
Crucea Roșie 
Germană la Călan

Miercuri, 7 octombrie a.c., a 
vizitat Călanul o delegație a 
Crucii Roșii Germane, condusă 
de dna Ana Rub, reprezentanta 
Secretariatului General al Crucii 
Roșii Germane. Scopul vizitei a 
fost acela de a găsi, împreună cu 
primăria din localitate, soluții 
pentru acordarea de sprijin intr- 
un proiect vizând ajutorarea 
copiilor aflați într-o situație 
defavorizată. Crucea Roșie 
Germană a mai sprijinit, în trecut, 
primăria din Călan, oferind 
cantinei sociale din oraș bunuri 
de uz casnic, precum și un boiler 
ce asigură apa caldă necesară 
igienizării incintei. Sunt asistate 
in prezent 99 de persoane care 
nu beneficiază de ajutor social, 
neavănd nici o sursă de venit. 
Primăria cheltuiește lunar 30 de 
milioane de lei cu masa 
asistaților, costul unui meniu fiind 
de 10.000 de lei.'

Pentru copiii necăjiți, care, 
intr-o primă evaluare, reprezintă, 

la Călan, 10 la sută din numărul 
copiilor școlarizați,' se 
preconizează acordarea unei 
mese într-una din pauzele 
școlare sau după terminarea 
orelor de curs. în prezent, 
primăria caută un spațiu de 
depozitare a alimentelor și 
medicamentelor primite prin 
Crucea Roșie Germană. Deși 
cele 11 societăți comerciale 
desprinse din S.C. Sidermet SA 
dețin spații adecvate, după cum 
ne spunea dl Octavian 
Dumulescu, viceprimarul 
localității, există o Încăpățânare 
deosebită a lor în a păstra 
nefolosite active ce se irosesc 
in nefolosință.

în data de 26 octombrie a.c., 
delegația germană se va 
întoarce pentru perfectarea 
programului de asistență pentru 
copii, care va deveni operațional 
la scurt timp după aceea.

A. SĂLĂGEAN

SI WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. D parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 45% 
X la 90 de zile - 47%

• Doi elvețieni 
călătoresc pe Mont 
Blanc. Unul cade în 
prăpastie. Celălalt îl 
întreabă, țipând:

- Te-ai lovit tare?
- Nu știu. N-am 

terminat căzătura.

SE LIMPEZEȘTE 
SITUAȚIA 

DE LA CINCIȘ
Joi, 8 octombrie a.c., a 

început punerea în posesie a 
pământului din zona lacului 
Cinciș, comuna Teliucu Inferior. 
Dl Silviu Herban, primarul 
localități, ne spunea:

- în sfârșit, după ce multi ani 
s-a tărăgănat, situația din zona 
laculuj Cinciș se va limpezi.

- în ce fel?
- Se vor delimita suprafețele 

ce aparțin de SC "Siderurgica", 
I.C.S.H. și I.M. Hunedoara. Restul 
terenului va fi atribuit oamenilor 
ce au drept asupra lui.

- Și ce se va întâmpla cu 
zona turistică de la Cinciș?

- După părerea mea, va 
dispărea?!

Majoritatea celor ce au primit 
pământ în zonă - este vorba de 
cetățenii satului Cinciș - l-au 
vândut celor ce și-au construit 
case de vacanță sau vile în 
zonă. Sperăm ca în scurt timp 
situația din zona lacului Cinciș 
să se limpezească. (Tr.B.)

Pentru pensionari
■ REDUCERI DE 

PREȚURI
începând cu luna 

octombrie a acestui an, 
pensionarii -ț membri ai 
„Casei de Ajutor Reciproc 
Simeria” - beneficiază de un 
atelier de confecționat și 
reparații încălțăminte. 
Atelierul este situat în str. 
Mihai Viteazul, nr. 28, și este 
condus de domnul Gheruț 
Borșoș.

în baza carnetului de 
membru al C.A.R.P. Simeria, 
aici se efectuează întreaga 
gamă de reparații-încălță- 
minte, cu o REDUCERE de 20% 
față de tarifele obișnuite? 
Este o realizare pentru care 
membrii consiliului de 
administrație și toți membrii 
C.A.R.P. Simeria adresează 
sincere mulțumiri mește
rului Gheruț Borșoș, pentru 

înțelegerea de a veni în 
sprijinul pensionarilor. 
(Iosif MERCEA)

■ CABINETE MEDI
CALE

Ieri, 9 octombrie, la 
Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Deva a avut 
loc un eveniment deosebit 
și anume inaugurarea 
festivă a localului destinat 
cabinetelor medicale 
pentru pensionari. Este 
amplasat pe strada 
împăratul Traian, nr. 33, 
alături de actualul sediu al 
CARP. Au fost amenajate, în 
localul cumpărat de CARP, 
câteva cabinete medicale și 
anume: stomatologie,
oftalmologie, cabinet de 
medicină generală, pentru 
medic de familie, medic 
specialist interne, fiziologie 
și aerosoli. (E.S.)

COTIDIAN INDEPENDENT a = APARE LA DEVA

Județul 
Hunedoara

CUVÂNTUL 
LIBER

Prețul energiei termice 
s-a majorat cu 7,3 la sută

Printr-o hotărâre adoptată joi nivelul maxim al prețului în 
limita căruia energia termică va fi livrată populației se 
stabilește la 95.000 de lei/ Gcal. Acesta cuprinde atât prețul 
producătorului, cât și tariful pentru distribuție. Noul preț se 
va aplica începând cu luna octombrie 1998. Majorarea cu 
circa 7,3 la sută a prețului maxim plătit de populație pentru 
energia termică este cauzată de modificarea cursului de 
schimb al leului cu peste 7 la sută față de nivelul luat în 
calcul la precedenta ajustare (peste 9.000 lei/dolar față de 
8.391 lei/ dolar). (E.Z.)
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Vor fi resurse pentru 
revigorarea 

Arboretumului Simeria?

INTERESUL
NATIONAL

9

Conflictul din Kosovo dă 
frisoane lumii întregi. Țările 
occidentale, cu SUA și Anglia 
în capul listei, amenință cu 
trecerea ia represalii, Inclusiv, 
sau mai ales, armate, dacă

Iugoslavia nu revine la gânduri 
mai bune și nu găsește căi de 
înțelegere cu provincia 
separatistă Kosovo. NATO este 
în stare de alertă și pare decisă 
să-i aplice o lecție aspră iui 
Slobodan Miioșevici. Ame
nințarea nu-l sperie pe liderul 
sârb. Mai mult, ei își pregătește 
țara de război. Președintele 
Federației Iugoslave și-a 
convocat Consiliul Suprem de 
Apărare a Țării, care a decis să 
riposteze oricărui atac, cu toate 
mijloacele disponibile.

La rândul său, Rusia, aliat 
tradițional ai sârbilor, și-a trimis 
soli în Iugoslavia care ie-au 
cerut liderilor acesteia să pună 
urgent capăt crizei din Kosovo, 
fn aceiași timp, Moscova a 

avertizat Occidentul că 
folosirea forței împotriva 
unui stat suveran, fără 
aprobarea Consiliului de 
Securitate, este inadmisibilă, 
constituind o încălcare gro
solană a Cartei ONU și că în 
căzui consultării Consiliului 
de Securitate, rușii vor uza de 
dreptul ior de veto. Mai apoi, 
armata rusă și-a exprimat 
disponibilitatea de a trimite 
trupe în Iugoslavia, deși n-ar 
fi cea mai bună soluție.

Balcanii stau, așadar, pe 
un butoi de pulbere. Ce face 
România in această situație?, 
se întreabă cu îngrijorare 
populația țării, așteptând 
răspuns de ia mai marii zilei. 
Se pare că poziția noastră va 
fi cea firească, cea necesară, 
chiar dacă din unele surse 
diplomatice s-a putut des
prinde ideea, interpretativă de 
altfel, de a se respecta 
angajamentele asumate față 
de NA TO și de ONU. Este nor
mai ca România să stea 
deoparte, să-și vadă de

Dumitru GHEONEA
(Continuare in pag. 8)

j

Ioan Seuche, de la SC URBAN 
CONSTRUCT Deva, folosește 
un dispozitiv de tăiat asfaltul 

în vederea efectuării unor 
rampe pentru handicapați la 

trecerile de pietoni din 
municipiul reședință de județ. 

Foto: Traian MÂNU 0 -

V

Un simpozion la 
care s-a pus 
nemijlocit 
întrebarea

Marcând scurgerea a 250 de 
ani de tradiție, săptămâna 
trecută, în organizarea Stațiunii 
Simeria a Institutului de Cercetări 
și Amenajări Silvice (ICAS) și a 
Primăriei Simeria, la sediul 
Arboretumului din localitate a avut 
loc un apreciat simpozion la care 
au luat parte specialiști în 
silvicultură, conducători de 
societăți comer
ciale, de instituții 
și bănci, nume
roși invitați. în 
debutul acțiu
nilor, dl prefect 
Pompiliu Budu- 
lan a subliniat 
necesitatea conjugării eforturilor 
factorilor de putere și de decizie 
pentru a găsi resurse financiare 
și materiale, chiar cu ajutor 
extern, necesare revigorării 
Arboretumului, care constituie un 
monument național în arta 
parcurilor, totodată fiind cea mai 
veche și valoroasă colecție de 
plante lemnoase exotice și 
autohtone din Șomânia.

în retrospectiva prezentată, 
șeful Stațiunii, ing. Flavius 
Popescu, a abordat evoluția 
parcului dendrologic în decursul 
istoriei cu toate momentele 
importante ce i-au marcat 
existența. în context a relevat 
faptul că, dacă la preluarea

.✓

parcului (care este organizat în 
stil englezesc), de la vechii 
proprietari, colecția dendro- 
logică cuprindea 250 de taxoni 
(grupe de plante), în prezent 
există peste 2160. Pe lângă 
meritele foștilor proprietari în 
realizarea și menținerea 
parcului, au fost relevate și 
preocupările administrației 

silvice, în 
special ale 
ICAS și ale 
prof.l. Popescu 
Zeletin, care 
au asigurat 
ameliorarea, 
Îmbogățirea

colecției, conservarea și 
dezvoltarea acestei comori 
vegetale cu valoare de unicat 
în țară. Ca monument de 
arhitectură peisageră, parcul 
cuprinde 70 de ha, incluzând și 
pepinierele aparținătoare. De 
subliniat că Arboretumul 
prezintă pe viu roadele unei 
colaborări îndelungate și 
armonioase între om și natură. 
Pentru vizitatorul neavizat 
creșterile luxuriante și calitatea 
peisajului cu greu pot reda 
imaginea eforturilor depuse de 
personalul stațiunii și 

_______ Nicolae TÎRCOB 
(Continuare în pag. 8)

Prefectura județului Hunedoara 

Comunicat de presa
Fonduri PHARE pentru diminuarea efectelor inundațiilor din 1998

800000 ECU pentru
în vederea diminuării efectelor produse de 

inundațiile survenite în lunile iunie și iulie ale anului 
1998, Comisia Guvernamentală de Apărare 
împotriva Dezastrelor a Informat Prefectura 
județului Hunedoara că, din fondurile PHARE 
alocate pentru întreaga țară, suma de 800000 ECU 
a fost repartizată județului nostru.

Conform listei de priorități, din aceste fonduri 
vor fi finanțate următoarele proiecte:

• Supraînălțare dig de apărare, localitatea 
Brănișca, comuna Brănișca;

• Refacere porțiuni distruse și reabilitare dig

județul Hunedoara
localitatea Lăpușnic, comuna Dobra;

• Apărări de mal și recalibrare râul Strei din 
localitatea Petros, comuna Baru Mare;

•Alunecare de teren în satul Totia, comuna Băcia;
• Regularizare albie pârâul Staicului și 

ridicarea nivelului podețului din zona PT 5 
Petroșani;

• Regularizare albie pârâu Slătinioara;
• Reconstrucție de maluri, afluenții pârâului 

Ludului, Moșicului, Cetății, Boantei;
• Alunecare de teren în satul Crișcior;
•Apărări de mal și reabilitare pod pe râul Valea Rea.

1SFARȘIT RE

Târgul meșterilor 
populari

Sâmbătă și duminică (10-11 
octombrie), pe platoul din fața 
Casei de cultură din Deva se va 
desfășura cea de-a XXIX-a edi
ție a Târgului meșterilor populari, 
organizată de Inspectoratul 
pentru Cultură și Centrul Creației 
Populare ale județului 
Hunedoara. Deschiderea oficială 
a târgului, la care participă 
creatori populari din mai multe 
județe ale țării, va fi sâmbătă, la 

ora 11,00, urmată de spectacolul 
folcloric al ansamblului 
“Pădureanca" din Deva. (G.B.)
^Concert rock

Ultima manifestare din cadrul 
Serbărilor Cetății va avea loc 
sâmbătă (ora 18,00), în Piața 
Victoriei, unde se vor afla cele mai 
cunoscute grupuri rock din județul 
Hunedoara precum și alți invitați, 
într-un amplu concert rock. (G.B.)

? Oaspeții deveni- 
lor, Dacia Pitești

După insuccesul de la 

Craiova, Vega Deva va juca 
sâmbătă în etapa a 11-a a 
Diviziei B, seria a doua, cu 
Dacia Pitești. Datorită locului 
ocupat în clasament, Vega 
Deva are o singură alternativă: 
VICTORIA. (S.C.)

Farmacii de ser
viciu

în intervalul 10-11 
octombrie va fi de serviciu, în 
Deva, farmacia "Humanitas", 
situată în Aleea Viitorului, nr.4 
(Gojdu).

