i-au redat brațul. 
"Este probabil o operație la fel de 
importantă ca și prima grefă de 
inimă", a estimat el. Medicii au 
primit un telefon și de la preșe
dintele Jacques Chirac, care s-a 
interesat de succesul operației.

Costul intervenției chirur
gicale nu a fost stabilit cu pre
cizie (o grefă costă în jur de 
89.000 de dolari). El va fi su
portat de Hallam și de către un 
anonim din Lyon.

Un tânăr a 
înghițit un 

șarpe!
După cum relatează "Uni

versul", un adolescent de 17 
ani susține că durerile insu
portabile pe are le are în gât, 
precum și dificultățile pe care 
le întâmpină atunci când mă
nâncă, se datorează faptului 
că a înghițit un șarpe. "Eram 
pe prispa casei și priveam 
stelele. Nici nu știu când am 
adormit și m-am trezit cu o 
durere cumplită de burtă. Era 
ceva care se zbătea în stoma
cul meu", a relatat Cornel Fili- 
mon. "Apoi, m-am ridicat de 
pe prispă și i-am povestit bu
nicii ce simțeam"."Ai înghițit un 
șarpe”, mi-a spus ea înspăi
mântată. Bătrâna a pus un 
ceaun cu lapte la fiert, l-a așe
zat pe nepot culcat, cu burta 
în jos și cu fața deasupra cea
unului cu lapte clocotit. Ado
lescentul a declarat că, la 
scurt timp după ce a inhalat 
vaporii de lapte, șarpele i-a 
ieșit pe gură și a sărit în 
ceaun.

John D. RockfeUer 
este cel mai bogat 

american
John D. Ftockfellereste ame

ricanul cel mai bogat din toate 
timpurile, cu o avere evaluată în 
prezent la 189,6 miliarde de 
dolari, estimează revista Ame
rican Heritage, citată de AFP.

American Heritage, o publi
cație a grupului Forbes, a ana
lizat averile americanilor cei mai 
bogați pentru a stabili clasa
mentul primilor 40, s-a anunțat 
pe site-ul revistei.

John D. Rockfeller, care a 
murit în 1937, a făcut avere cu 
afaceri în domeniul petrolier. în 
1913, averea sa era de 900 de 
milioane de dolari. El este ur
mat în clasament de magnatul 
oțelului Andrew Carnegie 
(1835 -1919), cu o avere ^sti
mată în 1901 la 250 de mili
oane de dolari, echivalentul de 
astăzi a o sută de miliarde. Cel 
de-al treilea bogătaș al Ame- 
ricii este Cornelius Vanderbilt 
(1794 - 1877), a cărui avere 
provenită din dorheniul trans
porturilor maritime și căilor 
ferate este estimată, în dolarii 

anului 1998, la 96 de miliarde. 
Locul patru aparține lui John 
Jacob Astor (1763 -1848), cu 
echivalentul a 78 de miliarde, 
câștigate din comerțul cu piei 
și blănuri.

Primul miliardar în viață din 
acest clasament este Bill 
Gates, în vârstă de 43 de ani, 
patronul concernului Microsoft, 
care se află pe locul cinci, cu o 
avere de 61,7 miliarde-de do
lari. Următorul apare abia pe 
locul 13. Este vorba de Warren 
Buffet, de 68 de ani, cu o ave
re de 34,2 miliarde de dolari. 
Paul Allen, 45 de ani, cofon- 
datorul firmei Microsoft, ocupă 
poziția 22, cu o avere de 25,4 
miliarde de dolari.

Printre americanii cei mai 
bogați, cu nume celebre, se mai 
numără constructorul de auto
mobile Henry Ford (1863 - 
1947), locul 12, cu o avere care 
ar echivala astăzi cu 36,1 mili
arde de dolari și bancherul Johh 
Pierpont Morgan (1837 -1913), 
locul 23, cu 25 de miliarde.

înotul 
corectează 

deformatiile
9

coloanei
Ca toate celelalte sporturi, 

înotul favorizează regăsirea e- 
chilibrului fizic și afectiv, confe
rind o altă dimensiune sinelui. în 
apa de mare corpul nu cântă
rește decât 6-10% din greutatea 
sa reală, iar în apă dulce 15- 
30%. Acest fenomen, dovedit 
științific, permite mușchilor să 
"muncească" fără un efort brutal, 
înotul este recomandat și per
soanelor în vârstă, femeilor în
sărcinate, obezilor, celor ce sufe
ră de insomnii, precum și celor 
cu probleme ale coloanei verte
brale. Acest sport permite corec
tarea deformațiilor coloanei, aju
tă mult la slăbit, dezvoltă capa
citatea toracică, reglează ritmul 
cqrdiac, întărește mușchii și 
favorizează buna dispoziție a 
organismului.

S Brasul - este cel mai 
simplu stil de înot. Este reco
mandat pentru întărirea muș
chilor spatelui și ai abdomenului, 
în special.

® Crawlul - recomandat îp 
cazul problemelor respiratorii și 
pentru mușchii brațelor și gam
belor.

S înotul pe spate - foarte 
bun pentru afecțiunile coloanei 
vertebrale.

Salariații vor suporta o 
treime din valoarea 

contribuției de asigurări 
sociale

Toți salariații vor suporta, odată cu introducerea 
noilor reglementări privind sistemele de pensii, 
public și privat, o treime din valoarea totală a 
contribuției de asigurări sociale (CAS), a declarat 
pentru MEDIAFAX ministrul Muncii și Protecției 
Sociale, Alexandru Athanasiu. Această contribuție 
de asigurări sociale este, la ora actuală, în medie, 
de 28,5 la sută pe lună, procent aplicat câștigului 
salarial brut al angajatului și plătit de către anga
jator (stat sau patron). Procentul de 28,5 la sută 
include și 3 la sută pentru pensia suplimentară, 
contribuție suportată de către salariat. Potrivit noilor 
reglementări aflate în stadiu de proiect, salariatul va 
suporta o treime din valoarea totală a CAS, care va 
fi stabilită, anual, prin hotărâre de Guvern. în 
condițiile în care s-ar păstra actualele contribuții, 
salariatul ar urma să plătească la viitoafea Casă 
Națională de Pensii aproximativ 9,5-10 la sută din 
venitul lunar. Ministrul a adăugat că, într-o primă 

! fază de aplicare a noilor reglementări, salariatul 
I bugetar nu va simți că plătește din buzunarul 
| propriu această contribuție, întrucât îi va crește 
i salariul cu un procent echivalent celui destinat 

contribuției.
"Pentru salariații din sectorul privat, cuantumul 

' contribuției pe care aceștia trebuie să o plătească 
' va fi acoperit de o potențială creștere a salariului 
I doar în cazul în care patronii vor accepta acest 

lucru cu ocazia negocierii salariului", a afirmat 
ministrul Muncii.<—............. ................................-■ ------- -

(( - - '-------
Compania IMokia are 

reprezentanță la 
București

Compania finlandeză de telecomunicații Nokia 
a anunțat deschiderea oficială a reprezentanței sale 
la București.

Reprezentanța include diviziile Nokia Mobile 
Phones și Nokia Telecommunications.

"Vom investi foarte mult în România în domeniul 
serviciilor pentru clienți", a declarat Arja Suominen, 
vicepreședinte Nokia Telecommunications.

Directorul reprezentanței Nokia din România, 
Perttu Laakso, a afirmat că regiunea Europei 
Centrale și de Est reprezintă una din piețele cu 
dinamica cea mai ridicată din lume, iar deschiderea 
reprezentantei din București are ca scop îmbună
tățirea poziției companiei în regiune.

Nokia oferă rețele GSM pentru diferiți operatori 
din Europa Centrală și de Est, printre care se 
numără EuroTel Praha din Republica Cehă, Pannon 
din Ungaria, precum și Centertel și Polkomtel în 
Polonia. în România, Nokia este unul din furnizorii 
companiilor de,telefonie mobilă Mobil Rom, Mobi 
Fon și Telemobil, dar și al societății RomTelecom, a 
precizat Perttu Laakso.

Totodată, Nokia furnizează telefoane mobile 
pentru toată regiunea Europei Centrale și de Est, 
atât pentru operatori de rețea, cât și pentru distri
buitori independenți.

Compania furnizează tehnologie GSM pentru 74 
operatori din 37 de țări, fiind cotată drept cel mai 
important furnizor mondial de rețele GSM 1.800 și unul 
dintre primii doi furnizori pentru sisteme GSM 900.

în 1997, vânzările companiei au totalizat 9,8 
miliarde dolari.
L------------------ -- -----------— ---- 4

Picturi făcute de un 
urangutan

Picturile realizate de o femelă-urangutan, 
pensionară a Grădinii zoologice din Sankt 
Petersburg, sunt achiziționate de noii îm
bogățiți ruși la prețuri care ajung până la 
echivalentul a 50 de dolari, transmite AFP.

Maimuța Monika a început să picteze cu 
doar câteva luni în urmă, dar a devenit foarte 
repede vedetă locală și obiect de studiu al 
unei echipe de specialiști, care-i analizează 
operele.

“Picturile primatei par rudimentare, dar de 
fapt fiecare culoare și fiecare linie are sens”, 
a spus Olga Nekrasova, unul dintre cerce
tătorii care o studiază pe Monika. “Savanții 
ruși studiază încă din anii ‘20 picturile pri
matelor, dar în epoca stalinistă cercetările au 
fost suspendate", a adăugat ea.

Operele Monikăi au avut succes în cadrul 
unei expoziții ce cuprindea atât picturile ei, cât 
și pe cele ale unor artiști plastici locali. "Este 
genial, nimeni n-a mai făcut pictură abstractă 
într-o astfel de manieră”, a declarat Evgheni, 
un comerciant care a cumpărat unul dintre 
tablourile maimuței. El mai trece din când în 
când pe la Grădina zoologică, pentru a vedea 
ce a mai creat Monika.

X_______ ,___________________________  ■>

CENTENARUL AUTOMOB/LULU/r

2. OOO de mașini otc

defilat fre

O defilare gigant a peste 
2.000 de mașini, fabricate de 
40 dintre cele mai importante 
companii din lume, a avut loc 
duminica trecută pe Champs 
Elysees, la Paris, pentru a 
marca centenarul Salonului 
Automobilistic, transmite AFP.

La numai cinci zile după 
ce la Paris și în 35 de orașe 
ale Franței a avut loc "Ziua 
fără mașini", marea paradă 
aniversară a automobilului 
a lansat salonul "Mondial" 
auto, ce și-a deschis porțile 
joia trecută.

La defilarea de sub Ar
cul de Triumf au participat

mașini ce au fost expuse în 
1898, la "prima expoziție in
ternațională a automobi
lului', în Grădinile Tuileries, 
dar și ultimele prototipuri ale 
marilor constructori de auto
mobile.

Cele trei mari companii 
franceze, Citroen, Peugeot 
și Renault, vor prezenta fie
care peste 60 de mașini. în 
total, vor defila peste 700 
de automobile de epocă și 
mai mult de o mie contem
porane, fără a mai număra 
vehiculele colecționarilor 
privați, care se vor alătura 
parăzii.

r MEMORIILE i 
! (UNUI SPION ' 
Ivest-german! 
I I
| Memoriile șefului contraspiona- | 
. jului vest-german, refugiat în Ger- . 
I mania Democrată îh 1985, Hans Joa- • 
| chim Triedge, pot fi citite pe Internet, |
■ după ce au fost interzise la Berlin, ■ 
j relatează AFP. Parchetul din Berlin a ’ 
I confiscat, la începutul lunii septem- I 
| brie, toate documentele referitoare la [
■ aceste memorii, aflate la sediul edi- .
■ turii berlineze Das Neue Berlin, sub I 
| bănuiala de violare a secretului pro- |
■ fesional. Potrivit experților care au citit i
! aceste memorii, spionul german nu a J 
I dezvăluit informații secrete. I

Triedge, 61 de ani, fostul șef al |
■ contraspionajului din RDG, s-a re- ■
I fugiat la Moscova, pe numele său • 
| fiind emis, de către poliția germană, | 
I un mandat de arestare, valabil și în i 
! prezent. Memoriile spionului german ! 

I sunt publicate integral; pe Internet, la I 
| adresa http://www.indocities.com / | 
yjiobody/ index.html. j

: Frumusețea vine din 
interior, considera 
femeile germane

• Aproape jumătate dintre femeile 
. germane consideră că frumusețea
• vine din interior și numai una din zece 
’ ar recurge la chirurgia estetică pentru
• un lifting sau o mărire a sânilor, infor- 
*■ mează AFP, citând o anchetă apărută
• în revista “Fuer Sie".
•_ Deși intervențiile chirurgicale le
• repugnă, femeile germane nu doresc,
• totuși, să lase timpul să le marcheze
• fizicul. 29 la sută dintre persoanele 
. chestionate, femei între 20 și 49 de ani,
• consideră că părul alb trebuie să fie 
’ vopsit, în timp ce 32 la sută sunt con-
• vinse că este imposibil să ai un aer tânăr
• fără a face exerciții fizice cu regularitate.
• 25 la sută dintre femeile chestionate țin
• regim de slăbire sau de întreținere și 20
• la sută folosesc sau declară că vor folosi
• creme anti-rid. Pentru a lupta cu trecerea
• anilor, 22 la sută dintre femeile germane
• consideră că este indicat să urmeze
• sfaturile vestimentare ale fiicelor lor, sau 
I cel puțin să se inspire din felul în care
• acestea se îmbracă.
• Sondajul a fost efectuat pe un
• eșantion reprezentativ de 3.678 de
• femei.

MANECHI1W - O FEMEIE CU 
AMBELE PICIOARE 

AMPUTATE
Creatorul de modă britanic Alexander McQueen, stilist al 

casei Givency, a avut ca manechin, în cadrul prezentării colecției 
sale de primăvară/vară 1999, o femeie cu ambele picioare 
amputate, transmite AFP. Aimee Mullins, o blondă subțirică de 22 
de ani, cu proteze la ambele picioare, a purtat pantofi special 
confecționați pentru această ocazie și a prezentat un corset de 
piele dantelatp. Ea a apărut în deschiderea prezentării de modă 
care a avut loc duminică, în cadrul săptămânii londoneze a 
modei. Aimee are ambele picioare amputate de la vârsta de un 
an. Ea a participat la Jocurile Paralimpice de la Atlanta în 1996 
și deține recordul mondial la o sută și două sute de metri și la 
săritura în lungime, la categoria sa.

Alexander McQueen a declarat că nu este vorba de o 
provocare. "Nu am făcut asta pentru a salva lumea. Ideea este 
de â arăta că frumusețea Vine din interior", a spus el după 
prezentarea de modă, în timp ce modelul de o zi a explicat că 
dorește să fie frumoasă tocmai datorită handicapului său, și nu 
în ciuda lui.

Prezentarea de modă a lui Alexander McQueen a fost unul 
dintre cele mai importante momente ale Săptămânii Modei la 
Londra. Creatorul casei Givency a alternat ținute spectaculare, 
cum ar fi o rochie de voal transparent susținută de o spirală 
metalică ce se înfășură în jurul manechinului, cu costume 
clasice, taioare rafinate, cu redingote lungi și pantaloni cu 
croială severă. La final, designerul a apărut pentru a saluta 
 publicul, fiind însoțit de cei doi câini pitbull ai săi.

http://www.indocities.com
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Cronica "optimistului"
"Omul prost are oroare de glumă, de ironie, de persiflaj. 

E explicabil. Mai întâi pentru că prostul nu e în stare să 
descopere raporturi mai subtile între idei sau lucruri - și nici 
să le înțeleagă; ironia spirituală e o armă pe care natura i- 
a interzis-o pe vecr. Apoi, fiindcă prostul simte instinctiv în 
această armă - mânuită de alții, o primejdie mortală pentru 
el..."

Nu-mi părea

problemele 
comune ne

George Topârceanu

ALERGIA LA GL'YAM
O doamnă pe care întâm

plarea a plasat-o o vreme în 
"sfera mea de influență", se 
lăuda - cu acel aer inimitabil 
de superioritate al ignoran
tului - că dintotdeauna a sim
țit repulsie față de ziare, că

!
nu citește nici un ziar, foarte 
rar o carte.

(Doamna trecuse printr-o 
facultate...)

Implacabil, o lume de în
țelesuri și'subtilități ale exis
tenței nu puteau fi comuni

cate între noi. 
rău.

Doar că 
profesionale
obligau să comunicăm zilnic.

într-o zi a avut loc urmă
torul dialog:

- "Nu citiți nici ziarul 
local, care vă spune când 
se ia apa și cine a mai mu
rit? în plus e ziarul la care 
colaborez eu, eu colegul 
dumneavoastră..."

- "Nu știu la ce mi-ar fo
losi dacă aș citi umorul, cu
getările și «cronicile» du- 
mitale!"