La Hunedoara, în același 
interval de timp, va fi de gardă 
farmacia "Robinia" din strada 
M. Viteazu, telefon 713537. 
(ES.)
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VjJpJL 10 octombrie

TVR 1
9-05 Tlp-Topi, Mini-Top! 

(em. concurs pt. copii)‘10.05 
Anna balerina (s, ultimul ep.) 
11,00 Familia Cordier, 
judecător și polițist (f. p. Fr. 
1997)12.30 Ordinea publică 
(do) 13.30 Ecranul (mag.) 14.30 
Video Magazin 15.30 
Povestirile lui Donald Rățoiul 
(d.a) 16.00 Campionatele 
Naționale de Gimnastică - 
concursul individual compus 
feminin (d, Bacău) 17.45* 
Bay watch (s) 18.30 Sabrina, 
vrăjitoare la 16 ani (s, ep. 4)
18.55 Teleenciclopedia 19.45 
Săptămâna sportivă 19.55 
Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, 
meteo 20.30 Cer întunecat 
(s,ep. 17) 21.20 Cum vă place... 
un divertisment cu 6 
personaje în căutarea unui 
actor? 23.00 Fotbal Portu- 
galia-România în prelimi
nariile CE

TVR 2
8,05 D.a. (r) 8.30 Sporturi 

extreme (do) 9.00 Comorile 
lumii. (do): Castelul
Fontainebleau; Catedrala din 

,^Koln 10,35 Documente

DUMINICĂ 
octo,nbr’e

TVR I
8.30 Lumină din lumină 

9.05 Kiki Riki Miki (mag. pt. 
copii) 11.00 Viața satului 
13.00 Bună ziua, oameni 
buni... 14.30 Video Magazin
15.45 Serial de călătorii (do)
16.45 Aladdin (d.a) 17.15 Su
per Gol Show 18.00 
Campionatele Naționale de 
Gimnastică - finalele pe 
aparate (înreg., Bacău) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo 20.30 7 
zile în România 21.00 
Secretul legendei pierdute 
(f.a. SUA 1985) 22.50 D-na 
King, agent secret (s, ep. 40)

TVR 2
8.30 Sporturi extreme (do) 

9.00 Comorile lumii (do) 9.30 
Ferestre deschise (do) 10.30 
Cinematograful vremii 
noastre 11.25 TVR lași 13.30 
Creanga de Aur 14.00 Dinastia 
Cleopatrelor (s) 14.50 Vitrina 
personajelor de operă 15.35 
Viață de câine (d.a) 16.00 
Țiganca (s) T6.45 Santa Bar

LUNI
12 octombrie

TVR 1
12.05 „Am trăit pentru 

muzică"... 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 (mag.) 18.10 
Hollyoaks (s, ep. 141) 18.35 
Stăpânul lumii (s. da, ep. 17) 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
320) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.00 
Justiție militară (s, ep. 33) 
21.50 Nimic sfânt (s, ep. 19)
22.45 Jurnalul de noapte 23.00 
Repriza a treia

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 13.00 D-na King, 
agent secret (s/r) 13.50 Un 
cântec pentru fiecare 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.00 
Spania - din nou o putere (do)
15.10 Limbi străine. Engleză 

X.

culturale (do) 11.30 TVR 
Timișoara 13.30 Dreptul la 
adevăr (r) 14.00 Dinastia 
Cleopatrelor (s, ep. 5) 14.50 
Bijuterii muzicale. Mozart, 
Concertul pt. pian și 
orchestră, solist Octavian 
Anghel (Belgia) 15.35 Viață de 
câine (d.a) 16.00 Țiganca (s)
16.45 Santa Barbara (s) 17.30 
Tradiții 17.55 Handbal feminin 
Oltchim R. Vâlcea-lstocinik 
Rostov (Rusia) 19.30 Teatru 
TV: „Sinucigașul” 22.30 în 
plină acțiune (s/r)

ANTENA 1
7.55 Caracatița (s/r) 9.00 

Denver, ultimul dinozaur (d.a)
9.25 Noile aventuri ale lui 
Flash Gordon (d.a) 10.00 
între prieteni 11.00 Mileniul 
III: spaime, soluții, speranțe 
12.00 100 de grade Celsius 
(talkshow) 13.00 Fotbal 
Petrolul Ploiești-FCM Bacău 
(d) 16.00 Fete de provincie (s, 
ep. 5) 16.30 Constelația Ci
nema 17.00 Pe cont propriu 
(s, ep. 5) 18.00 Decepții (s, ep. 
53) 19.30 Sâmbete și zâmbete 
(div.) 20.00 Nash Bridges (s, 
ep. 37) 21.00 Obsesii ucigașe 
(dramă SUA 1995) 23.30 
Cronici paranormale (s, 
ep.43) 

bara (s) 18.00 Alo, tu alegi! 
19.00 De cealaltă parte a 
miezului nopții (s) 19.45 
Clepsidra cu imagini 20.00 
Ultimul tren. Exportul 
românesc 21.00 Sportmania: 
Western Union World - meci 
din Campionatul spaniol

ANTENA 1
8.30 Spirit și credință (em. 

relig.) 9.00 Animal Show (s)
9.25 Denver, ultimul dinozaur 
(d.a) 10.20 Mighty Max (d.a)
10.30 Poveștile prietenilor 
mei 11.30 Telemeridiane 
12.00 Printre rânduri 
(talkshow) 13.00 Enci
clopedia TV 14.00 Duminica 
în familie (mag.)18.00 
Decepții (s, ep. 54) 19.30 A 
treia Planetă de la Soare (s) 
20.00 Robotii ucigași (f. SF. 
SUA 1984) 21.45 Glasul inimii 
(f. SUA 1990, p. II) 22.45 
Agenția de presă 22.50 Fotbal 
Club Antena 1 (talkshow 
sportiv)

PRO TV
8.30 Toți câinii merg în rai 

(d.a) 9.00 Super Abracadabra/ 
Mowgli (s) 11.00 Doctor în 
Alaska (s) 12.00 Profeții despre 

16.00 Țiganca (s, ep. 7) 16.45 
Santa Barbara (s) 17.30 
Ansamblul folcloric „Plaiurile 
Mioriței” 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 19.00 
Știri bancare și bursiere 19.40 
Sănătate, că-i'mai bună decât 
toate! (mag.) 20.10 Natacha (s, 
ep. 54) 22.00 De neiertat 
(dramă SUA 1996)

ANTENA I
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.20 Iluzii (s/ 
r) 11.20 Printre rânduri 
(talkshow/r) 12.20 A treia 
Planetă de la Soare (s/r) 13.20 
Fără limită 13.30 Planeta vie 
(ep. 88) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
104) 16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s, ep. 18) 18.00 Decepții 
(s, ep. 55) 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Pericol iminent (s, 
ep. 5) 22.00 Viitorul începe azi 
(s, ep 27) 23.30 Cuiul din 
pantof (talkshow)

PRO TV
9.10 Profeții despre trecut 

(r) 10.00 Tânăr și neliniștit (s/

PRO TV
8.35 Mica Sirenă (d.a) 9.00 

Ciberkidz (s) 9.30 Triumful lui 
Tarzan (f.a.SUA 1943) 11.00 
Pro Motor 11.30 Am întâlnit și 
români fericiți 12.00 Punctul 
pe I (talkshow) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Dragul de 
Raymond (s) 13.30 Tom Show 
(s) 14.00 Generația PRO 15.30 
Echipa mobilă 17.00 Pro Fash
ion (mag. de modă) 17.30 
Conan (s, ep. 14) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Specialiștii (s, 
ep. 6) 21.00 Academia de 
politie (s, ep. 6) 21.55 Știrile 
PRO TV 22.00 Povești 
întretăiate (co. SUA 1993)

ACASĂ
9.00 Guadalupe (s/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 (s/r) 12.15 Misterioasa 
doamnă (s/r) 13.00 Baltagul (f/ 
r) 15.00 Guadalupe (s) 16.00 
Acasă la Ștefan lordache 16.30 
Din toată inima (s) 17.30 
Uneori avem aripi (s) 18.30 
Sărmana Maria (s) * Concurs
19.25 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s) 21.30 Verdict: 
crimă (s) 22.30 Bunul, răul și 
urâtul (w. SUA 1966) 

trecut (talkshow) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 O propoziție pe 
zi 13.05 Dragul de Raymond 
(s) 13.35 Tom Show (s) 14.00 
Chestiunea zilei 15.00 Liz - 
Povestea vieții (dramă SUA 
1995, p. II) 16.30 Al șaptelea 
cer (s) 17.15 Buffy, spaima 
vampirilor (s) 18.00 Beverly 
Hills (s) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Ally McBeal (s, ep.6) 
21.00 Legături periculoase 
(dramă SUA/Anglia 1988)
22.55 Știrile PRO TV 23.00 
Procesul etapei

AGASA
7.00 Bunul, răul și urâtul 

(f/r) 9.00 Sport 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 
WNBA Action 12.30 Fotbal 
american 14.30 FIFA Mag. 
15.00 Fotbal (rez. Germania) 
16.00 Povestea Diviziei A
16.30 italia în 7 zile 17.00 
Fotbal II Calcio (d) 19.00 
Retrospectiva sportivă a 
săpt. 19.15 Faza zilei 19.30 
Fotbal (rez. Ger.) 20.30 Gașca 
celor șase (f.a. SUA ’82)22.30 
Zoya (dramă SUA 1995) 

r) 10.45 Legături periculoase (f/ 
r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Procesul etapei (r) 14.20 
Reforma la români (r) 15.00 
Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Nano (s, ep. 139) 17.00 Știrile 
PRO TV 17.30 Suflet de femeie 
(s) 18.15 Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Heart Condition 
(co. SUA 1990) 22.15 Știrile 
PRO TV 22.20 Chestiunea zilei
22.30 Seinfeld (s) 23.00 Știrile 
PRO TV I Profit 23.30 Audiența 
națională (talkshow)

AGASA
7.00 Seriale (r) 9.00 D.a. (r)

9.30 Guadalupe (s/r) 10.15 
Acasă la Ștefan lordache 10.45 
Din toată inima (s/r) 11.25 Ca 
la mama Acasă (r) 11.30 Seriale 
(s/r) 13.00 Zoya (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 Con
curs 19.05 Sărmana Maria (s)
19.25 D.a. 20.00 Dragoste și 
putere (s, ep. 194) 20.45 
Misterioasa doamnă (s) 21.30 
Verdict: crimă (s)

PRIMA
9.00 A doua familie (do)

9.30 Inspectorul Gadget (do) 
10.00 Prințul Valiant (d.a)
10.30 Adună-ți gândurile (s) 
11.00 Aventurile lui Rocko 
(d.a) 11.30 Pământul: Bătălia 
finală (s) 12.30 Eurofotbal 
(em. sp.) 14.00 World of Dis
covery (do.) 15.00 Divorțul lui 
(dramă SUA 1972) 17.00 Zona 
M (em. muzicală) 18.00 911: 
Apel de urgență! (s) 19.00 
Știri 19.45 Prințesa mafiotă 
(dramă SUA 1986) 22.00 Cen
tennial - Legendele din 
lumea nouă (s, ep. 13) 23.00 
Știri 23.30 Răzbunarea lui 
Hawk (f.SF SUA 1991)

PRO TV * DEVA
07.45-08.00 Desene ani

mate 08.00-08.45 “No com
ment” și “Vorbiți aici!” 08.45- 
09.00 Program muzical 14.00- 
15.00 Generația PRO 
(coproducție)

ANTENA 1-DEVA
08.55-09.00 Muzică 09.00- 

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

PRIMA
8.00 Căutătorii de aur (s)

8.30 A doua familie (do) 9.00 
Inspectorul Gadget (d.a)
9.30 Aventurile lui Rocko
(d.a) 10.00 Mecanica
distractivă (s) 10.30 1999 (s)
11.30 Duminică la prânz 
(talkshow) 14.00 Lumea lui 
Dave (s) 14.30 Față în față la 
Hollywood (s) 15.00 Se
cretele bărbaților irezistibili 
(do) 15.30 în numele iubirii 
16.00 Explorer 17.00 Un alt 
început (s, ep. 20) 18.00 
Atingerea îngerilor (s, ep. 
26) 19.00 Știri 19.45 Dulce 
răzbunare (co. SUA 1988)
21.30 Călătorii în lumi 
paralele (s) 22.30 Nimeni nu 
e perfect (s) 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 l-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"_____ _______________x

PRIMA
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 12.00 Pretu 
tindeni cu tine (s/r) 13.00 Știri
13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 16.00 Știri 16.15 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 
205) 16.45 Prietenul nostru 
Jake (s) 17.15 Jake (s, ep. 491 
18.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 
Misterele din New Orleans (s)
21.15 Christine Cromwell: 
„Doar cei buni mor tineri” 
(f.p. SUA ’90) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00-09.0C 
“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 VDEVA
16.35 -17.00 Program mu

zical 17.00-17.55 Sportul hune- 
dorean 17.55-18.00 TELEX(știr1 
locale pe scurt) 22.05-22.15 Știri 
locale

Hetescep
Perioada IO- 18 octombrie 1938

3 BERBEC
(21.III - 20.IV)

în rezolvarea unei 
probleme financiare vă 
ajută prietenii. Sâmbătă și 
duminică aveț^șansa să 
primiți niște bani dar va 
trebui să depuneți destul 
efort pentru obținerea lor. 
La început de săptămână 
aveți de semnat niște acte 
sau de susținut un 
examen.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

După ce în ultima vreme 
ați fost ținta unor intrigi, ar 
fi bine să aveți grijă de 
imaginea dv publică. Fiți 
atent la modul de 
comportare pentru a nu vă 
face de râs în societate. 
Luni e posibil să apară 
unele câștiguri, ceea ce ar 
duce la creșterea 
prestigiului dv.