- "Nici eu!"
Restul - vorba lui 

Shakespeare - e tăcere...

l/ie LEAHU

ANIMALE... BEȚIVE
Zilnic ne convingem pe viu de 

ravagiile pe care le face alcoolul. 
Presa, radioul, și televiziunea de 
pe toarte meridianele Pământului 
se străduiesc - difuzând materiale 
documentare, cazuri concrete - 
să lămurească pe cei care au 
căzut în patima beției, să renunțe 
la alcool. Din nefericire, rezul
tatele sunt nesemnificative.

. Paradoxal, dar și unele ani
male au înclinații... bahice.

Cercetătorul englez VVolsh a 
stabilit că maimuțele, elefanții, 
urșii, caii și câinii suferă de pati
ma beției. Patimă care nu a 
apărut peste noapte, fiind încă 
din antichitate speculată de răz
boinici. Istoria consemnează că 
Ryr, rege al Epirului, în războiul 
cu romanii, și cartaginezul Hani- 
bal (247 - 183 î. Ch ), tot în 
luptele cu romanii, au avut câștig

f
de cauză datorită elefanților care 
nu erau furioși, fiind îmbătați cu 
vin. S-a observat că în menajerii și 
în grădinile zoolbgice, elefanții 
așteaptă să li se dea porția de 
alcool, care, dacă întârzie, ei si
mulează că sunt bolnavi, dar se ... 
însănătoșesc de îndată ce pri
mesc rația de whisky sau rachiu 
tare. Urșii și maimuțele preferă 
berea, dar nu se dau în lături nici 
de la rachiu tare. Popoarele afri
cane speculează viciul animalelor 
și le întind curse, punând vase cu 
bere în calea maimuțelor, pentru a 
le putea prinde mai ușor. în Ame
rica, caii hrăniți cu resturile de la 
fabricile de bere devin alcoolici, 
îngrășându-se totodată, dar și 
îmbolnăvindu-se de delirium tre
mens. Unii cai simt de la distanță 
mirosul de alcool și când ajung în 
dreptul câte unei cârciumi, se

opresc, pur și sirriplu. Papagalii, 
sub influența alcoolului, își pierd 
buna dispoziție.

înclinația spre băutură s-a 
observat, însă, nu numai la ani
malele sălbatice și domestice 
(câini, pisici, porci etc.) ci și la 
unele păsări sălbatice ca: buf
nițe, corbi etc.

Cetățeanul american Old 
Tom, din Pensylvania, se obișnu
ise să "trateze" cu whisky un 
pește din crescătoria sa. Acesta, 
alcoolizându-se, într-un atac de 
"delirium tremens", s-a sinucis 
prin izbituri puternice de pereții 
bazinului.

Cele relatate mai sus sunt o 
dovadă certă că alcoolul, departe 
de a putea fi considerat aliment, 
consumat în cantități mari, devine 
o puternică otravă pentru orga
nism - fiind la fel de nociv pentru 
om, păsări și animale.

/. LEAHU 
(după revista "Deutschland")

! înțelepciunea
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chineza
• "Este imoral să greșești 

și să nu te îndrepți".

• "Cerul și Pământul sunt 
niște soți uriași: bărbatul și feme
ia sunt un cer și un pământ în 
miniatură".

• "Fericirea se trage din 
nefericire și în fiecare se âscun- 

| de nu o dată nenorocirea".

n

I «. jp - Iubitule, ne cunoaș-
I tem abia de zece zile și mă 
| Jh ceri de soției?
; - Și ce-i cu asta? Romeo
z și Julieta după trei zile erau și

I ' . morți...

i z
I- © - Cred că Eva a venit

prima pe lume, nu Adam.
- De ce crezi asta?
- Pentru că mai întâi a fost

^cuvântul...

- © - Lui Costică i-a plă-
" cut petrecerea de "adio"

Două soacre stau de 
vorbă:

- Dumnezeule mare! Ce-ai 
pățit la ochi?

- Mi l-a scos ginerele cu 
andrea...

- în timp ce împleteai?
- Nu, prin gaura cheii...

o

© Papagalicește neastâm
părat. Stăpâna casei îl ia și-l bagă 
în frigider, drept pedeapsă. După o 
oră deschide ușa frigiderului ca 
să-l scoată. Papagalul întreabă:

- Spune-mi, găina de lângă 
mine cu ce te-a supărat de-ai 
băgat-o dezbrăcată în frigider?

© întors de la lucru, un 
zidar îi povestește soției cum 
i-au murit doi colegi 
aceeași zi, căzând de 
schele.

Imaginează-ți
va

în 
pe

I 
I 
I 
I

© - Azi-noapte am visat că
făceam declarații de dragoste celei 
mai frumoase femei din lume.

- Și ce ți-am răspuns?

© - Gigele, spuhe-mi sincer,
cine ți-a făcut tema pentru acasă?

- Zău, doamna învățătoare, că 
nu știu. Eu m-am culcat aseară 
devreme...

câ 
întreprinderea va plăti 
familiilor despăgubiri enorme.

- Vezi?, comentează ea, 
când e vorba de bani, n-avem 
noroc!

I de nu o dată nenorocirea". I cut petrecerea de adio 
■^burlăciei?

i • "E mai greu să fii sărac I ■ Oho, i-a plăcut atât de
| și să nu te revolți, decât bogat | Jrmult încât a contramandat 
| fără aroganță". | ' cununia...i
1 • "Cel mai mare defect I
| este să poftești prea multe; cea 

mai mare nenorocire este să nu 
știi ce-i mulțumirea".

Ș

© - Iubito, am hotărât să ne
mutăm din acest bloc.

- Doamne, ce-ți veni?
- Am auzit că șoferul de pe 

scara noastră este un mare 
afemeiat și că s-a culcat cu toate 
femeile din bloc, în afară de una.

- O știu. E mototoala aia de la 
etajul patru...

© - Draga mea, sunt un om
distrat. în loc să iau un robot care 
înlocuiește munca femeii în 
gospodărie, am cumpărat unul care 
înlocuiește munca bărbatului...

- Nu-i nimic. Pune-I să 
citească ziarul și hai să mă ajuți să 
batem covoarele!

© - Nu înțeleg cum o
fată se poate mărita cu un 
bărbat pe care-l cunoaște de 
numai 20 de zile?

- Eu nu înțeleg cum se 
poate cineva mărita cu un 
bărbat pe care îl cunoaște de 
mult...

Culese și prelucrate de 
Iile LEAHU

Cât costa un gram 
de aur la negru 
în Piața centrală, în spa

tele restaurantului "Casa Du
năreană", se putea cumpăra 
zilele trecute aur de 11 și 13 
carate cu 90000 lei/ g. Aurul 
folosit pentru bijuterii și pen
tru monede se aliază cu ar
gintul. Astfel, apare titlul au
rului: 90 părți aur fin 0,999 
(sau 24 carate) și 10 părți 
argint din 0,999. Deci titlul 
maxim pe care îl poate avea 
aurul este de 24 carate. El 
este cotat la 350 dolari SUA 
per uncie, 11,2525720 dolari/ 
gram. în lei, la cursul zilei, ar 
însemna 98,032 lei/ gram. 
(Universul)
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• "Procedează astfel încât 
purtarea ta să nu îndurereze prie
tenii și să-ți bucure dușmanii".

• "Un câine latră când a 
simțit ceva în neregulă. O sută 
de câini latră numai fiindcă l-au 

| auzit pe primul".

I
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• "Să fii etern ca Soarele 
și Luna care se mișcă pe cer, ca 
râurile și fluviile care curg pe 
pământ".

I
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• "Cine îi cunoaște pe alții | 
e înțelept. Cine se cunoaște pe 
sine e luminat".

• "Amintirea unui om de 
bine îți produce o infinită plăcere, 
mai mare chiar decât prezența lui”.

• "Se deosebește cu ceva o 
viață lungă de una scurtă? Ambele 
sunt un moment în infinita trecere".

Selecție de /. LEAHU
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proverbe japoneze
4 "Decât argumente mai 

bine dovezi".

4 "înțelepciunea nu 
ajunge peste tot locul la oamenii 
mari".

4 "Mintea unui bărbat e ca 
și cerul de toamnă".

4 "Lucrurile’lungi sunt în
vingătoare".

4 "Un singur lucru rostit 
aduce vânt de toamnă pe buze".

4 "întâlnirea e începutul 
despărțirii".

4 "Cine-i puternic în rele e 
puternic și în bune".

care a

4
câștiga1

"E ca un șarpe mare 
mâncat un țânțar".