O GEMENI
(22.V - 21.VI)

Vești bune din străi
nătate. Aveți șansa să 
realizați unele proiecte noi 
cu ajutorul unor prieteni 
sau protectori. Acordați 
mai multă grijă stării dv de 
sănătate și încercați să vă 
feriți de intrigi. Ar putea să 
apară vești bune din 
străinătate, să vi se anunțe 
o călătorie.

O RAC
(22.VI ■ 22.VII)

Persoanele din anturaj 
vă ajută în demararea unui 
proiect. Dar fiți atent la un 
posibil conflict de ordin 
financiar. Cu prudență și cu 
strădanii deosebite veți 
reuși însă să depășiți 
situația la începutul 
săptămânii.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Vești bune din 
străinătate și un ajutor 
nesperat, venit de la 
partenerul de viață. Un 
colaborator sau un asociat 
vă fac să aveți un sfârșit de 
săptămână fericit. Doar 
invidia cuiva de la serviciu 
vă mai strică buna 
dispoziție.

O FECIOARĂ 
(23.VIU - 21.IX)

O sumă de bani (ajutor 
bănesc, bursă sau 
sponsorizare) e posibil să 
primiți cu ajutorul unor 
colegi sau subalterni. 
Manifestați mai multă 
atenție la starea dv de 
sănătate cât și la unele 
dispute care pot apărea de 
la drum.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

E posibil să semnați 
un contract sau măcar să 
discutați despre acesta. 
Ar trebui să ridicați niște 
bani în plus față de 
salariu, dar vă va fi greu 
să-i obțineți. Luni este o 
zi benefică obținerii 
banilor cât și în dra
goste.

O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Fiți atent în mane
vrarea aparaturii și 
instalațiilor casnice dar 
și în relațiile cu 
partenerul de viață ori cu 
un dușman declarat. O 
sumă de bani este 
posibil să ridicați la 
începutul săptămânii, 
când veți avea și noroc 
în amor.

Z SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Afacerile pe care le 
faceți sunt legate de 
copii. Problemele de 
sănătate sunt trecătoare, 
dar ar fi bine totuși să le 
acordați atenție. Luni veți 
discuta cu partenerul de 
afaceri o viitoare co
laborare, poate veți 
semna un act cu acesta.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Ca să rezolvați unele 
probleme legate de o 
proprietate trebuie să 
plătiți o sumă de bani. 
Sâmbătă și duminică 
evitați afacerile dar și 
declarațiile amoroase. La 
serviciu vă așteaptă 
rezultate bune luni.

O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Un act important 
semnat, un examen sau 
un test vă sunt 
favorabile. O problemă 
nerezolvată în trecut s-ar 
putea să vă producă 
nemulțumiri în familie 
sau în casă. Luni însă vă 
surâde o reușită 
financiară sau legată de 
copii.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Ridicați niște bani 
datorită unui ajutor 
secret. Sâmbătă și 
duminică ar fi bine să vă 
abțineți de la semnarea 
unor acte și să nu aveți 
de susținut vreun 
examen. Tot un ajutor 
secret vă ajută să 
rezolvați o problemă de 
familie luni.
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Optovision. Un nume și dorința de a-l menține
r

înființată în urmă cu doi ani, 
S.C. Optovision SRL Deva pune 
la dispoziția populației purtătoare 
de ochelari, prin magazinul din 
strada Andrei Mureșanu (din 
vecinătatea Casei de Cultură), 
întreaga gamă de servicii și 
produse pentru optică medicală - 
rame, lentile de tot felul, de la cele 
mai simple la cele mai complexe, 
atât indigene cât și de import, dar 
și ochelari de soare de marcă, de 
o calitate excepțională.

în același magazin se fac 
determinări optometrice, asistate 
de către medici oftalmologi; 
unitatea este dotată cu un 
dioptron computerizat, care 
permite stabilirea pe loc a 
dioptriilor pentru prescrierea 
rețetelor. Se practică programări 
pentru consultații.

Dotarea și buna aprovizionare 
permit satisfacerea celor mai di
verse pretenții ca necesitate și 
ca preț.

Produse similare, dar la un preț 
mai accesibil, se găsesc și în al 
doilea magazin al societății, 
amplasat pe bulevardul "Decebal", 
colț cu Zamfirescu. în acest spațiu 
funcționează și atelierul în care 
se montează lentilele.

Ochelarii se pot face în cel 
mult 24 de ore, iar în cazul în care 
aceștia necesită o comandă

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Foiță de Muncă și Șomaj Deva
v SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, IA DATA DE 6.10.1998

administrator 1
agent comercial 6
agent de asigurare 35
agent reclamă publicitară 50
arhitect clădiri 3
arhitect urbanism, peisagis-

tică și amenajarea teritoriului 1
barman 31
brutar 10
bucătar 4
cofetar 3
confectioner tricotaje după
comandă 11
confecționer - asamblor
articole dip textile 56
constructor-montator
de structuri metalice 1
contabil 3
contabil șef 2
coșar 1
cosmetician 1
croitor 13

cusător piese din piele
și înlocuitori 1

cusător piese la încălțăminte 16
dulgher pentru construcții 1
electrician ap.măsură
control și automatizare 1
electrician auto 1
electromecanic auto 2
electronist 4
fierar betonist 1
frezor universal 1
frigotehnist 4
gestionar depozit 3
inginer autovehicule rutiere 1
inginer construcții
civile, industriale și agricole 3
inginer textile, pielărie 1
instalator apă-canal 1
laborant în învățământ 1
lăcătuș mecanic 4
magaziner 1
maistru în industria textilă
pielărie 4

mecanic auto 4
muncitor necalificat 4
ospătar (chelner) 7
paznic ■1
recepționer 1
secretar administrativ 1
șofer de autoturisme și
camionete 5
strungar la strung carusel 1
tehnician constructor 2
țesător-restaurator manual
de covoare 15
tâmplar universal 2
tinichigiu carosier 5
tricotor 5
vânzător 41
vânzător bilete 4
vopsitor auto 1
zidar rosar-tencuitor 2

tot. locuri de muncă
vacante 384

informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forțe de Muncă ș? 
Șomaj Hunedoara-Deva puteți primi de la Centrul de Informare Și Documentare, Clubul Șomerilor Deva, 
precum și de la Birourile de Forță de Muncă și Șomaj din Hunedoara, Călan, Orăștie, Brad, Simeria, Hațeg, 

^Petroșani, Lupeni, Vulcan, Ilia, în zilele de luni, marți, miercuri, joi, între orele 8.30 -12.30

specială durata este de zece zile, 
în ambele magazine serviciile sunt 
asigurate de personal calificat.

încă de la înființare, a existat 
pentru pensionari o reducere de 
50 la sută din tarif și din costul 
consultației; în prezent, de aceleași 
facilități beneficiază și studenții și 
elevii.

Specialiști în domeniu doresc 
să facă un avertisment și anume 
că este foarte periculos și deloc 
economicos în timp ca populația 
să-și procure ochelari de la tarabe, 
își strică vederea cu ochelari luați 
la întâmplare, iar repararea ei în 
timp duce la cheltuieli mari și la

drumuri numeroase spre medicii 
oftalmologi.

O concurență neloială se 
face acestor magazine 
specializate în optică 
medicală de către cei care 
vând produse de serie, făcute 
din materiale de proastă 
calitate, ce nu pot fi 
comparate cu cele 
confecționate pentru fiecare 
persoană în parte, după 
rețete respectate întocmai.

"Optovision" este un nume 
și există dorința de a-l menține. 
Prin calitatea •serviciilor și a 
produselor executate. (E.S.)

NOTE* INFORMA Tll* OPINII
F 

lei, din care au fost acordate 
credite însumând aproape patru 
miliarde de lei, cu o dobândă 
accesibilă, de 50 la sută din 
dobânda băncii creditoare. ■

X,

IMM-urile primesc 
credite

La o recentă întâlnire, dl 
Eugen Maniac, directorul Oficiului 
Forță de Muncă și Șomaj 
Hunedoara-Deva, a reiterat 
invitația către agenții econpmici 
care vor să dezvolte diferite 
activități în care să angajeze 
persoane disponibilizate din 
sectoarele restructurate de a 
apela pentru credite la OFMȘ care 
are repartizate prin Banca 
Mondială sume corespunzătoare 
de bani.

Până în prezent au fost 
încheiate 44 de contracte cu 
Banca Mondială, au fost alocate 
pentru împrumuturi 6,8 miliarde de

Dl Andrei Murgu din comuna 
Geoagiu ne-a adresat o 
scrisoare plină de necaz și de 
tristețe, fiind singur la bătrânețe 
și cu o pensie de numai 30000 
lei pe lună (deși consideră că 
avea dreptul la mai mult după 
munca depusă la fosta 
cooperativă agricolă, poate 
pentru handicapul ce II are

SUFERINȚELE 
UNUI OM 
BĂTRÂN

considerându-se îndreptățit și la 
o pensie de handicapați).

Spunându-ne că trăiește 
într-o sărăcie de nedescris, 
peste iarnă putând să moară de 
foame sau de frig, dl Murgu mai 
arată că nici pentru vite nu are 
adunate furaje.

Durerile îi sunt sporite și 
după decesul unchiului său, 
Vasile Dâncan. Acesta, cum 
rezultă din scrisoare, a vândut 
casa dar nu a făcut act de 
vânzare Ci un testament pentru 
casă, curte și grădină. în baza 
testamentului, comisia locală 
pentru aplicarea Legii 18/1991 
a dat și pământul cumpărătorului 
casei și nu moștenitorilor legali.

într-o asemenea situație 
petentulcere ca televiziunea să 
meargă la fața locului și să-i dea 
o mână de ajutor pentru a 
clarifica lucrurile. Pentru a face 
lumină însă, numai pe calea 
justiției se poate acționa, dacă 
cel în cauză se consideră 
nedreptățit. (N.T.)

La SUINPROD Orăștie 
1998 - un an mai bun
De la începutul acestui an, 

colectivul SUINPROD Orăștie a 
livrat beneficiarilor 12.117 porci, 
însumând peste 1600 de tone de 
carne.

Până la sfârșitul lui 1998 vor 
mai.fi vânduți 5000 de porci, 
ridicând producția acestui an la un 
spor de 6000 de capete față de 
cea realizată în 1997.

PRIMARIA MUNICIPIULUI DEV^
COMUNICAT DE PRESA

Programul de lucru cu publicul a! Biroului Stare Civilă din 
cadru! Primăriei municipiului Deva este următorul:

LIJNI - VINERI 8,00 - 10,30 Primire acte
14,00 - 15,15 Eliberare acte 

SÂMBĂ TĂ Pentru decese șt căsătorii planificate. 
Programul de lucru pentru dosarele de alocație suplimentară: 
LUNI, MARȚ! MIERCURI: 8,00 - 10,00 - Primire dosare 

14,00 - 15,00 Eliberare acte

Birou! Relații-Externe, Mass-Medi.

Urmarea tragică a consumulit 
de alcool la volan

De cele mai multe ori consumul de ajcool și în special cei care un 
sub influența lui la volan duce la mari tragedii. Un asemenea fapt ■ 
petrecut vineri, 2 octombrie a c., în jurul orei 22,00, când Pătrău.Ge11, 
aflat la volanul autoturismului Dacia 1300 - 4 HD 4284 -, în stare ■ e 
ebrietate, a intrat în depășire fără să se asigure că din sens inv. 
circula regulamentar Dacia 1310 - 2 CS 8162.

în urma impactului a decedat Popa Gabriel Ionel, aflat în autoturisn 
condus de către Pătrău Gelu, iar alte patru persoane aflate în cele doi , 
autoturisme au suferit traumatisme grave. Ctzi mai târziu în același I 
și în împrejurări aproape identice a mai avut loc un accident, dar care dm I 
fericire s-a soldat numai cu avarierea autoturismelor. (C.P.)

Foto: Dan OPREA

Un șofer, pensionar la 
52 de ani

După 32 de ani de activitate 
neîntreruptă la volan, și la 52 de 
ani de viață, Nicolae Lăslău a ieșit 
la pensie. A slujit cu devotament 
aceeași întreprindere - Sucursala 
Minieră Brad -, efectuând doar 
curse speciale, pe drumuri lungi 
și grele. Nu a avut abateri, ! 
accidente, sancțiuni, ceea ce îi 1 
amplifică mulțumirea muncii și a 
retragerii la liniște și odihnă. Deși 
vârsta nu-i dă ghes la inactivitate. 
Are însă ce face în gospodăria : 
proprie din Crișcior, unde 
locuiește împreună cu familia sa 
în care a apărut nu de mult un i 
nepoțel. Sănătate! (D.G.)

Televiziunea națională sau componenta 
vizuală a “ciolanului”

Banii sunt la Maria!
La Petroșani, Maria Barabaș, 

de 57 de ani, este cercetată de 
poliție pentru săvârșirea infrac
țiunii de delapidare. S-a stabilit 
că, în calitate de administrator la 
Asociația de locatari nr. 13 din 
municipiu, în perioada iulie 1996 - 
februarie 1998, Maria Barabaș a 
încasat diferite sume de bani de 
la locatari, dar nu i-a înregistrat 
pe toți. în prezent nu poate 
justifica 11.063.991 de lei.

i

Furau din unităti■ 
comerciale

Dacă ținem cont că Valentina 
Ana Ciobotar, din Radna Veche, 
județul Arad, are numai 15 ani - 
putem spune că a început-o 
cam devreme cu furtișagurile în 
asociere cu Emanuel Giani Bălă- 
nescu, 21 de ani, din Teliuc, ea 
fura ziua-n amiaza mare din 
unități comerciale din municipiu. 
Polițiștii i-au depistat și liniștit.

Gardian public 
cercetat de politie

Furt calificat. Aceasta este 
infracțiunea pentru care este 
cercetat Sorin Lazăr, 33 de ani, 
din Deva, gardian public. El a fost 

depistat de lucrători ai Postului 
de Poliție Vețel ca autor al furtului 
unui geam lateral de pe un 
tractor aparținând SC Renero SA 
Deva. De remarcat că gardianul 
public era în timpul serviciului 
când s-a apucat de furat.

Administrator 
sancționatI

Cu prilejul unei acțiuni orga
nizate de lucrători ai Biroului 
Ordine Publică, în piața agro- 
alimentară Deva a fost depistat că 
nu respectă Legea 12/1990 și 
Lajos Gâbor, administrator la 
Asociația Familială Gâbor. Pe 
lângă faptul că a trebuit să plă
tească o amendă de 100.000 de 
lei, administratorului i s-au con
fiscat și mărfuri în valoare de 
720.000 de lei.

Comerț ilicit
în combaterea actelor de 

comerț ilicit, recent, lucrători ai 
Biroului Ordine Publică Deva au 
depistat practicând astfel de 
activități și doi cetățeni din Mier
curea Sibiului. Au primit câte o 
amendă de 150.000 de lei.

Rubrică realizată cu 
sprijinuli.P.J. Hunedoara

Bătălia pentru ciolanul 
puterii se pare că începe să 
capete accente dintre cele mai 
dure, iar televiziunea publică a 
devenit, cu acest prilej, ring de 
box. Am văzut înfierări staliniste 
mai ceva ca în anii ’50, iar 
"execuția” publică la o oră de 
maximă audiență a unei 
personalități de talia doamnei 
Lucia Hossu-Longin, în fapt o 
adevărată insultă la adresș 
telespectatorului plătitor de 
taxe, nu dovedește altceva 
decât lipsa de scrupule a celor 
direct interesați în acapararea 
controlului asupra acestei 
instituții. '

Televiziunea națională a 
fost chiar înainte de 1990 o 
componentă importantă a 
cultului personalității lui 
Ceaușescu, fapt cunoscut 
foarte bine de către toți românii. 
Revoluția a avut în centrul ei tot 
Televiziunea, iar controlul 
asupra ei a devenit de o 
importanță vitală. De ce? 
Pentru că din spatele camerei 
de luat vederi faptele, 
adevărurile dureroase pot fi 
ușor “cosmetizate" dându-li-se 
o formă mult mai comercială. 

Opiniile, sentimentele, faptele 
pot fi manevrate după bunul 
plac al celui care stă în scaunul 
directoral de la etajul XI. Din 
păcate, însă, nici chiar 
prevederile noii Constituții nu 
au putut tăia elanul celor aflați 
vremelnic în fruntea țării și care 
s-au dedat la tot felul de tertipuri 
pentru a putea controla cât mai 
eficient respectiva instituție.

Am crezut că vântul 
schimbării din 1996 va sufla și 
peste practicile iliesciene de 
control al TVR. în vă?ul întregii 
lumi președintele nou ales al 
României a demonstrat că nu 
mai era nevoie de acel telefon 
roșu pe care se primeau înainte 
și după 1990 “indicațiili” 
prețioase. Ca și când era nevoie 
de acel biet telefon pentru a 
putea controla TVR-ul! Nu a 
durat prea mult însă și întreaga 
echipă de conducere a fost 
înlocuită cu persoane devotate 
noului regim. Doar președintele 
Consiliului de Administrație a 
rămas provizoriu, situație care 
convenea de minune tuturor 
partidelor din arcul guver
namental. Acum, când a 
devenit o necesitate numirea 

unui director general, s-au 
reaprins însă disputele. De 
parcă, acel director, oricare ar fi 
el, poate face singur ceva. 
Când ai o întreagă echipă care 
îți este devotată, necesitatea de 
a pune în fruntea ei un om la fel 
de devotat nu mai are o 
importanță la fel de mare. Și 
totuși, s-a dovedit exact 
contrariul. Dacă în privința 
doamnei Mungiu ne-am 
lămurit de multă vreme în ceea 
ce privește simpatjile pro- 
constantinesciene, doamna 
Hossu-Longin a venit ea însăși 
după câteva zile cu explicații 
spunând că deși nu a fost 
niciodată o adversară a 
domnului Constantinescu s-a 
trezit peste noapte exact în 
această postură, lucru foarte 
regretabil. Și toate acestea pe 
lângă faptul că doamna Longin 
nici măcar nu a fost invitată la 
propriul “proces". A fost o 
parodie care a dovedit disputa 
dintre cele două personaje, dar 
cu ce preț!

Parlamentul, singura in
stituție care este abilitată să 
decidă în privința persoanei de 
la conducerea TVR, a respins 

candidatura doamnei Luci 
Hossu-Longin. în cursă r 
mai rămas doi candida, 
întrucât domnul Neculai Con- ; 
stantin Munteanu, dezgustat . 
de spectacolul din jurul său, 
s-a retras. Este vorba despre 
Cristian Hadjiculea și Alex 
Ștefănescu din partea PNL 
respectiv a PNȚCD. Coman 
doul cotrocenist, așa cum 
bine l-a definit editorialistul 
unui mare cotidian bucu- 
reștean (pentru respectiva 
afirmație a fost dat în 
judecată), a obținut o victorie 
înțelegerea dintre Petre Ro
man și Emil Constantinescu 
a condus la situația actuală 
Cei doi au convenit să se 
sprijine reciproc,.dar detaliile 
sunt, desigur, confidențiale 
Este de văzut dacă cei doi 
rămași în cursă vor putea 
satisface foarte bine cerințele 
primilor doi oameni din stat. 
Probabil cel care oferă mai 
mult va câștiga.

Oare cine erau cei care 
strigau în Piața Universității 
celebra lozincă: “ Ați mințit 
poporul cu televizorul?”

Andrei N/STOR
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Muzeele In aer liber din România iși vor Mormântul lui Hristos din Ierusalim
Directorii muzeelor în aer 

liber din România vor începe o 
activitate de clasare a obiectelor 
ș clădirilor ce constituie patri
moniul instituțiilor respective.

Ernest Oberlander, directorul 
■■ ?ei Muzee și Colecții din 

. ijrul Ministerului Culturii, a de
clarat că într-o ședință comună a 
'’.rourilor Direcțiilor monumente 
dorice, muzee și colecții, s-a 

hotărât întocmirea unor dosare- 
cadru, în vederea clasificării patri
moniului fiecărui muzeu.

Ernest Oberlander a mai spus 
raă prin această clasare a patri

r 
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Sucul de cartofi face minuni în i 
durerile de cap, reumatism și ulcer | 

în decursul timpului, cartofului i-au fost descoperite adevărate | 
virtuți terapeutice, atât în medicina tradițională cât și în cea modernă. ■ 
Sucul de cartofi, bogat în substanțe nutritive, are o acțiune calmantă ■ 
asupra sistemului nervos. Este indicat în cazurile de surescitare | 
nervoasă, insomnii și dureri de cap. De asemenea, este folosit în 
afecțiunile aparatului digestiv, în tratarea ulcerului gastric și duodenal, 
cât și a gastritelor.

Prepararea sucului de cartofi la domiciliu este foarte ușoară. Se 
aleg cartofi sănătoși și neîncolțiți. Tuberculii se spală, se curăță de 
coajă, se spală din nou și se introduc în apă, pentru a nu se înnegri.
Pentru a se obține sucul, cartofii se mărunțesc, dându-i prin bchiurile | 
mici ale râzătoarei sau trecându-i de două ori prin mașina de tocat. ■ 
Se separă apoi sucul printr-un tifon curat și se consumă imediat. * 1

Un escroc american a înșelat 
timp de trei ani United Airlines, sus
ținând că este pilot al acestei com
panii și călătorind astfel gratuit la 
bordul avioanelor ei, transmite AFP. 
Daniel Shykind, în vârstă de 31 de 
ani, este acuzat de furt și fraudă în 
valoare de 30.700 de dolari, pentru 
că a călătorit fără să plătească, timp 
de trei ani, cu avioanele companiei 
United Airlines. Procesul său va 
începe pe 26 octombrie.

Originar din Bethesda, Daniel 
a fost aâît de convingător încât a 
reușit să-i facă chiar și pe piloții 
companiei să creadă că este un 
coleg de-al lor. Daniel avea o uni
formă a personalului companiei 
United Airlines și o faisă carte de 
identitate, pe care o folosea pentru
a călători gratuit. El a mers până 
acolo încât, într-una din călătorii, a 
pătruns chiar în cabina piloților și a 
discutat cu membrii echipajului 
despre regulile companiei și des
pre ultimele tipuri de echipamente 

^ale aparatelor ei de zbor_______ J

Cartoful mai este recomandat în cazul arsurilor mici de pe piele. Se | 
rad cartofii cruzi și se așază pe arsuri, legați cu un tifon. în reumatism l 
sunt buni cartofii fierți și terciuți, puși pe părțile dureroase.

J ..........

Sucul de castraveți favorizează 
creșterea părului

Castravetele este cunoscut ca fiind un foarte bun diuretic, dar 
pe lângă această calitate, el are și alte proprietăți binefăcătoare. 
Sucul de castraveți și morcovi este recomandat în reumatism, iar 
sucul de castraveți amestecat cu suc de sfeclă reglează ten
siunea arterială.

Un alt domeniu în care această legumă își face cunoscute 
însușirile este și cel cosmetic. Datorită conținutului ridicat de 
siliciu și sulf, castravetele accelerează creșterea părului, hră
nește și întărește firul de păr (împiedicând astfel căderea în 

t exces a părului) și previne exfolierea unghiilor.

r
I 
I 
I 
I
I
i
I 
I 
I 
I 
I

-------—---------------------------- --------------------------------------------- 1

Piperul ;i scorți/oara ■
cre/c libidoul

Deseori, într-un cuplu, din rutină, plictiseală sau alte motive, este I 

necesar ca apetitul sexual să fie stimulat, lată, după gustul și | 
preferințele dumneavoastră, sexologii francezi recomandă câteva dintre ■ 
alimentele pe care le puteți consuma pentru "regăsirea” libidoului. 1 
•Condimente: piper, șofran, scorțișoară, chimen. «Fructe de mare: icre I 
de pește, scoici, homari, creveți, crabi, stridii. «Vegetale: migdale, | 
țelină. «Carne: vânat, fezondat, fudulii; «O rețetă "afrodisiacă" este și . 
"laptele de pasăre”, pe care îl puteți prepara cu ușurință: un gălbenuș I 
de ou, două linguri de zahăr și un pahar de vin roșu. Amestecați compo- | 
ziția până obțineți o pastă omogenă. Atenție însă, consumați preparatul ■ 
cu moderație. '

TÂRG 
INTERNAȚIONAL 

DE PRODUSE 
AUDIOVIZUALE
Târgul internațional de 

produse audiovizuale de la 
Cannes, MIPCOM, s-a deschis 
cu participarea a peste o mie de 
societăți, ce reprezintă 45 de 
țări, informează AFP.

în acest an MIPCOM îl va 
omagia pe directorul postului de 
televiziune Canal+, Pierre Lescure, 
desemnat "personalitatea anului”.

Filme de ficțiune, documentare 
și seriale de animație vor fi pre
zentate în cadrul târgului, care se 
află la a 14-a ediție. Manifestarea 
este rezervată profesioniștilor de 
televiziune, cei mai mulți dintre cei 
prezenți la Cannes fiind americani 
și britanici. O zi specială îi este 
rezervată Canadei, al doilea ex
portator mondial de programe de 
televiziune, după Statele Unite.

Semn al înnoirii timpurilor, 
lumea virtualului își face intrarea și 
la MIPCOM în acest an. Sectorul 
dedicat programelor soft audio
vizuale, Mip Interactiv, pune la 
dispoziția amatorilor produsele pe 

Jjaza Miplnieiactive.com.
Aspect din Veiiko Tîrnovo (Bulgaria)

clasifica patrimoniul
moniilor muzeale se vor rezolva o 
serie de neconcordanțe care apar 
în evidențele contabile ale in
stituțiilor în care o biserică de 
lemn este clasată la fel ca o lingu
ră, adică drept o simplă piesă de 
inventar.

"Nu avem posibilitatea de a 
interveni financiar asupra clă
dirilor de patrimoniu aflate în 
muzeele în aer liber atâta vreme 
cât ele nu au statut de monu
ment istoric", a explicat Ernest 
Oberlander. El a mai precizat că 
operațiunea de clasare a "piese
lor de inventar" se va desfășura

I 
I 
I 
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în două etape. într-o primă fază, 
muzeele în aer liber vor dobândi 
statutul de sit arhitectonic urmând 
ca, ulterior, în cadrul sitului, să se 
individualizeze monumentele, 
printr-o recunoaștere formală. 
După ce respectivelor clădiri li se 
va conferi rangul de monument 
istoric, cu aprobarea Comisiei 
Naționale a Monumentelor Istori
ce din Ministerul Culturii, abia 
atunci, în baza Ordonanței 5, 
privitoare la restaurarea și pune
rea în valoare a patrimoniului 
național, ministerul va putea alo
ca fonduri și acestor obiective. ).

INTERNAȚIONAL
DE FOTOGRAFII

Cel de-al 42-lea concurs in
ternațional de fotografii, organizat 
de Fundația World Press Photo, 
se va desfășura în luna ianuarie 
1999, în Olanda, informează 
MAE. La concurs pot participa 
doar fotografi profesioniști. Pentru 
intrarea în competiție sunt ac
ceptate numai fotografii realizate 
pe parcursul anului 1998 și care 
au fost destinate publicării. Ter
menul limită de înscriere la con
curs este 21 ianuarie 1999.