LICĂRIRI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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"A pierde înseamnă a

ORIZONTAL: 1) Greu se cum
pără de grădinari; 2) Calificativ 
nesatisfăcător obținut la examen; 3) 
Drum sezonal spre maturitate timpu
rie - Folosit la descusut cu nedume
rire; 4) Coardă sensibilă la glasul 
războiului - Mic tronson în tunelul 
timpului; 5) Nalbă înflorită în grădina 
satului - Vârfuri ale performanței în 
producție; 6) Nereceptive la afec
țiunea celor din preajmă - Definit ca 
o culme a cruzimii; 7) Se ocupă 
mereu cu de-ale gurii - Arătat cu 
degetul prin vecinătate; 8) Prezentul 
conjugat la viitorul de mâine - Sis
tem de legătură între pescari - Ritm 
sacadat de moară stricată; 9) Purtă
toare de cuvânt fără abilitare - An
trenor autohton al unor mari jucători; 
10) Specializare pentru întreținerea 
focului.

CLEPSIDRA

Salut&M <Uxt.
Toată lumea mă întreba:"Nu ți-e 

frică?"
Și încercam să înțeleg ceea ce simt, 

încercam să găsesc ,acea presupusă 
"frică " de a călători peste Ocean, de a 
zbura, de a fi în locuri străine, de a 
întâlni oameni necunoscuți... și căutam 
degeaba. în sufletul meu era puțină 
neliniște, puțină emoție dar și multă 
curiozitate și nerăbdare, o sete nestă
pânită de NOU.

Și am pornit spre America cu ruc
sacul în spate și cu bagaje puține, doar 
cât pot ridica, cu bani puțini în buzunar 
-ca orice student sărac- la cea mai 
ieftină clasă de zbor. Dar, - nu-i așa?- 
"Calitatea viselor nu depinde de calita
tea pefnelor".

Aș fi vrut să văd Europa de sus dar 
era o zi ploioasă - plângea vremea după 
mine?- așa că am văzut doar puțin

printre petice de nori. Nu mi-am ima
ginat că norii pot fi atât de albi și pufoși 
văzuți de sus când de pe pământ par 
negri și amenințători.

Era o dublă premieră: primul meu 
zbor cu avionul și primul meu drum spre 
America. Am călătorit mergând mereu în 
urma Soarelui, o continuă zi luminoasă și 
însorită la o altitudine de 10.700 m și o 
temperatură exterioară de -57°C. Avionul 
meu era o pasăre metalică uriașă ce mă 
ducea în siguranță spre un alt pământ. 
Niciodată nu am avut în mașină acel 
sentiment de siguranță pe care l-am avut 
în avion. Mi se părea imposibil ca pasărea 
mea metalică să-și piardă echilibrul său, 
să se prăbușească.

Zburam peste oceanul strălucitor de 
alb al norilor, ca uriașe continente de 
zăpadă pufoasă și nu mă săturam să-i 
privesc - asemeni unui copil ce vede 
pentru prima oară zăpada. în jur doar 
albastrul clar și infinit al cerului.

Zborul a fost lin și odihnitor, chiar mai 
ușor decât un drum cu trenul până la 
București.

Și după ce am schimbat trei avioane 
am ajuns la destinație: Buffalo, (va urma) 

ina DELEANU

VERTICAL: 1) înscrisă atitudinal pe coordonate 
de bonton; 2) Scos irevocabil din casa părinților; 3) 
Remarcată prin idei scânteietoare; 4) început de 
lălăială într-o frază cu cântec - însoțitor nevăzut pe 
calea visului - Unitate de cavalerie în armată!; 5) Cotă 
de reducerea debitului - Filă îngălbenită din dosarul 
timpului; 6) Aflat în relații de apropiere cu vecinii - 
Minimaterial prelucrat la topitorie; 7) Eroină alintată 
într-o poveste cu cowboys - Cunoscut vecin al Daciei 
... moderne; 8) Enigma din Teba dezlegată de edipi!
- Conducătoare tehnice lipsite de suflet - Formă
concisă a finalului unei expuneri; 9) întreprindere 
automatizată fără beneficii - Uvertură la ritualul de 
încoronare; 10) Definire a unor noțiuni de prim rang. 
. Vasiie MOLODEȚ

Dezlegarea careului "INSCRIPȚII" apărut în 
ziarul nostru de sâmbăta trecută:

1) DEZAMĂGIRE; 2) AGAT-CANAL; 3) RĂNIT
- LIRE; 4) ALA - ANEMIC; 5) Ml - AVARI - T; 6) A - 
TRATATE - MO; 7) ȚARINA - LER; 8) UMAN - 
LAUDA; 9) RAPID - UNIT; 10) ANESTEZICE.

MA T IN 2 MUTĂRI

T
■ iIți 1 ■■01K ■“1 ■a.

Controlul 
poziției;
Alb: Rg4, Dc4, 
Na4, NdS
Negru:Re5, 
p:d4, ©6

Soluția problo- 
mei din nr. trecut:
1, Df8!
1.. .. N:f8
2. Cb6 mat
1.. . Ne1
2. Da3
1.. .Ra5
2. Da8 mat
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VANZARI
CUMPĂRĂRI

• Vând 800 mp teren 
construibil, zona Cabana 
Costești. Informații sat Costești, 
nr. 6. (5743)

• Vând apartament 2 
camere, etaj 1, Zamfirescu. Tel. 
219375 (3044)

• Vând casă, grădină, 
canalizare, gaz, apă, Deva. 
Telefon 214648. (3060)

• Vând apartamente două și 
trei camere. Telefoane 216046, 
215091. (3050)

• Vând casă în Vărmaga, nr. 
12. Informații la nr. 66. (3055)

• Vând urgent și avantajos 
casă în Vaidei. Informații la 
telefon-241030. (6504)

• Vând casă în Hunedoara, 
poziție centrală, preț negociabil. 
Informații la adresa Al. 
Odobescu, nr. 11, între orele 17- 
21. (5554)

• Vând Ford Scorpio 2,8 IE 
Ghia, an fabricație 1985, 
înmatriculat pe pașaport 98/12, 
preț 4400 DM, negociabil. 
Telefoane 718710, 724340(17- 
21 h). (3054)

• Vând Alpha Romeo Turbo 
Diesel Giuleta, an fabricație 
1985, cu carte identitate, preț 
3000 DM, negociabil. Telefon 
122 Geoagiu Sat. (3042)

• Vând urgent Fiat Regata 
break, motorină, fabricație 
1988, înmatriculat, CD auto, 
preț 4600 mărci, negociabil. 
Telefon 213045.

• Vând 
agricole, 
funcționare. 
054/723123

două tractoare 
în stare de 
Hunedoara, tel. 
(5564)

• Cumpăr copiatoare vechi, 
dezafectate, pentru piese. Ofer 
între 50-100 DM pe bucată. 
Relații la telefoanele 092/ 
238348 sau 054/713800. (OP)

• Vând și montez parbrize 
auto, toate tipurile. Deva, str. 
Dragoș Vodă, 14. Telefon 
225075. (5322)

• Vând ferestre cu rulouri, 
cadă fontă divers'- obiecte 
sanitare, la jumătate preț. Aurel 
Vlaicu, 19. (5336)

• Vând otel beton diametrul 
6- 2805 lei/kg și diametrul 
8,10,12 - 2965 lei/kg.
Telefoane 213637, 092/ 
348200. (5342)

îflFlifaPE W POLIȚIE
Șase locuințe sparte - 

70.000.000 de lei 
prejudiciu

Poliția municipiului Deva a 
continuat cercetările privindu-i pe 
loan Flutar și Nicoale Ivanisi, 
arestați de puțină vreme la Tîrgu 
Jiu.

S-a constatat că din cele 6 
locuințe sparte pe raza 
municipiului Deva, cei doi au furat 
bunuri în valoare de 70.000.000 
de lei.

O parte dintre acestea au 
fost valorificate prin intermediul lui 
Florin Stănilă, 22 de ani, din Tîrgu 
Jiu, un recidivist fără nici o 
ocupație. Și pe numele acestuia a 
fost emis mandat de arestare 
preventivă.

Hoții la înghețată
Trei indivizi au furat într-o 

noapte dintr-un frigider amplasat

• Vând telefoane celulare de 
mâna a doua, ofer garanție. Tel. 
094 859958 (3009)

• Vând unelte agricole, im
port Germania. Telefon 054/ 
672162. (3058)

• Vând SRL. Relații Brad, 
Libertății, 38, CX 32, ap. 3, după 
ora 17.'(8706)

• Vând pisoi Birmanezi. Tel. 
230656.

• Vând orice telecomandă 
pentru televizor (100 000 lei), 
video, satelit. 092368868 (2111)

• Vând pui ciobănesc 
german cu pedigree, tată 
multiplu campion național. Tel. 
217420, după ora 15.