Formularul de înscriere, cât 
și invitația de participare se pot 
obține de la sediul Direcției Relații 
cu Presa a Ministerului Afacerilor 
Externe, din Aleea Alexandru, 36, 
sector 1, București.

i
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Un fals pilot a înșelat ] 

United Airlines timp de 
trei ani

Mormântul lui Hristos din Bi
serica Sfântului Mormânt de la 
Ierusalim riscă să se prăbușeas
că sub propria greutate, relatează 
AFP citând un cuplu de experți 
britanici.

Micul sanctuar, care cuprinde 
mormântul, deasupra căruia se 
ridică o boltă în centrul bisericii, 
este sprijinit de schele de oțel 
instalate în urmă cu mai bine de 
50 de ani, în 1947, de către auto
ritățile britanice mandatare. Dar 
fațada din partea de răsărit a 
mormântului nu este sprijinită și 
■continuă să apese greu, explică 
Martin Biddle, profesor de arheo
logie medievală la Universitatea 
Oxford, care, împreună cu soția 
sa Bertha, a studiat construcția.

Pereții micului sanctuar - care

F PF STRA2ILE BEIJINGULUI 
ABANDONATE PESTE TREI 
MILIOANE DE BICICLETE

Peste trei milioane de biciclete zac în prezent 
abandonate pe străzile Beijingului, odinioară 
capitala mondială a ciclismului, transmite AFP, 
citând agenția China Nouă. Numărul bicicletelor 
abandonate a fost estimat de către un grup de 
voluntari, activiști pentru protecția mediului. Aceștia 
au precizat că dacă bicicletele abandonate ar fi 
puse cap la cap, ar alcătui un lanț lung de 4.500 de 
kilometri, lungimea fluviului Mekong, al treilea ca 
mărime din Asia.

în Beijing există, în prezent, în circulație șapte 
milioane de biciclete, chiar dacă automobilul 
câștigă din ce în ce mai mult teren. Creșterea 
numărului de biciclete abandonate care zac pe la 
colțurile străzilor sau în piețe a început să neli
niștească autoritățile municipale, care doresc să 

| facă din Beijing o mare capitală modernă.
x- — — —✓

Piatra de temelie a 
Reichsbank-ului 

nazist - dezgropata la 
Berlin

Muncitorii care lucrează la Berlin, pe șantierul 
unde va fi ridicat viitorul sediu al Ministerului 
german al Afacerilor Externe, au dezgropat piatra 
de temelie a Reichsbank-ului, pusă de Adolf Hitler 
în 1934, afirmă săptămânalul german "Focus”, 
citat de AFP. Este vorba despre o cutie pe care 
este încrustată zvastica nazistă și în care se află 
un ziar datând din 1934, precum și planurile de 
construcție și un certificat. Documentul specifică: 
"Fie ca acest edificiu să fie un exemplu pentru 
viitor a ceea ce voința patriei poate realiza în 
timpuri grele". Potrivit săptămânalului citat, 
autoritățile germane au considerat că este pre
ferabil ca descoperirea să nu fie făcută publică.

X. ......

Admiterea 
femeilor ca 

membri într-im 
club exclusivist 

masculin britanic
Unul dintre ultimele bas

tioane ale exclusivității mas
culine britanice, Marylebone 
Cricket Club din Londra, a hotă
rât admiterea femeilor în rândul 
membrilor săi, informează AFP.

Această decizie pune capăt 
tradiției de 211 ani a clubului 
londonez. în cadrul unei adunări 
extraordinare, cei 13.482 de 
bărbați, membri ai clubului, au 
votat în proporție de 69,8 la sută 
în favoarea admiterii sexului 
opus. în luna februarie, același 
vot a fost oferit de numai 56 la 
sută din membrii clubului, pro
cent insuficient pentru adopta
rea unei hotărâri de o asemenea 
importanță, pentru care erau 
necesare cel puțin două treimi 
din voturi.

riscă să se prăbușească
datează de acum 200 de ani - 
sunt zidiți fără mortar, prin supra
punerea de blocuri de piatră șle
fuite, iar acești pereți trebuie să 
suporte greutatea enormă a două 
cupole și a unei balustrade.

Comunitățile creștine care își 
desfășoară activitatea în incinta 
bisericii cunosc problema și doresc 
începerea unor acțiuni de conso
lidare a ediculului. Dar proiectele de 
restaurare a bisericii sunt oprite, în 
prezent, din cauza absenței Patri
arhului ortodox grec al Ierusalimului, 
care este bolnav. Acesta are drept 
de decizie asupra treburilor care 
privesc Biserica Sfântului Mormânt, 
având un adjunct catolic latin și unul 
armean.

Biserica a suferit mult de la 
construirea sa în urmă cu 1.700

Maratonul International-
t

București
Organizarea celei de-a 

șaptea ediții a maratonului 
Internațional-București, care 
se va desfășura sâmbătă, 10 
octombrie, va costa cinci mii 
de dolari, adică a cincea par
te din suma alocată anul 
trecut. ,

Concurenții, printre care 
și iubitori ai joggingului din 
Anglia, Franța, Finlanda, 
Germania, Italia, SUA, Ma
roc și alte state, vor avea 
posibilitatea să aleagă între 
Maratonul internațional sau 
Cursa Populară. Ei vor lua 
startul la ora 11,00, din fața 
Hotelului Intercontinental. 
Participantii la Cursa Popu
lară vor avea finișul la Arcul 
de Triumf, în vreme ce mara- 
toniștii nu se vor opri decât 
pe Stadionul Tineretului “lo- 
landa Balaș Soeter”. 

de ani de către împăratul Con
stantin cel Mare. Ediculul actual a 
fost ridicat de către comunitatea 
greco-ortodoxă, după distrugerea 
celui precedent în 1808, ca urma
re a unui incendiu.

Cinci biserici - coptă, armea
nă, greco-ortodoxă, latină (roma- 
no-catolică) și siriană - contro
lează câte o anumită zonă din bi
serică, iar o a șasea comunitate, 
cea etiopiană, ocupă o aripă din 
partea de răsărit a bisericii. întru
cât există dezacorduri între aces
te comunități, autoritatea civilă 
israeliană a luat inițiativa efectuării 
unor reparații. Recent, autoritățile 
israeliene au acoperit costurile 
reparației a trei arcade ale unei 
capele din extremitatea vestică, 
disputată de sirieni și armeni.

Imediat după sosire, pe 
stadion va avea loc festivi
tatea de înmânare a Cupei 
câștigătorilor Cursei Popu
lare, adică primul băiat și 
prima fată care vor trece linia 
de sosire. Maratoniștii vor 
primi tichete pentru tragerile 
la sorți până la ora 17:00, la 
șase ore de la start. Câști
gători ai acestei curse vor fi 
desemnați primii 12 sosiți, 
șase băieți și șase fete, care 
vor fi recompensați cu bani și 
obiecte.

Manifestarea, înscrisă în 
circuitul internațional AIMS, 
este organizată de Primăria 
Capitalei, Direcția de Tineret 
și Sport București și Clubul 
de Jogging Spiridon-Faur, 
sub patronajul Comitetului 
Olimpic Român și al Fede
rației Române de Atletism.

Miplnieiactive.com
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Reflecția
>

săptămânii
"intre un om și altul este adesea o distanță ca de la o stea la 

alta. Arde colo un soare uriaș și dincolo altul. Printre învâr
titoare a pulbere a lumii, un colos de flăcări de-abia zărește pe 
celălalt ca o scânteie ce clipește pierdută in negura fără fund. Ba 
câți încă nu se mai zăresc deloc și unui de altul nici măcar nu
bănuiesc. Adesea tot așa se percep oamenii-ntre ei și pot 
înțelege unu! altuia sufletul”.

(M fO/V IACA CARAPACE
- "Trăim într-o societate 

unde încă îi trebuie cuiva, 
fără nume de familie ori fără 
avere, de două ori mai multă 
minte ca să nu treacă drept 
prost...”.

- ”E o mare durere să 
iubești. E o mare nenorocire 
să scapi de această durere".

- "O operă de artă este o

Î
ființă, căreia cel care-i insuflă 
viață nu este, nu poate fi de- 
cât TALENTUL”.

c Proverbe japoneze
4 “Printre lucrurile ves- 4 “Un șoarece aflat la

tlte nu- nimic de preț”. înghesuială mușcă pisica”.

4 “Cel plecat e uitat pe ; "O moară care lucrea-
zi ce trece”. ză nu îngheață niciodată".

4 “Zece oameni, zece 4 "Cu proștii și cu foar-
culori”. fecele să umbli ușor”.

4 “De cearta dintre doi 4 “O zi în care ai realizat
soți nu se atinge nici câinele”.' ceva este o zi fericită".

Ă "S-a reîntors ca florile 4 “Praful se adună până
pe un pom uscat”. se formează un deal”.

4 “Durerea este să- Selecție de Uie LEAHU
mânța plăcerii”.

- "O carte bună este o 
faptă bună, și încă o faptă 
bună fără termen de durată".

-"Frumosul este singurul 
atribut potrivit al lumii, tot așa 
nemărginit ca și dânsa”.

- "Iubirea n-are nevoie de 
înțeles”.

- "Voiești să cunoști lu
crurile? Privește-le de aproa
pe. Vrei să-ți placă? Privește- 
le de departe”.

OSCAR
Desigur, tot omul aude de 

acordarea Premiului Oscar în 
cinematografie, un fel de echi
valent al Premiului Nobel. Dar 
ce-o fi însemnând "Oscar"? 
Nume de actor, de fotbalist, nu
mele mirajului? Nici unul din cele 
de mai sus.

OSCAR este un nume con
vențional al statuetei oferite în 
fiecare an, din 1927, la Hollywood, 
câștigătorilor aleși dintre artiștii și 
tehnicienii de film, "nominalizați" 
de membrii Academiei de Artă și 
Știință Cinematografică.

Această figurină de bronz, 
placată cu aur, a fost desenată 
de decoratorul George Stanley. 
Până în 1931, n-avea uh nume 
propriu - era indicată cu terme
nul simplu de Premiu al Acade

•Printre cele câteva cărți pe 
care le-aș lua cu mine în exil ar 
fi și "Printre trestii de lumină"’de 
Gheorghe lancovici. Pentru citi
torii mei, doar două gânduri din 
această minunată carte: "A iubi 
înseamnă a renunța la toate 
orizonturile .lumii, mărginindu-te 
la unul singur. Și fiecare iubire e 
o aventură în care pleci în cău
tarea unui orizont unic, adică a 
supremei tale dimensiuni sufle
tești. Dar o iubire la capătul 
căreia nu culegi amara învăță
tură că toate orizonturile sunt 
amăgiri și că nu există decât 
orizonturi pierdute, n-a fost nici 
o clipă iubire adevărată". Și: 
"Mândrie, lașitate, pudoare? Să 
treci sub tăcere, să vorbești cu 
nepăsare, cu dispreț sau cinism 
despre o pasiune care te de
voră, despre un om pe care îl 
idolatrizezi, despre o simfonie 
de care ești subjugat, despre o 
femeie pe care o adori, despre 
un principiu pentru care ai fi 
dispus să-ți sacrifici viața. Nu
mai așa... ca să ascunzi, cu

z

z în timp ce mergea 
JȚ ă, unei scoțiene i-a

< ' leea de a-i cere
/doctorului care tocmai se 

apropia1 de ea o consultație 
fără bani. După ce l-a oprit a 

, 7 început să se plângă:
- Domnule doctor, nu mă ,Z simt bine. Amețesc și n-am 

poftă de mâncare. Sunteti z amabil să-mi prescrieți o 
\x rețetă?
Z ’ Bine, dezbrăcați-vă ca 

să vă consult! - răspunse X prompt medicul care era și el 
tot scoțian...

© - Nevastă, nu vezi că
j prăjitura asta e complet uscată?

- Tocmai de aceea 
~ închide gura când mănânci,

• ~ ca să nu faci praf!

'_____ _____  

miei, dar la acea dată, potrivit 
unei legende hollywoodiene sta
tornice, statuetele ar fi luat nu
mele de OSCAR în urma reflec
ției unei secretare (Margaret 
Herrick) care, privind-o, a excla
mat dintr-o dată: "Dar seamănă 
cu unchiul meu Oscar!".

Acordarea premiilor Oscar 
revine membrilor Academiei - în 
jur de 2000! - recrutați prin coop
tare, din toate breslele industriei 
filmice. în urma unei suite de 
selecții, cinci nume sunt propuse 
pentru votul final. înmânarea 
premiilor - precum am tot văzut 
în transmisiile TV - se face în 
cadrul unor spectacole fastu
oase, în prezența multor cele
brități din lumea filmului și nu 
numai.

gelozie, altora, o valoare supremă 
de care nu-ți socotești demni se
menii să se împărtășească”. •în
trebat de cineva ce mai citesc, îi 
răspund că pe rpasa mea am 
maldăr de cărți și ziare. Cărțile 
înseamnă și "Viață și semn" de 
Vasile Andru, și "Jurnalul fericirii” 
de N. Steinhardt, și "Copiii fiarei” 
de Cristian Tudor Popescu, și 
"înțelepciunea dragostei" de Alain

Finkielkraut, și "Viața este aici și 
acum" de Osho, și "Jurnal de 
poet" de Alfred de Vigny, și "Pal
tonul de vară” de Mircea Horia 
Simionescu, și "Printr-un tunel” de 
Ion D. Sârbu - Horia Stanca etc. 
etc. Dar precizez că obișnuiesc 
să citesc (de fapt să recitesc) 
zilnic câteva pagini din "Dialoguri" 
de Platon. Interlocutorul meu 
strâmbă - abia perceptibil - din 
nas. Dar strâmbă. A spune cuiva

© -Te văd abătut. Care-i 
cauza?

- Secretara mea...
- Doamne, ce s-a întâmplat?!
- Imaginează-ți, m-a surprins 

exact în momentul când o 
sărutam pe nevastă-mea...

© - Toate prietenele mele 
sunt la curent cu moda și-și 
petrec Vacanța la mare, numai eu 
trăiesc ca o Cenușăreasă - spune 
cu reproș soția.

- Deci tu însăți recunoști că 
trăiești ca în basme...

@ Un tânăr misionar se 
duce într-un sat din junglă pentru 
a-i creștina pe canibali. După 
două zile căpetenia canibalilor 
vine la parohul bisericii din oraș 
să mai solicite un misionar.

- Dar v-am trimis unul. Nu e 
bun?

- E excelent, însă... s-a 
terminat.

Hie LEAHU

că citești "Dialoguri” de Platon 
pare a te lăuda că citești ceva 
neobișnuit, inaccesibil muritorilor 
de rând. N-am vrut să mă laud 
deloc. în "Dialoguri” întâlnești 
tulburătoare pagini despre firea 
omului, despre frumos, despre 
înțelepciune, despre suflet, des
pre vis, despre dreapta potrivire a 
cuvintelor. Cu modestie și umi
lință îmi permit să citesc cartea 

despre care s-a spus: "Dialogul 
acesta a fost socotit uneori, de-a 
lungul veacurilor, cartea cea mare 
a umanității. Sunt oameni care au 
murit cu ea în mână” (Constantin 
Noica) și: "O minte superioară 
profită mai mult dintr-o pagină a 
lui Platon decât dintr-o mie de 
pagini de critică... Astfel vorbește 
el despre armonia generală a 
universului, încât Atotputernicul 
însuși i-ar împrumuta limbajul și

© - Familia mea se trage din
Burebista! - se laudă Georgescu în 
fața unui coleg de birou. Dar a ta?

- Păi, n-aș putea să-ți spun 
cu exactitate pentru că 
documentele s-au. pierdut la 
potopul lui Noe...

© Haralambie flutură ziarul 
sub nasul soției:

- Au scris la ziar despre mine!
- Fugi de-aici, cine te știe pe 

tine?
, - Păi, uite ce scrie aici: “Anul 

acesta RAGCL a transportat 
1.000.014 călători. ” Eu sunt unul 
dintre aceștia...

© Lordul John se urcă în 
tren. Controlorul verifică biletele.

- Sir, biletul dumneavoastră e 
pentru Paris!

Trenul pornește. Lordul 
zâmbește:

- Trebuie să comunicați 
mecanicului că a greșit direcția! 

ideile". (Diderot) «Cred că din 
"Noua Chartă a drepturilor ro
mânilor" n-ar trebuie să lipseas
că acest punct: "Avem dreptul 
să ne strângem cureaua și să 
ne punem singuri juvățul - sută 
la sută românesc! - de gât”. 
• Cei care lucrează cu copiii - 
părinți și dascăli -, știu că exi
gența și indulgența în educație 
sunt o problemă de dozaj: ca și 
în medicamentație. »în întorto
cheatul LABIRINT, un NOR lu
minos: "Astăzi cerul era între 
dealuri atât de frumos cât nu se 
poate spune și-atât de fără timp 
că te-ai gândi la ziua când multe 
nu vor fi cum sunt acum și cu ce 
ochi vei privi în imperiul albastru 
celest plutirea scânteietoare a 
norilor ce par zăpezi ușoare, 
reci, curate, nemișcate sau pur
tate de vânt, în focul verii, ca 
într-o altă lume, văzută printr-un 
zid de cristal și din care nu vine 
nici un sunet, nici un parfum, 
nici un semn".

© Un scoțian e atacat 
de doi huligani. El se apără cu 
disperare lovindu-i cu picioa- 

' rele, mușcându-i, zgâriindu-i. 
Dar, în cele din urmă cei doi 
izbutesc să-l dobo.are. 
Scotocindu-I prin buzunare i-au 
găsit doar o monedă. Unul 
dintre tâlhari zice:

- Suntem norocoși. Dacă 
ar fi avut la el vreo zece lire, 
ne omora el pe noi!

© Nevasta se plânge 
soțului:

- Nu mai am cu ce să mă 
■îmbrac.

- Bine, dar șifonierul e plin.
- Așa e, însă colegii de 

serviciu mi-au văzut toate 
hainele...

- Atunci, du-te goală la 
serviciu.

- Și așa m-au văzut...
Culese și prelucrate de 

/. LEAHU

ORIZONTAL: 1) Depanator auto
rizat al aparatului masticator; 2) Ere- 
dele deplorabil al vitregiilor sorții - 
Intermediare exigente cu ochi impar
țiali; 3) Implicat sui-generis într-o răpire 
de senzație - Iluzionistul tacit al spec
tacolelor moderne; 4) Avatar al cerului 
sub semnul scarabeului - Rezultate 
neomologate ale depășirii normei; 5) 
Turiste docile călăuzite de un ghid 
pătrunzător - Exemplu elocvent de tărie 
proverbială; 6) Coasă inedită pentru 
miriștea bărbăției - Alergie infinitivală 
cu sindrom afectiv (înv.); 7) Descen- 
denți vestiți ai unei canide legendare - 
Soclu romantic pentru statuile roși
orilor; 8) Relicvă de lemn cu tendință 
centripete - Textură sui-generis cu 
valențe impermeabile; 9) Siluetă răs
frântă în oglinzi de cleștar - Conven
țional garant al discreției absolute; 
10) Navete spațiale cu racorduri 
terestre.

VERTICAL: 1)lzvor secat de stropii viitorului; 2) 
Fântâna appassionatto a energiei primare - Postate 
într-un ralanti funcțional la puterea zero; 3) Pași 
măsurați într-un maraton perpetuu - Săritor la 
înălțime într-un concurs de împrejurări; 4) Prefațat 
festiv de actul unirii - Pilot retrograd la nava afir
mației; 5) Culori predominante la evantaiul de mână
- Varietate agrestă de țelină murată; 6) Canal silabic 
de emisiune a uimirii - Defecțiuni critice cu com
plicații funcționale; 7) Stimulent al salivației la nivelul 
caninilor - Adversar tenace al atacanților apași; 8) 
Indicatoare de restrângere la strictul necesar - 
Perimetru de protecție a zonei intimității; 9) Blocaje 
intempestive pe canalul de recepție - Mărgăritar de 
suflet păstrat în scoica inimii; 10) Proba peremptorie 
a dezvoltării paralele.

Vasile MOLODEȚ
Dezlegarea careului “LICĂRIRI" apărut în 

ziarul nostru de sâmbăta trecută.
1) CASTRAVETE: 2) INTRATABIL: 3) VĂRATIC

- CE: 4) IȚA - ANUȚ - M; 5) LELE - STELE: 6) 
IMUNE - AVAN: 7) ZICERI - 1ST: 8) AZI -ANA - TA: 
9) TATA - URSAR: 10) AȚÂȚĂTOARE.

■ an! OO1 ■d> ■ 1•?J~sr " ■ 1

Controlul 
poziției:
Alb:' Rh2, Dg6, 
Nd2, Cg7, p:d3 
Negru: 
p:d7

Re5,

Soluția proble
mei din nr. trecut:
1. Nb3~
1. ... Rd6
2. Dc7 mat
1. ... Re4
2. De2 mat
1. ... d3
2. Df4 mat
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând în Deva teren intra
vilan cu anexe, accept și două 
rate. Telefon 2172t)8. (3094)

• Vând casă, curte și grădină, 
Petreni. Informații Petreni, nr. 
103. (3075)

• Vând garsonieră confort I, 
Zamfirescu, bl. Q2, ap. 9. Tele
fon 232432. (3118)

• Vând urgent casă cu gră
dină, sat Batiz, nr. 115, Hune
doara. (5576)

• Vând apartament 3 camere 
decomandate, zonă centrală. 
Telefon 233570. (3116)

• Vând clădire deosebită 
actualmente funcționează ca 
bar, poate fi folosită și pentru alte 
scopuri în Hunedoara; Aro 
camionetă. Telefon 227784 sau 
094/556046. (3131)

• Vând casă cu grădină, 
anexe, Zdrapți, nr. 345. Telefon 
233562. (3129)

• Vând apartament două 
camere zonă centrală. Telefon 
217290. (3135)

• Vând urgent apartament 2 
camere Deva, zonă ultracen
trală, parter, posibilități privati
zare. Telefon 054/215381, după 
ora 20. (3125)

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 1, Eminescu.. Telefon 
223093. (3146)

• Vând apartament două 
camere în Hunedoara,Micro 5, 
parter, posibilități privatizare, 
preț negociabil, 40.000.000 lei. 
Informații telefon 216891. 
(3129)

• Vând apartament 3 camere, 
Gojdu, etaj 1. Telefon 227245. 
(3141)

• Vând casă 3 camere, 
anexe, în Căstău. Telefoane 
218377, 220844. (3140)

• Vând BMW 316, avariat, 
pentru piese. Telefon 216483, 
092/712716. (3137)

• Vând Mercedes 200 Diesel, 
înmatriculat, an fabricație 1990, 
închidere centralizată, A.B.S., 
tapiserie piele, turelă faruri 
reglaj electric. Telefon 054/ 
224848, Deva. (3452)

• Vând camion Volkswagen 
245, cabină dublă, 2+1 uși și 
talon microbuz Volkswagen 22. 
Telefon 651172. (5264)

• Vând Volkswagen neînma
triculat, 1100 cmc, 1981, talon' 
Porsche 356, 1961. Telefon 
224780. (3147)

• Vând Oltcit fabricat în 1989, 
stare foarte bună, carte de 
identitate. Tel. 233863 sau 094/ 
204291.

• Vând tractor U 650, preț 
negociabil, 50 milioane lei. Tel. 
724559 (5581)

• Vând Dacia 1310, an fabri
cație 1987, tel. 650397, preț 
negociabil. (5063)

• Vând tractoare de la 22 la 
45 CP, utilaje agricole, Hațeg, 
str. Cloșca, 32, tel. 094/601574. 
(5835)

• Vând cățel vânătoare “Co
poi Ardelenesc”, 4-5 luni. Tele
fon 218174. (3073)

• Vând mașină sifon două 
capete model nou Slatina. 
Informații la telefon 222425. 
(3111)

• Vând și montez parbrize 
auto toate tipurile. Deva, Dragoș 
Vosă, nr. 14.(3114)

• Vând instalație satelit, preț 
convenabil. Telefon 622252. 
(3129)

• Vând telefoane celulare 
GSM la mâna a doua. Telefon 
094/859958. (3128)

• Vând drujbă rusească cu 
piese de rezervă. Telefon 
241185. (3136)

• Vând mașină pentru dărăcit 
lâna, mașină vată zahăr, tele
vizor alb negru, cutie viteză 
Dacia, bloc motor Dacia 1300. 
Informații la telefon 054/631241 
sau 094/631179 după ora 18. 
(3127)

• Vând mașini cusut indus
triale, piese accesorii Opel 
Kadett. Telefon 225632. (3126)

• Vând pui Husky Siberian, 
ochi albaștri, culoare deosebită. 
Telefon 621244. (3145)

• Vând uși balcon și ferestre 
noi, mașină cusut. Telefon 
627557. (5263)

• Vând motoretă, biciclete și 
mașini de spălat, planșetă 
proiectări A2, tel. 054/242723 
(3411)

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

• Vând semănătoare China, 
12 rânduri, preț negociabil, 
Subcetate, nr. 138, Crețu Vasile. 
Tel. 777264 (5834)

• Vând ușă stejar pentru 
apartament și acordeon Parot. 
Tel. 094898284 (3410)

• Astăzi se împlinesc 5 ani de 
când ne-am despărțit pentru 
totdeauna de dragul nostru soț, 
tată, socru și bunic, taragotistul

MURALEONTIN
Nu te vom uita niciodată. 

Familia Mura și Onețiu. (3139)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere apar
tament două camere, zona 
Bălcescu. Telefon 222455. 
(3138)

OFERTE DE
SERVICII

• Primim și oferim împru
muturi în lei și valută. Informații 
telefoane: 054/219320; 094/ 
504174; 092/373178. (3095)

• Meditez engleză. Relații la 
telefon 217387. (3133)

• S.C. Top Model Group 
S.R.L., cu sediul în Deva, str. 
Sîntuhalm, nr. 31 A, angajează 
tineri cu vârsta maximă 25 ani, 
în domeniul fabricării de mo
bilier. Informații la sediul so
cietății sau la telefon 233526, 
233528. (3134)

• Efectuez transport auto 1 
tonă. Telefon 216483, 092/ 
712716. (3137)

• S.C. Marrom Distribution 
S.R.L., distribuitor exclusiv 
produse alimentare import, 
angajează cu contract de 
muncă, pentru județul Hune
doara, agenți de vânzări. C V. 
pe adresa S.C. Marrom Distri
bution S.R.L. Sibiu, str. Alba 
lulia, nr. 110. (3453)

• Familia îndoliată - soțul Ionel 
și fiicele Rodica și Lucia - anunță 
cu adâncă durere trecerea în 
neființă a celei care a fost o soție 
și o mamă devotată

MARIȘEDIT
înmormântarea va avea loc 

duminică, 11 octombrie, ora 
14, la cimitirul catolic din Deva, 
str. M.Eminescu.

• Cu lacrimi în ochi și adân
că durere în suflete regretăm 
dispariția scumpei noastre 
soră, cumnată și mătușă

MARIȘEDIT
Suntem alături de familia 

îndoliată. Familia lacobescu.