• Vând junincă Holstein, din 
fermă. Orăștie, Petru Maior, 84, 
familia Vlaicu. (5745)

• Vând cameră video M3500, 
nouă, 3000 DM, negociabil. 
Informații 770086, după ora 19. 
(5827) ’

DIVERSE COMEMORĂRI

• Societate comercială 
angajează absolvenți promoția 
1998. Solicitanții sunt rugați să 
trimită C.V. la căsuța poștală 
nr.22, Oficiul Poștal nr.6 Deva. 
(OP)

• Efectuez transport 
persoane Bekescsaba și 
București. Tel. 217882 (5346)

• Meditez avantajos la 
matematică pentru clasele V- 
VIII. Tel. 215710 (5928)

• Medic tratez disfuncții 
sexuale, impotență, ejaculare 
rapidă, colete provincie. 01/ 
6376273, 092/342629. (OP)

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

• Biroul de tineret al Direcției 
Județene pentru Tineret și Sport 
Hunedoara, cu sediul în Deva, 
str. O.Goga, nr. 1, anunță marți, 
6 octombrie 1998, licitație 
publică de programe. Sunt 
invitate să participe toate 
organizările nonguverna- 
mentale de tineret. Informații 
suplimentare la tel. 212067 sau 
la sediul direcției. (5407)

• Construiesc și montez, la 
comandă, cabane din lemn. ■ 
Informații la tel. 058/777001.

în fața magazinului "Supermarket 
Diamaris" Hunedoara 15 casete 
de înghețată în valoare de 
169.000 de lei.

Este vorba de Lucian Marian 
Nedelcu, 25 de ani, din Târgoviște, 
C.T.N., 15 ani, neșcolarizat, un mai 
vechi client al poliției și GIG.M., 16 
ani, ambii din Hunedoara.

Profitând ei de neatenția 
personalului de serviciu, în jurul 
orei 2 din noapte s-au pus pe 
treabă. Rezultat: au fost prinși în 
flagrant.

Tentativă de omor în 
baie

Duminică, 27.09.98, în baia 
comună a Căminului nr.2 minier 
Deva a avut loc o tentativă de 
omor.

Pe la ora 11,30, în baie a intrat 
și Simion Șoit, 64 de ani, 
pensionar din Deva. Aici se afla

PIERDERI

• Pierdut cod fiscal S.C. 
Turism Ing. Prod. S.R.L. Deva, 
nr. 9685292. Se declară nul. 
(3063.)

• Pierdut legitimație serviciu 
pe numele Silaghi Anuța. O 
declar nulă. (5565)

• Pierdut legitimație de 
serviciu pe humele Scorobete 
Violeta. O declar nulă. (5563)

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Ferariu Diana Anita. îl 
declar nul. (5562)

DECESE

• Odihnească-se în pace cel 
care a fost bunul nostru fiu, frate, 
soț, tată și socru

LUCACILAZĂR
din Ruda - Ghelar, la 

trecerea fulgerătoare în neființă, 
înmormântarea, duminică 4 
oct. a.c. în satul Ruda. Nu te vom 
uita niciodată. Familia.

■ Chiar dacă tragicul accident 
de anul trecut de pe DN 7 ne-a 
luat unul din cel mai bun pion de 
pe tabla vieții, cel care a fost

JUCU DANIEL

CRISTEAGHEORGHEva trăi în inimile prietenilor, 
colegilor, grupului de tineri și 
în sânul familiei, păstrându-i 
o veșnică amintire. (3064)

Nu te vom uita niciodată 
tăicuțul nostru drag. (3046)

/
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Florin Bîtlan, de 34 de ani.
în urma unei discuții 

contradictorii, Florin i-a aplicat 
pensionarului o lovitură cu un 
cuțit, punându-i viața în pericol. 
Acum este cercetat în stare de 
arest, pentru săvârșirea 
infracțiunii de tentativă de omor.

Dispăruta se mări
tase!

Nu cu multă vreme în urmă, la 
Poliția Municipiului Hunedoara 
părinții au reclamat dispariția 
tinerei de 18 ani Ramona Costina I.

După verificări, s-a stabilit că 
Ramona se măritase între timp la 
Deva și că nu mai vrea să se 
întoarcă acasă.

Colaborare polițistă - 
patroni arestați

Lucrători ai Serviciului de 
Combatere a Crimei Organizate și 
Corupției, în colaborare cu polițiști 
de la serviciul similar din județul 
Mehedinți, au prins recent în 
flagrant doi patroni și un

• Pustie ne este casa/ 
Tristă ne este viața/ Grele ne 
sunt zilele, fiindcă de 3 ani și 
jumătate te așteptăm și nu te- 
ai mai întors, scumpa noastră 
fiică, soră, cumnată 
nepoată

și

MIRELA ILEANA PLEȘOIANU,
născută Crisovan

• Soția Elisabeta, fiicele 
Tatiana și Dorina, ginerii 
Ionică și Mircea și nepoții cu 
durere adâncă în suflete 
anunță că duminică, 4 
octombrie, ora 12, 
comemorăm în cimitirul din 
str. Eminescu 6 săptămâni de 
la trecerea în neființă a 
iubitului soț și tată

Vremea va deveni 
instabilă în toată țara. 
Ploile vor avea mai ales 
caracter de aversă. Vântul 
va prezenta unele in
tensificări în sudul și sud- 
vestui țării. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse 
între 8 și 16 grade , iar 
maximele între 16 și 22 de 
grade.

merceolog în timp ce încercau 
să vândă 2,6 kg de iodură 
mercurică.

Ne referim la Carol Micu, 50 
de ani, patron, și Dan Damian, de 
36 de ani, merceolog - ambii de 
la S.C. "Robert Carol" SRL Târgu 
Neamț. Aceștia au încercat să 
vândă iodura mercurică prin 
intermediul lui Pascu Pata - 46 
de ani, patron la S.C. "Pascon" 
SRL Hațeg.

Tâlharul era Mihai
într-o seară, pe o stradă din 

Lupeni, un devean a fost acostat 
de un necunoscut și deposedat 
prin violență de 1.800.000 de lei.

Deveanul se numește 
Mircea Motoc, iar tâlharul a fost 
identificat în persoana lui Mihai 
Simo, un recidivist de 30 de ani, 
fără nici o ocupație, care a fost 
arestat preventiv.

Rubrică realizată cu 
sprijinul iPJ Hunedoara

S.C. APOLLO S.AJ
Deva |

- Solicită pe cei interesați să depună scrisori de! 
j intenție pentru închirierea spațiului din str. Andrei J 
Jșaguna, nr.8, cu destinația service auto și bobinaj'LI motoare electrice.

Scrisorile de intenție se vor depune la sediul\ 
| societății din str. 1 Decembrie, nr.37 A, până la data | 
| de 12.10.1998. ;

Informații suplimentare la sediul societății sau la i 
| tei: 214296.
I------------------------------------------------------------------------------------------------ 1

Soluții germane pentru 
amenajări interioare

♦ adezivi pentru gresie. faianță, tapet 
covoare PVC și textile

♦ spumă poliuretanică
♦ gteturi, ctiituri șl silicon pentru etanșarea rosturilor
♦ acnlat pentru reparații
♦ șape autonivelante

Distribuitor autorizat: * SIMAKO
Deva, Bd. Decebal, bl. P, tel./fax.: 054-211053

©Husqvarna

3.170.000 lei (362 USD)
350.000 lei (40 USD)

Pentru o
D ruj bă VECHE 
primiți un 
Motoferăstrău NOU

Husqvarna 40
Prețul modelului Husqvarna 40:

Plătim pentru o Drujba veche:

2.82O.OOO leiRest de plată:

Preț inclusiv TVA la cursul dc schimb zilnic leu/dolar

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

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

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

©Husqvarna
A

In perioada 23 septembrie - 
23 octombrie 1998:

Terminale originale ERICSSON 
MODEL GA 628 cu prețul începând de la 
119 USD

Și cele mai avantajoase condiții de abonament:
■ CONECTARE GRATUITĂ
■ MINUTE GRATUITE ÎN PLUS FAȚĂ 

DE ABONAMENT ÎN PRIMELE 2 LUNI
■ TOMBOLĂ
■ LOTERIE
Toate acestea le puteți găsi numai la firma 

SILOG ELECTRONICS, prin magazinele;
■COMPUTER SHOP, DEVA, B-dul Decebal, 

bl. S, parter, tel/fax: 054233061.
■DAEWOO - PHILIPS, HUNEDOARA, B- 

dul Dacia, nr. 6B, bl. 5, parter, tel./fax: 054721925.
■ DAEWOO - PHILIPS, ORĂȘTIE, str. 

Eroilor, bl. A, parter, tel./ fax: 054247955.