• Cu nemărginită durere, fa
milia Curechian anunță moar
tea doamnei'

POENARIU IOANA

NUMAI ÎN 
LIBRĂRIILE 
BIBLIOFOR

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

DIVERSE

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

COMEMORĂRI

în vârstă de 88 ani. înmor
mântarea duminică, 11 octom
brie, ora 13, la cimitirul din str. 
Eminescu, Deva. Dumnezeu s- 
o odihnească în pace. (3148)

• Cu nemărginită durere în 
suflete familia anunță înce; 
tarea fulgerătoare din viață a 
celui care a fost neprețuit soț, 
tată, socru și bunic

DUȚĂ CONSTANTIN
în vârstă de 69 ani. Corpul 
neînsuflețit este depus la 
capela cimitirului catolic din 
Hunedoara, iar înmormân
tarea va avea loc duminică, 11 
octombrie, ora 14. (5582)

• Aducem un pios omagiu 
mătușii noastre dragi

dr.FLOREA ELENA
la împlinirea a 2 ani de la 
dispariție. Adriana și Lajcsi 
Szots. (3142)

SI
cu

©Husqvarna
Pentru o
Drujbă VECH 
primiți un 
Motoferăstrău

Husqvarr
Prețul modelului Huse

Plătim pentru o Druj

CONSILIUL
JUDEȚEAN 

HUNEDOARA

a 40
varna 40: 3.1 70.000 lei (362 USD)
ba veche: 350.000 lei (40 USD)

est de nlată: 2.820.000 lei *

Preț inclusiv TVA la cursul de schimb zilnic leu/dolar

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

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

(vis a vis de BANKCOOP DEVA) 
TEL.: 054-219301; FAX: 054-22455Q,

(fij Husqvarna

Organizează concurs 
în data de 30.10.1998, 
ora 9,00, la sediul Con
siliului județean, pentru 
ocuparea postului va
cant de director al 
Direcției de Exploa
tare și Adminis
trare a Drumurilor*

Condiții de partici
pare: studii superioare, 
specialitate construcții 
căi ferate, drumuri și 
poduri.

Relații suplimentare 
la tel: 211350, int. 175

■ J

AIMUIMT DE LICITAȚIE
_________________________ 9_____________________________ 9______________

k. OBIECTIVUL LICITAȚIEI: înființare distribuție gaze naturale 
presiune redusă, pentru alimentarea imobilelor situate în localitatea Totești, 
județul Hunedoara.

B. OBIECTIVUL LICITAȚIEI: înființare distribuție gaze naturale 
presiune redusă, pentru alimentarea imobilelor situate în localitatea 
Cârnesti, județul Hunedoara.

L NATURĂ LUCRĂRII SIMILARE: Gr. 8.1
2. SURSA DE FINANȚARE: Bugetul local
3. ORGANIZATORUL LICITAȚIEI: Consiliul local Totesti
4. TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTEI: 22.10.1998, ora 9,00
5. DESCHIDEREA LICITAȚIEI PUBLICE: 22.10.1998, ora 10,00
6. DOCUMENTELE LICITAȚIEI: Volumul de prezentare, caiet de sarcini și 

P.T. (liste de cantități de lucrări)
7. VIZITAREA AMPLASAMENTULUI: Timp de 3 zile după cumpărarea 

documentației
8. C0NDIȚII DE PARTICIPARE:
a) cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani actualizată: A 2600; B 1500 

mii. lei
b) valoarea lucrării similare terminată actualizată: A 800; B 450 mii. 

lei
c) capacitatea financiară la minimum: A 500; B 250 mii. lei

Pot participa numai firme cu agreere ROMGAZ.
r ~ - - - - - -

Consiliul de Administrație de la 
SC ALIMENTARA SA Deva

convoacă
Adunarea Generală Extraordinară a 

Acționarilor»
in data de 31 octombrie 1998, ora 9,00, la sediul 
societății din Deva, B-dul Decebal, bloc r, parter.

ORDINEA DE ZI:
1. Vânzare active
2. Diverse.

in situația in care nu sunt întrunite condițiile 
de prezență pentru prima convocare, a doua 
Adunare Generală Extraordinară va fi convocată 
in data de 1 noiembrie 1998, in același loc și oră. 
------  J

CONVOCARE
Consiliul de Administrație al SC MEROPA SA Hunedoara, cu sediul în 

Hunedoara, B-dul Traian, nr. 9, convoacă Adunarea Generală Extraordinară 
a Acționarilor pe data de 24.10.1998, ora 11.OO, la Sala Siderurgistul din localitate 
pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor, cu următoarea ordine de zi:

1. Informare privind rezultatele economico-financiare obținute la data de 30.09.1998.
2. Aprobarea majorării capitalului social.
3. Raportul comisiei de cenzori.
4. Completarea Consiliului de Administrație.
La intrare în sală acționarii vor prezenta buletinul de identitate și certificatul de acționar.
Majorarea capitalului social se face cu suma de J.235.200 mii lei de către SC ALPHA Import 

Export 2000 SA București iar structura acționariatului după majorare va fi următoarea: 
Acționar Nr. acțiuni deținute Valoare capital deținut (mii lei) Cota deținută %

în cazul neîndeplinirii condițiilor de prezență a acționarilor de frei pătrimi din capitalul social. 
Adunarea Generală Extraordinară se convoacă pentru data de 25.10.1998, la ora și sala mai sus 
menționate.

1. Acționar PPM 31.580 789.500 23,53
Conf. Legii nr. 55/1995
2. F.P.S. 19.287 482.175 14,37
3. Manager 15 375 0,01
4. SC ALPHA 83.305 2.082.625 62,09
Import-Export 2000 SA
TOTAL 134.187 3.354.675 1OO

Președinte
Consiliu de Administrație,

Dr. Fonea lacob
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SC MERCUR CORVINEX SA 
HUNEDOARA

cu sediul în Piața Libertății, nr. 16
organizează LICITAȚIE PUBLICĂ pentru închirierea următoarelor

spații comerciale:
1. Spațiu comercial nr. 1, str. Elisabeta Mărgineanu în supr. de 90 mp
2. Spațiu comercial, B-dul Traian (Ceangăi) 150 mp
3. Magazin nr. 64, str. Trandafirilor 179 mp
4. Magazin nr. 49, Bd. Traian 102 mp
5. Magazin nr. 38, Bd. Dacia 353 mp
6. Restaurant Bucegi, Bd. Dacia 255 mp
7. Centru sticle Bucegi, Bd. Dacia 30 mp
8. Restaurant Dunărea, M. Viteazu 481 mp
9. Mag. Gymtransut, com. Dorna 124 mp
10. SC Hercules Prodal, com. K1 35 mp
Licitația va avea loc în data de 23.10.1998, la sediul SC MERCUR CORVINEX 

SA Hunedoara, începând cu ora 10,00.
Garanția de participare la licitație este egală cu cuantumul chiriei pe o lună, 

la tariful de pornire a licitației.
Taxa de participare -100.000 lei.
Documentația pentru licitație se obține de la sediul societății contra cost.
Informații suplimentare la sediul societății la telefonul 712136.

SC CHIMICA SA ORĂȘTIE
vinde la licitație publică în ziua de 21 octombrie 1998 și în 

fiecare zi de miercuri până la epuizarea stocului următoarele:
1. Dacia Break - 1992 = 8.400.000 lei
2. Camionetă TV 14 C - 1992 = 24.590.000 lei
3. Autoturism ARO 243 - 1994 = 24.500.000 lei
4. Autocamionetă ARO 320 - 1992 = 20.400.000 lei
5. Alte mijloace fixe 
Prețul nu cuprinde TVA.
Relații suplimentare la telefon 241250/256.

Doriți să lucrați pentru o firmă de succes într-un program 
flexibil și alături de o echipă tânără?

S.C. TOBACCO DISTRIBUTION 
GROUP S.R.L.

Distribuitor autorizat R,J.Reynolds Tobacco
CAMEL • WINSTON • MONTE CARLO* WINCHESTER

angajează: AGENT DE VÂNZĂRI

Condiții de participare:
•persoană ambițioasă și 

comunicativă
•vârsta 20-30 ani
•studii medii sau superioare 
•spirit creativ și

organizatoric
•carnet de conducere 
•experiența în vânzări 

reprezintă un avantaj

• Firma oferă un 
salariu și condiții de 
lucru atractive, cu po
sibilitatea dezvoltării 
unei cariere, de ase
menea cursuri de 
instruire în domeniu.

Persoanele interesate sunt rugate să ne contacteze Ia telefon 233508.

COLEGIUL CONSOFT-COMPUTER Sibiu
Deschide în Deva cursuri de pregătire îh'infor

matică cu durata de un an școlar.
După absolvirea cursului se obțin certificate sub 

egida Ministerului Educației Naționale recunoscute 
de toate instituțiile din țară.

Informații la tei: 213678 sau la Colegiul Peda
gogic, între orele 16,30 - 18,30.

VREMEA
Vremea va fi predomi

nant frumoasă. Vântul va 
sufla slab, cu intensificări 
la munte. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 
6 și 16 grade iar cele maxi
me între 16 și 26 grade.

SC DGN Distrigaz NORD SA TG. MUREȘ
în atenția 

consumatorilor de 
gaze naturale

întreținerea, exploatarea și repa
rarea instalațiilor de utilizare a 
gazelor naturale revine beneficiarilor.

Pentru preîntâmpinarea acciden
telor ce ar putea surveni din cauza 
folosirii incorecte a instalațiilor de gaze 
naturale, se vor respecta cu strictețe 
următoarele reguli:

1. ÎNAINTE DE
APRINDEREA
FOCULUI:
a. Se va face ventilarea încăperilor în 

care funcționează aparatele de utilizare: în 
centralele termice și în încăperile cu aparate 
cu focuri libere se va crea o ventilație per
manentă;

b. Se va controla tirajul aparatelor ra
cordate la coș: în caz că se constată lipsa 
tirajului, nu se va aprinde focul decât după 
luarea măsurilor care să asigure tirajul (cu
rățarea coșului, a sobei, separarea apara
telor de evacuare mecanică, deschiderea 
clapetelor de reglaj etc.);

c. Se va controla dacă robinetele apara
tului de utilizare sunt închise: dacă robi
netele sunt deschise, se vor lua măsuri de 
ventilare a încăperilor respective și a celor 
învecinate, aprinderea focului făcându-se 
numai după aerisirea completă;

d. Se va asigura accesul aerului de ar
dere în focarul aparatului de utilizare (prin 
deschiderea ușilor cenușarului la sobe, prin 
deschiderea fantelor de acces la aer în fo
car, prin pornirea ventilatorului etc.);

e. Se va verifica funcționarea aparatului 
de automatizare;

f. Se va asigura ventilarea focarelor;

SUCURSALA DEVA
STIL E. GOJDU, NR. 85

2. LA APRINDEREA 
FOCULUI Șl ÎN TIMPUL 
FUNCȚIONĂRII:

I

a. După aerisirea focarelor, minimum 
cinci minute, se poate proceda în continuare 
la aprinderea focului. Aprinderea arzătorului 
sau a instalației de ardere se face numai cu 
aprinzătorul, fiind interzisă aprinderea directă 
cu chibrituri, hârtie etc.;

b. Se apropie aprinzătorul de arzător, du
pă care se deschide lent robinetul de mane
vră, până la aprinderea flăcării, continuarea 
deschiderii robinetului se va face concomi
tent cu supravegherea stabilității flăcării;

c. Respectarea instrucțiunilor elaborate de 
fabrica producătoare a aparatelor de utilizare;

d. Supravegherea permanentă în timpul 
funcționării a tuturor aparatelor neautoma
tizate;

e. Stingerea focului la aparatele de utili
zare racordate cu furtun se va face prin închi
derea robinetului de siguranță (cel de di
naintea furtunului), după stingerea flăcării 
închizându-se și robinetul de manevră;

f. în instituții (școli, cămine, hoteluri), focul 
se aprinde și se stinge numai de către per
sonalul instruit și însărcinat cu aceasta, prin 
grija unității beneficiare.

3. INDICAȚII SPECIALE
a. La utilizarea gazelor eete interzis:

• să se aprindă focul dacă aparatul de 
utilizare nu este etanș sau dacă nu are tiraj;

• să se lase focul aprins nesuprave
gheat;

• să se doarmă cu focul aprins;
• să se doarmă în încăperi cu aparate 

de consum gaze neracordate la coș;

• să se utilizeze aparate de consum 
neracordate la coș pentru încălzirea încă
perilor;

• să se facă modificări la instalația de 
gaze fără aprobare legală;

• să se obtureze secțiunea coșului în 
timpul funcționării aparatelor de ardere;

b. Dacă se simte mirosul caracteristic al 
gazului,'să se ia de urgență următoarele 
măsuri:

• stingerea tuturor focurilor;

• deschiderea ușilor și a ferestrelor;

• să nu se aprindă chibrituri și să nu se 
manevreze întrerupătoarele electrice;

• să nu se doarmă noaptea în încă
perea respectivă.

Reamintim abonaților casnici și asocia
țiilor de locatari că plata consumului de gaz 
se efectuează în termen de cinci zile de la 
data primirii înștiințărilor de plată sau depu
nerii în cont la CEC.

Peste termenul respectiv, se percep pena
lizări, iar la 30 de zile se încetează furnizarea 
gazului.

Degradarea aparatelor de măsură se sanc
ționează cu amendă de la 5000 la 10000 lei. 
Consumatorii de gaze sunt obligați să permită 
delegaților întreprinderii distribuitoare, care se 
prezintă cu legitimația vizată la zi și ordin de 
serviciu, accesul pentru control și verificare sau 
revizie a instalațiilor de gaze.