Publirom Group SRL BANCA DACIA iFEUX S.A.
Angajează

- sales representative
- marketing representative
- comercial representative
- area sales manager

Condiții:i
- vârstă maximă 30 de ani
- prezență agreabilă
- abilități comunicationale» f

Se oferă:
- salarizare fixă + comison, posibilități 

de promovare
Trimiteți un Curriculum Vitae la

fax: 057-211011 și așteptați să fiți contactați.

îndemâna taO lumel
# proiectare pagini WEB:
& e-mail:
8 telnet / .. _
& servicii temniceri comerciale, / ...
H dealer aujprtăat: OPTIMA. RISO.UUMPAREX. INNOTEC 

ĂfD de ani de experiență sunt (jaranția 
f calității serviciilor noastre.

HIND CO NOI PE AUTOSTRĂZILE INFORMAȚI EI f 
/ O Tel: 054/213357. 214121

/ http://www.iiruc.ro
7 *77.1 rt e-mail: deva@deva.iiruc.io

"CLAS PROD SERV" SRL ORADEA'
Str. Leagănului, nr.1O, tel: 59/431714, 094/570616

confecții ieftine din import Olanda 
(number one în România)

Vă oferă-

J

SUCURSALA
CLUU - NAPOCA

Vinde la licitație publică prin intermediul 
executorilor judecătorești din cadrul 

Judecătoriei Orăștie:

FERMA AGROZOOTEHNICĂ
Situată în localitatea Pricaz, com. Turdaș,jud. 

Hunedoara, compusă din:
Grajduri * 4 bucăți, padocuri - 4 bucăți, 

filtru sanitar, platforme carosabile, fântână, 
împrejmuire, teren - 17.442 mp.

Licitația va avea loc în data de 07.10.1998, ora 
10,00, la Judecătoria Orăștie, jud. Hunedoara, 
Birou executori judecătorești.

Informații suplimentare la tel: 064/197047, 
197048.

Primâria 
municipiului 

Petroșani
Organizează

Licitație în data 
de 15 octombrie 
1998, ora 10,00, 
pentru evaluator în 
vederea evaluării 
spațiilor cu altă 
destinație conform 
HGR 505/1998.

Ofertele se depun 
la sediul primăriei 
până la data de 
14,10.1998, ora 15,00.

Informații supli
mentare se pot lua de 
la Serviciul urbanism 
și amenajarea terito
riului.

Anunț de licitație
_____________  r _____________________ r_____

A. OBIECTIVUL LICITAȚIEI: Extindere distribuție 
gaze naturale în localitatea Călan, str. Călanu Mic, județul 
Hunedoara.

B. OBIECTIVUL LICITAȚIEI: Extindere distribuție 
gaze naturale în localitatea Călan, str. Nădâștia de Jos, 
județul Hunedoara.

C. OBIECTIVUL LICITAȚIEI: Extindere distribuție 
gaze naturale în localitatea Călan, str. Strei, județul 
Hunedoara.

1. NATURA LUCRĂRII SIMILARE: Gr 8,1.
2. SURSA DE FINANȚARE: Bugetul local.
3. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI: Consiliul local Călan.
4. TERMENUL LIMITĂ DE- DEPUNERE A 

OFERTEI: Cu o oră înainte de deschidere.
5. DESCHIDEREA LICITAȚIEI PUBLICE: A și B 

23.10.1998, ora 10,00; C 24.10.1998, ora 10,00.
6. DOCUMENTELE LICITAȚIEI: Volumul de pre

zentare, caiet de sarcini și PT (liste de cantități de lucrări).
7. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI: Timp de 3 

zile după cumpărarea documentației.
8. CONDIȚII DE PARTICIPARE:

a) cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani 
actualizată A 1000: B și C 2500 mii. lei;

b) valoarea lucrării similare terminată și actualizată 
A 320; B și C 500 mii. lei

c) capacitatea financiară la 30.06.1998 minimum: 
A 320; B și C 550 mii. lei

Pot participa numai firme cu agreere ROMGAZ.

REGIONALI CE TIMIȘOARA -
9

DIVIZIA PATRIMONIU
Cu sediul în Timișoara, b-dul 16 Decembrie 1989, nr,2
Scoate la licitație publică in vederea închirieri^: * 

spații comerciale, depozite magazii, terenuri, 
spații publicitare în stații și poduri CF.

Licitațiile, vor avea loc la sediul Regionalei CF Timișoara, ora 9,00, la următoarele date: 
16.10.1998, 30.10.1998, 12.11.1998. 26.11.1998, 18.12.1998 și sunt organizate pentru 
următoarele stații CF: Armeniș, Bănița, Glogovăț, Reșița Sud, Margina, Iscroni, Simeria, 
Geoagiu, Brad, Bătuța, Ilia, Hunedoăra, Făget, Orăștie, Pui, Păuliș, Simeria Depou, 
Petroșani, Păclișa, Topleț, Păuliș Lunca, Lovrin, Peciu Nou, Lupeni, Livezeni, Vulcan, 
Dobra, Mintia, Băiești, Subcetate, Răchita, Simeria Triaj, Bouțari, Jebel, Timișoara Nord, 
Peștișul Mare, llteu, Mănăștur, Stamora Moravița, Lugoj, Timișoara Sud, Buziaș, Deta, 
Cărpiniș, Timișoara Est, Jimbolia, Topolovăț, Ciacova, Periam, Cenad, Gătaia, Sacoșu Mic, 
Sânnicolau Mare, Cenei, Liebling, Pișchia, Giarmata, Săcălaz, Orțișoara, Oțelu Roșu, Club 
CFR Caransebeș, Caransebeș, Bocșa Română, Berzovia, Oravița, Pâncota, Radna, Vinga, 
Voislova, Anina, Mehadia, Valea Timișului, Aradul Nou, Vasiova, Chișineu Criș, Răcăjdia, 
Domașnea Cornea, Zăvoi, Balta Sărată, Slatina Timiș, Zăgujeni, Orșova, .Grădinari Caraș, 
Reșița Nord, Marga, Cornuțel Banat, Bîrzava, Băile Herculane, Conop, Călan, Vărădia, 
Nădlac, Pecica, Hălmagiu, lablanița, Teregova, Cicir, Gurahonț, Ghioroc, Bocsig, Sântana, 
Vața, Șofronea, Târnova Zarand, Zădăreni, Periam Port, Baia de Criș, Lunca Moților, 
Secusigiu, Găvojdiâ, Variaș, Felnac, Deva, Sebiș, Arad, Săvârșin, Arad Vest, Ineu, Călan 
Băi, Lupeni Bărbăteni, Crușovăț, Șarlota, Zăbrani, Centrul de calificare CFR, Clubul Cultural 
CFR Timișoara, Zimandul Nou, Șiria, podurile CF ce se intersectează cu șoseaua E 70 și 
podurile CF de pe raza municipiului Timișoara, inclusiv parcări auto în piața stației CF 
Reșița Sud.

Informații la telefoane PTT: 056/191700 sau 056/191696, 191697, 191698, interior 
2446.

Locul de procurare a documentației de licitație este la sediul Regionalei CF Timișoara, 
b-dul 16 Decembrie 1989, nr.2, camera 76.

Universitatea de Vest "Vasile Goldis" Arad--------------------------------------------------------------------------- ■--------------
Organizează în10.10.1998 concurs de admitere la: 

Facultatea de Medicină, singura autorizată din țară prin HG 294/1997 
Facultatea de Drept (acreditată definitiv) 
Facultatea de Stomatologie 
Facultatea de Marketing ■ Management - Informatică 
Facultatea de Științe Umanist Creștine 
Facultatea de Educație Fizică și Sport 
Colegiul Universitar Pedagogic 
Colegiul de Tehnică Dentară

(toate autorizate prin HG 294/1997)
Școala Postliceală de Ghizi de Turism
Școala Postliceală de Relații Publice 
Școala Postliceală de Contabilitate - Informatică

30.09- 09.10.1998, zilnic între orele 8-16. In Facultatea de Educație Fizică și Sport și la Colegiul 
Universitar Pedagogic, probele eliminatorii se vor desfășura în data de 09.10.1998. înscrierile pentru 
Școlile Postliceale se fac în Campusul Universitar, str. Feleacului, nr. la, imobil P+4, sala 8.

Informații suplimentare la tel: 057/256391, int. 18, Biroul relații cu publicul

Consiliile locale ale comunelor: 
Orâștioara de Sus, Pui, Cerbăl și Toplița

Organizează licitație publică deschisă fără preselecție pentru 
elaborarea proiectului (faza ST, PT și DE) pentru obiectivele de 

investiții:

"Alimentare cu apă a localităților Orâștioara de Sus, 
Bucium, Ludestii de Jos, Costesti si Ocolisu Mic, comuna 
Orâștioara de Sus".*

"Alimentare cu apâ a localităților Toplița, Dâbâca, 
Hâșdâu, Vâlari, Goleș și Dealu Mic, comuna Toplița".

"Alimentare cu apâ a localităților Socet și Feregi, 
comuna Cerbăl".

"Alimentare cu apâ a localităților Pui, Bâiești, Galați, 
Hobița, Ohaba Ponor, Râu Bârbat, Rușor, Serei și Uric, 
comuna Pui".

Ordonatori de credite: Consiliile locale ale comunelor Orâștioara de Sus, 
Toplița, Cerbăl și Pui.

Sursa de finanțare: Bugetul de stat.
Documentația necesara se poate procura de la Consiliile locale ale 

comunelor Orâștioara de Sus, Toplița, Cerbăl și Pui.
Prețul de procurare al documentației: 150.000 lei.
Ofertele se vor depune la sediul organizatorului cu o zi înainte de 

deschiderea licitației, până la ora 15,00.
Deschiderea ofertelor va avea loc la Consiliile locale ale comunelor 

Orâștioara de Sus, Toplița, Cerbăl, Pui, după cum urmează:
E> la data de 02.11.1998, ora 10,00, pentru comuna Orâștioara de Sus; 
[x> la data de 03.11.1998, ora 10,00, pentru comuna Toplița;
E> la data de 04.11.1998, ora 10,00, pentru comuna Cerbăl; 
E> 1a data de 05.11.1998, ora 10,00, pentru comuna Pui.

Obiectivele sunt amplasate în județul Hunedoara, pe teritoriul comunelor sus 
menționate și pot fi vizitate de către ofertanți în mod independent.

http://www.iiruc.ro
mailto:deva@deva.iiruc.io
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Campania de vaccinare 
antirujeolică

Din decembrie 1996, în 
România evoluează o epidemie 
de rujeolă, care a afectat 27000 
de persoane și a provocat 13 
decese în ultimele 16 luni. Studii 
efectuate de Ministerul Sănătății, 
de experți ai Organizației 
Mondiale a Sănătății și ai 
Centrului pentru Controlul 
îmbolnăvirilor (CDC) din SUA au 
relevat că dacă actuala strategie 
de vaccinare nu se modifică, 
următoarea epidemie de rujeolă 
se va înregistra în anul 2002 și 
va afecta cu preponderență 
copiii map și adolescenții, cu im
portante riscuri pentru sănătatea 
acestora.

Date fiind consecințele grave 
pe care această boală a 
copilăriei mici le poate avea la 
vârste mai mari, s-a recomandat 
vaccinarea întregii populații între 
7-18 ani, ceea ce presupune 
procurarea a 3170000 doze de 
vaccin. Se consideră că dacă 
această măsură este luată acum, 
epidemia prevăzută pentru anul 
2002 poate fi evitată și, până 
atunci, Guvernul României va 
avea timp să pregătească 
fondurile și materialele necesare 
viitorului program de vaccinare 
cu două doze.

Amploarea fără precedent a 
acestei acțiuni și fondurile limitate 
primite de la Bugetul de Stat au 
determinat Ministerul Sănătății din 
România să solicite sprijinul 
Societății Naționale de Cruce 
Roșie din România pentru a 
procura dozele de vaccin 
antirujeolic cu sprijin internațional. 
Ca auxiliar al autorității publice, 
Crucea Roșie Română a înțeles 
să-și exercite atribuțiile specifice 
în domeniul promovării sănătății și

combaterii îmbolnăvirilor, 
consacrate de Legea nr. 139/ 
1995, solicitând Federației 
Internaționale a Societăților de 
Cruce Roșie și Semilună Roșie 
finanțarea campaniei împotriva 
rujeolei și rubeolei.

încă din luna august a.c., s- 
a comunicat autorităților ro
mâne că - prin donații 
provenind de la Crucea Roșie 
Olandeză, Crucea Roșie 
Britanică, Crucea Roșie Italiană, 
Crucea Roșie Americană și 
CDC Atlanta (SUA) - au fost 
procurate 2,3 milioane doze de 
vaccin antirujeolic și 1,2 
milioane de doze de vaccin 
antirujeolic/ antirubeolic (pentru 
fetele între 15-18 ani). La 
începutul acestei acțiuni, 
Crucea Roșie Română, 
\donatorii și Federația Inter
națională a Societăților de 
Cruce Roșie și Semilună Roșie 
atrag atenția asupra faptului că 
vaccinarea este gratuită și 
nediscriminatorie. Prin urmare, 
beneficiază de vaccinare 
antirujeolică toți copiii și 
adolescenții între 7-18 ani, 
indiferent dacă sunt elevi sau 
nu mai urmează cursurile 
școlilor, care nu au primit până 
în prezent două doze de vaccin 
antirujeolic, fetele între 15-18 
ani urmând să primească cu 
această ocazie și o doză de 
vaccin antirubeolic.

Administrarea vaccinurilor 
va fi efectuată de personalul 
acreditat de Ministerul Sănătății 
și sub responsabilitatea 
acestuia.

Biroul județean de 
 Cruce Roșie

La Câmpuri Surduc

în satul Câmpuri-Surduc, comuna Gurasada, nu există o rampă de 
gunoi special amenajată. De asemenea, nu există nici vreun serviciu 
specializat care să se ocupe de colectarea gunoiului de la casele 
oamenilor. Există însă pe malul Mureșului și în zona cantonului CFR 
câteva gropi în care oamenii aruncă în mod tradițional gunoiul. Numai 
că aceste gropi se află la o distanță prea mare de casele unora. Astfel ' 
că fiecare se descurcă cum poate și mai ales cum vrea - că doar e 
democrație, nu?! - și aruncă gunoiul unde se nimerește. Fie pe văile 
pâraielor ce străbat satul, fie pe drumurile mai lăturalnice care urcă la 
pădure.

Făcându-se purtătorul de cuvânt al celor nemulțumiți de acest 
fenomen consilierul Dorel Gherman a prezentat această situație în 
fața Consiliului local al comunei și a solicitat sprijinul Primăriei. Dar deși 
viceprimarul comuni Cornel Moisin s-a deplasat la fața locului nu a 
putut lua nici o măsură pentru că... nimeni "nu știe cine aruncă 
gunoiul". Iar deși Victor Haneș, primarul comunei, a căutat soluții 
pentru înființarea unui serviciu de colectare a gunoiului nici una nu a 
devenit realitate pentru că “nu sunt bani”. Așa că până una alta unii 
oameni "bagă gunoiul sub preș". Iar alții... suferă și sunt nemulțumiți. 
Dar, ca într-o Italie amenințată de mafioți, "nimeni nu vede și nu spune 
cine aruncă gunoiul."

k______________________________________ Ciprian MARiNUȚ

O gamă largă de servicii
(Urmare din pag. 1) 

în întâmpinarea acestor nevoi, 
aducând soluții tehnice de 
scădere a acestor cheltuieli de 
care am vorbit. Spre exemplu, 
oamenii, asociațiile de locatari au 
înțeles necesitatea contorizărilor 
de agent termic (încălzire și apă 
caldă) și au înțeles că adeste 
sisteme, prin măsurare directă, 
pot reduce cu până la 30% 
cheltuielile legate de energia 
termică. Au înțeles acest lucru, 
însă efortul financiar însemnat 
inițial, dar amortizabil în cel mult 
doi ani, pe mulți i-a făcut să 
renunțe.

- Pentru cine lucrați?
- Firma noastră vine în 

întâmpinarea solicitărilor atât 
ale agenților economici cât și 
ale populației. Prin lucrările pe 
care le executăm pentru 
beneficiarii noștri, prin studiile 
pe care le efectuăm putem re
duce eforturile financiare 
legate de consumuri de energie 
termică și electrică. în vederea 
realizării unui asemenea 
obiectiv suntem pregătiți să 
răspundem, inclusiv la telefonul 
054/242001, exigențelor 
fiecărui client.
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Serbările 
Cetătii au 

început
Deschiderea oficială a celei de a treia ediții 

a Serbărilor Cetății, găzduită de Primăria 
municipiului Deva, s-a desfășurat (joi, 1 oct.) în 

prezența unei asistențe restrânse - organizatori 
și oficialități locale și județene. .

Așa cum apreciam cu prilejul prezentării 
programului manifestărilor, actuala ediție se 
remarcă mai ales prin diversitate și amploare, 
dorindu-se ca serbările să intre cu adevărat în 
tradiția orașului, după cum menționa viceprimarul 
Dumitru Gâlcescu. Ar fi de preferat însă - sublinia 
consilierul șef al Inspectoratului pentru Cultură al 
județului, loan Sicoe - "ca anul viitor Serbările Cetății 
să fie stabilite din timp, pentru a putea fi pregătite 
mai bine”.

La momentul festiv al deschiderii oficiale.au 
mai participat Corala Liceului de Artă "Sigismund 
Toduță" Deva (dirijor Nicolae Icobescu) și, în final, 
Fanfara Unității Militare din Deva.

Vernisaj
In aceeași zi, la Galeriile'de artă "Forma” din 

Deva a avut loc vernisajul expoziției de 
pictură și grafică a Taberei Naționale de Pictură și 

Grafică "Germisara ’98", desfășurată în perioada 
10-22 august a.c. la Geoagiu Băi.

Expoziția cuprinde lucrări reprezentative ale 
celor 11 artiști plastici participant! la prima ediție a 
Taberei de la Geoagiu, manifestare ce a beneficiat 
de sprijinul Ministerului Culturii, respectiv al 
Inspectoratului pentru Cultură al județului, evidențiat 
și de președintele Filialei UAP Deva-Petroșani, Mircea 
Bâtcă. A fost amintită, de asemenea, și contribuția 
Consiliului Județean, care a alocat 20 de milioane de 
lei pentru achiziționarea lucrărilor realizate aici și care 
au intrat în patrimoniul muzeului devean.

Holul Casei de cultură a găzduit un alt vernisaj - 
al expoziției de intarsie a ing. Comeliu Arsin, moment 
asupra căruia vom reveni.

Georgeta BÎRLA

CREDITUL - UN "POD" FINANCIAR 
PREA ÎNDEPĂRTAT PENTRU 
ÎNTREPRINZĂTORUL ROMÂN

Seminarul, desfășurat sub 
tematica “Surse de finanțare în 
afaceri”, a reunit joi 1 octombrie 
a.c., la sediul C.C.I. a județului 
Hunedoara, reprezentanții 
principalelor bănci comerciale ce 
au deschise sucursale în județul 
nostru. Manifestarea, organizată 
împreună cu Centrul de 
Consultanță în Afaceri Deva, a 
fost un bun prilej de a prezenta 
auditoriului, format din 
reprezentanți ai comunității de 
afaceri locale, întreg spectrul 
surselor de finanțare, interne și 
internaționale, pe care le are la 
dispoziție întreprinzătorul român. 
Momentul a fost fructificat de 
bancheri, care, cu mai mult sau 
mai puțin “har”, au făcut în 
prezentările lor “lobby” pentru 
serviciile propriilor bănci. Mai 
nuanțată a fost intervenția 
reprezentantului BCR care a 
prezentat o stare de fapt realistă 
a creditului românesc în 
contextul reculului economic 
actual. Trendul negativ al 
economiei naționale a dus în 
ultimii ani la o comprimare a 
masei creditului, altul decât cel 
guvernamental, ceea ce 
înseamnă, în alți termeni, o 
atrofiere a volumului creditelor 
contractate de operatorii 
economici. Fenomenul însoțește, 
de obicei, o stare de recul și 
instabilitate economică. Riscul

----------------------

extrem de mare al afacerii ■ în 
România și lipsa acută a resurselor 
obligă băncile la o prudență exa
gerată față de solicitatorii de 
credite. S-a arătat că actuala 
conjunctură face imposibilă 
renunțarea la garanțiile materiale, 
care de regulă trebuie să 
depășească valoric până la dublu 
valoarea creditului cerut. Cum, în 
aceste condiții, creditul rămâne 
accesibil doar întreprinzătorului cu 
certe resurse materiale, nu e de 
mirare că, în termeni reali, volumul 
creditului în prezent este mai mic 
decât cel aferent anului 1989.

Din partea Centrului de Consul
tanță în Afaceri Deva, s-a făcut 
cunoscut că se află în derulare 
un program de promovare a unor 
afaceri pentru zona Văii Jiului. 
Sunt alocate, cu titlu de credit 
nerambursabil, 80.000 de ECU 
fonduri internaționale. Sunt 
analizate 260 de proiecte de 
afaceri din care vor primi 
finanțare cca. 30. Dacă această 
fază pilot a programului va fi un 
succes, se vor implementa, 
începând cu primul semestru 
1999, noi etape care se vor 
bucura de finanțări superioare de 
până la 12 milioane ECU, bani 
destinați exclusiv zonelor 
defavorizate.

A. SĂLĂGEAN 
 . ........ —J

Prețul lemnelor de foc
3

(Urmare din pag. 1)

că populația preferă deșeurile 
pentru că sunt mai ieftine - 
190.000 lei/tonă față de 200.000 
lei/m3 cât costă lemnele de foc - 
iar o parte din ele pot fi folosite 
și la construirea de cotețe, 
garduri sau chiar uși și ferestre. 
Față de anul trecut prețul 
lemnelor de foc a crescut cu 
peste 50 la sută datorită creșterii 
prețurilor la masa lemnoasă. Dar 
în ciuda acestor scumpiri prețul 
de vânzare al lemnelor de foc 
nu acoperă costurile cu tăierea, 
transportul și depozitarea. Astfel 
că, la un moment dat, la Fabrica 
de la Vața s-a pus problema să 
nu se mai aducă lemn de foc 
pentru că nu este rentabil. 
Fabrica nu are posibilitatea să 
asigure transportul astfel că 
fiecare se descurcă cum poate. 
Pentru că transportul cu o 
mașină costă cam cât jumătate 
din prețul lemnelor oamenii 
apelează la căruțe pentru a 
economisi din' bani. Conform 
contractului colectiv de muncă 
angajații de la fabrica din Vața 
beneficiază de o reducere cu 50 
la sută a prețului pentru cinci 
tone de lemne de foc.

Deși din luna iunie nu s-au 
mai făcut tăieri Depozitul de 
lemne al Centrului de Sortare și 
Prelucrare a Lemnului din Baia 
de Criș avGa în stoc la ora 
documentării noastre circa 1700 
metri cubi de lemn de foc cu 
prețuri cuprinse între 132.000 
lei/ionă și 200.000 lei/ tonă în 
funcție de calitate. Călin David, 
șeful depozitului, aprecia că în 
acest an solicitările de lemn vor 
scădea datorită concurenței 
particularilor (autorizați și

neautorizați), creșterii prețurilor 
și pentru că mulți oameni au 
acum păduri proprii. Totuși, 
depozitul are comenzi pentru 
lemne de foc de la mai multe 
instituții bugetare din Brad, 
Crișcior, Baia de Criș, Luncoi, 
Bulzești și Hălmagiu.

După ce câțiva ani nu a avut 
activitate, oamenii fiind nevoiți 
să aducă lemn de la Vața sau 
Baia de Criș, din acest an s-a 
reluat activitatea și la Depozitul 
de lemne din Crișcior. 
Depozitul patronat de loan 
Chifor asigură aprovizionarea 
cu lemne a celor care nu dețin 
păduri, în plus, aici s-a 
amenajat și un circular care 
oferă oamenilor din zonă 
posibilitatea prelucrării masei 
lemnoase în cherestea, loan 
Bașa, primarul comunei, ne-a 
declarat că la toate unitățile 
bugetare finanțate de Consiliul 
local Crișcior (școli, grădinițe 
etc) s-a realizat deja 
aprovizionarea cu combus
tibilul lemnos necesar acestei 
ierni.

în concluzie, cum era și 
firesc într-un județ aflat în topul 
pe țară în ceea ce privește 
suprafața împădurită, oferta de 
lemn de foc este bogată. Numai 
că prețul lemnelor și al 
transportului a crescut atât de 
mult încât prea puțini oameni 
își permit să cumpere lemn e- 
xact cât ar fi necesar. 
Majoritatea celor cu care am 
discutat ne-au spus că pensiile 
le permit să cumpere doar 
jumătate, cel mult trei sferturi 
din cât cumpărau în alți ani. 
Astfel, ei spun că ori vor face 
focul mai cu economie ori nu-l 
vor face și... vor apela la câte 
un cojoc în plus.

Ieri, !a Deva, a avut loc
Constituirea colegiului 
medicilor veterinari din 

județul Hunedoara
Ieri, vineri, la Deva a avut loc, în baza prevederilor Legii 160/ 

1998, ședința de constituire a colegiului medicilor veterinari din 
județul Hunedoara, care îi cuprinde și pe cei ce s-au pensionat din 
această rețea.

Cu acest prilej s-au ales consiliul și biroul executiv, care sunt 
organele de conducere ale colegiului.

Colegiul coordonează întreaga activitate a medicilor veterinari 
din județul Hunedoara, din punct de vedere etic, deontologic și 
legislativ. (N.T.)
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