Abonaților care se opun la efectuarea 
controlului li se va sista furnizarea gazelor 
până la efectuarea controlului și după achita
rea tarifului de deschidere.

4

Apelăm, de asemenea, la întreaga po
pulație, pentru a ne sprijini în depistarea ori
căror emanații de gaze pe conductele stra
dale sau prin spații verzi.

Pentru orice emanații de gaze sau alte 
cauze care ar putea diminua gradul de sigu
ranță în exploatare a conductelor și insta
lațiilor de gaze, se va telefona de urgență 
echipelor de intervenție, care răspund la 
telefoanele: Deva: 928 227091; Simeria: 
928 261343; Petroșani: 544811;
Hunedoara: 712849; Călan: 730492; 
Orăștie: 242465; Vulcan: &70032; Hațeg: 
777190; Geoagiu-Băi. 648157.

STIMAȚI CONSUMATORI
DE GAZE NATURALE!
Folosirea gazelor naturale de către cei 

care nu cunosc și nu respectă instrucțiunile 
pentru utilizarea lor, creează pericolul pro
ducerii de explozii. De aceea, pentru preve
nirea explozifei în locuința dv., indiferent 
dacă gazele acumulate provin din infiltrații 
sau ca rezultat al unor defecțiuni sau mane
vre greșite ale instalației de utilizare, vă 
recomandăm următoarele:

• nu aprindeți focul sau lumina elec- H 
trică în încăperi fără o aerisire prealabilă;

• asigurați aerisirea permanentă în I 
încăperile în care există aparate de utilizare II 
cu flacără deschisă;

• asigurați ventilarea subsolului prin 1 
orificii de ventilare pe conturul exterior al j 
clădirii și între încăperile din subsol;

• nu obturați orificiile de aerisire ale I 
pivnițelor și ale subsolurilor tehnice;

• respectați instrucțiunile de utilizare a $ 
gazelor naturale existente la consumatori și 5 
publicate periodic în presa locală de către a 
Distribuția de Gaze Naturale;

• atenționarea în scris a celor care au 3 
construit pe rețeaua de gaz fără aprobarea 9 
Regionalei Gaz Metan Deva și înștiințarea 
primăriilor că dacă în decurs de trei zile nu 
se va reglementa situația se va proceda la 
sistarea alimentării cu gaze în acea zonă. în 
același timp se vor înștiința organele abi
litate pentru reglementarea unor astfel de 
situații.
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INTERESUL 
NATIONAL

r

(Urmare din pag. 1)

nevoile ei interne, tot mai multe 
și tot mai grele. Nu ne poate 
mâna în luptă decât interesul 
națioal. Or, nu avem nici un 
interes-să ne luăm la harță cu 
vecinii, fără motiv, doar pentru 
că ne-ar ațâța cineva.

E drept că nimeni nu ne-a 
cerut acest lucru, de aceea 
declarațiile unor reprezentanți 
ai armatei par precipitate și fără 
vreun argument logic. Relațiile 
de bună vecinătate între 
popoare nu trebuie alterate în 
nici un fel de influențe străine 
Interesului național ai aces
tora. Este de înțeles situația 
gravă din Kosovo, generată de 
ambele părți. După cum sunt 
de neînțeles acțiunile dure, 
sângeroase, îndreptate 
reciproc de unii împotriva 
altora, ceea ce face ca mulți 
etnici albanezi să sufere acum, 
în prag de iarnă, de foame și 
de frig, fără un acoperiș 
deasupra capului. Toată lumea 
este îngrijorată. Iar noi, vecinii 
sârbilor, cu atât mai mult.

Se speră ca rațiunea să

Vor fi resurse pentru 
revigorarea 

Arboret umul ui 
Simeria?

(Urmare din pag. 1)

încercările prin care a trecut 
această oază de frumos, 
puritate și de recreere. Imaginile 
prezentate susțin din plin 
afirmațiile, acestea înglobând și 
activitatea de câteva decenii pe 
care a desfășurat-o aici dl dr. 
ing. Stelian Radu, care a condus 
pe un drum ;bun Stațiunea. 
Sintetizând greutățile ce sunt 
întâmpinate din cauza secetei 
accentuate, inundațiilor, poluării 
intense,'cât și a unor delinc- 
venți, s-a arătat că pentru 
revigorarea Arboretumului ar fi 
necesare investiții de ordinul a 
peste două miliarde lei. Cum 
asemenea sum? •; se pot 
asigura pe plan local, dl primar 
Ionică Rovinar a solicitat 
sprijinul financiar și material al 
celor prezenți la simpozion. 
Câteva posibilități concrete de 
ajutor s-au conturat deja: *dl ing. 
Ion Crișan, directorul Direcției 
Silvice Deva - din cota pentru 
redistribuire s-ar putea 

CASA AUTO TIMIȘOARA

partener autorizat pentru zona de 
vest a României vă oferă:

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

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

-

învingă. Ca voința politică să 
rezolve criza. Aceasta 
presupune însă încetarea 
ostilităților, retragerea 
armatei sârbe și a forțelor de 
securitate din provincia 
separatistă și asigurarea 
condițiilor de revenire ia 
casele lor a refugiațitor 
albanezi care sunt majoritari 
în Kosovo. Pentru că, dacă 
alte state au varii interese în 
zonă, politice, militare, de 
altă natură, noi, românii, nu 
avem nici unul, sau poate nu 
avem decât interesul 
național, care înseamnă, între 
altele, și menținerea bunelor 
relații cu vecinii, a în
țelegerilor de cooperare și 
colaborare pe multiple pla
nuri, cu avantaje reciproce.

Probabil că o asemenea 
hotărâre, înțeleaptă și 
benefică, va fi luată în aceste 
zi/e, la întrunirea Consiliului 
Suprem de Apărare a Țării, 
urmând a fi validată de 
Parlament. Interesul național 
- mai presus de orice.

repartiza 50-100 milioane lei 
în favoarea Stațiunii; *dl Sigis
mund Duma, rector al Univer
sității Ecologice Deva - putem 
contribui la întocmirea de 
proiecte cu finanțare externă 
și la unele lucrări de 
întreținere, având în vedere 
profilul instituției noastre; *dl 
ing. Marius Mitrofan, director al 
SCCCF Deva - vom reveni să 
ajutăm la reconstrucția podu
rilor din parc și la curățirea 
lacurilor interioare; *dna ec. 
Teodora Crișan, directorul 
Sucursalei BCR Deva - 
căutăm soluții pentru un ajutor 
financiar. Astfel de oferte 
pentru susținere au mai venit 
din partea SC Condor Deva și 
SC Siderurgica Hunedoara. 
Un bun exemplu în privința 
sprijinului îl oferă Asociația 
Umanitară Tristar, filiala Uroi - 
Simeria, care în anii 1997 și 
1998 a sponsorizat Arbore- 
tumul cu manoperă și 
materiale în valoare de peste 
50 milioane lei.

Și polițiștii 
mai calcă 
pe “bec"
A devenit un obicei ca 

angajați ai Poliției din Călan să-și 
parcheze, în timpul lor liber, 
automobilele în zone semna
lizate ca fiind cu parcare inter
zisă. “Nu e prima dată când 
gardienii publici ne semnalează 
că automobilele unor cadre ale 
poliției din localitate sunt 
parcate neregulamentar pe 
străzile Călanului.

Zona cea mai “căutată" este 
în orașul nou, în fața Snack Bar
ului", ne spune dl Octavian 
Dumulescu, viceprimarul Căla
nului. Interlocutorul considera că 
situația, tinzând să se perma
nentizeze, impune deja 
intervenția șefului poliției locale, 
care va. fi contactat de 
reprezentantul administrației 
publice în vederea rezolvării 
problemei.(A.S.)

co&lilor
Sutele de școlari găsesc în 

atelierele și cercurile Clubului 
copiilor modalități instructive și 
educative de pregătire într-un 
domeniu sau altul.

"Din această toamnă clubul 
nostru și-a schimbat și 
denumirea și haina. Este de 
acum un “Palat al Copiilor", iar 
haina pe care i-am pregătit-o îi 
dă acest drept - recunoaște dl 
prof. Nicolae Manolescu, dascălul 
care conduce de două decenii 
acest lăcaș de educație din 
Deva, care și-a afirmat valorile 
nu numai în țară, ci și peste 
fruntariile ei. în după-amiaza" zilei 
de 1 octombrie, Palatul Copiilor 
din Deva și-a deschis porțile 
celor 22 de cercuri tehnice, 
artistice și de cultură generală, 
autentice laboratoare de inițiere 
și formare în diferite domenii, 
pentru copii de toate vârstele, de 
la clasele I la a Xll-a.

La manifestarea la care au 
participat aproape 900 de elevi 
din cei peste 1300 care vor 
trece pragul palatului în acest an 
de învățământ, școlarii au aflat 
din prima zi programul cercurilor, 
au făcut cunoștință cu viitorii lor 
dascăli, încredințându-se de 
valorile educative ale activității lor 
extrașcolare. (L.L.)

SAREA IODATĂ - modalitate de prevenire a 
gușii endemice și a altor tulburări legate de 

carențe de iod
Iodul este un element esențial 

pentru funcția normală a glandei 
tiroide - participând la sinteza 
hormonilor tiroidieni, atât de 
necesari pentru creșterea și 
dezvoltarea normală a 
organismului, pentru dezvoltarea 
și funcționarea normală a 
creierului.

Aportul normal zilnic de iod 
este de 100mg. Organismul își 
preia iodul necesar din apă și 
hrana zilnică - (vegetală + 
alimentele de origine animală).

în regiunile montane și 
submontane (cum se situează și 
județul nostru), există o carență 
geochimică de iod (solul nu conține 
iod suficient). în consecință, apa 
freatică, recoltele și animalele 
rumegătoare nu-și asigură aportul 
de iod necesar preluând sub 
50mg iod pe zi ceea ce 
echivalează cu 1/3-1/2 din

Conferință de presă a Filialei Hunedoara a 
Partidului National Român

1 ' f-------------------------------------------------------------------

Problemele administrației locale - 
în centrul atenției

în urma ședinței reunite a 
biroului executiv al Filialei 
Hunedoara a PNR și a biroului 
operativ al ligii aleșilor (primari și 
consilieri) acestei organizații, dl 
Gheorghe Dreghici, liderul filialei 
județene, a susținut o conferință 
de presă. Cu acest prilej au fost 
abordate o serie de probleme 
privind activitatea de până acum 
și programul de lucru până la 
sfârșitul anului. Accentul a fost 
pus pe aspectele legate de 
administrația publică locală. în 
context, dl Dreghici a reliefat locul 
și rolul unor legi cum sunt cele 
referitoare la domeniul public și la 
finanțele publice locale, precum 
și necesitatea elaborării unui 
program de acțiuni economico- 
sociale în raport de resursele 
existente la nivelul unităților 
administrativ teritoriale.

Privind Legea domeniului 
public, în ședința birourilor reunite 
s-a subliniat importanța ce o 
prezintă modul de organizare și 
de gestionare a pădurilor și a 
terenurilor cu vegetație forestieră

Starea mediului
Poluanții gazoși analizați 

(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) au avut și pentru 
perioada 28 septembrie - 4 
octombrie 1998 valori medii și 
maxime care se încadrează în 
limitele admise prevăzute de 
STAS-ul de calitate a aerului 
12574/1987. Valorile maxime au 
fost înregistrate pe zona Paroșeni 
la data de 1 oct. 1998 atât pentru 
dioxidui de azot cât și pentru 
dioxidul de sulf. Pentru amoniac și 
fenoli, indicatori care se determină 
numai pe zona Hunedoara, 
maximele au fost evidențiate la 
datele de 28 septembrie, și, 
respectiv, 2 octombrie a.c.

Pulberile în suspensie au 
valori medii care se încadrează în 
limita admisă de 0,15 mg/mc aer/ 
24h la toate punctele de control 
din județ. Valoarea maximă a fost 
înregistrată pe zona Hunedoara 
la data de 2 octombrie 1998. 
Raportat la perioada anterioară, se 
constată o creștere a valorii medii 
și maxime pe toate zonele, cu 

^excepția Văii Jiului.

cantitatea de iod necesară.
Carența geochimică de iod 

reprezintă factorul determinant al 
apariției gușii endemice. 
Rezumând, însă, efectele 
afecțiunilor legate de carența de 
iod ele sunt următoarele.

- Asupra indivizilor: gușă 
hipotiroidism, pierderea energiei.

- Asupra femeilor gravide: 
avort, copii născuți morți și copii 
cu retard psihic de la naștere.

-Asupra copiilor: pot fi apatici, 
pot fi opriți în creștere, întârziați 
mintal și incapabili să se miște, să 
vorbească sau să- audă normal; 
pot prezenta malformații fizice și 
cretinism.

- Asupra societății: 
productivitate redusă și solicitare 
mare a serviciilor sociale.

Peste 20 de milioane de 
oameni din întreaga lunrte suferă 
de dificultăți psihice în diverse 

de către asociațiile proprietarilor, 
în care sens din partea 
specialiștilor filialei PNR a fost 
inițiat un proiect de statut ce 
reglementează acest domeniu, 
inclusiv situația compoșesoratelor.

Referitor la Legea finanțelor 
publice locale s-a subliniat că, 
potrivit calculelor făcute, în cazul 
județului nostru ar rezulta un 
buget de două ori mai mare la 
partea de venituri față de cel 
stabilit pentru acest an, ceea ce 
ar favoriza o mai bună 
dezvoltare. Pe de altă parte însă .- 
cum este ușor de înțeles, dacă 
nu se fac . redistribuiri 
corespunzătoare și pentru 
unitățile administrativ-teritoriale 
mai sărace, acestea vor fi 
condamnate să rămână într-o 
sărăcie mai accentuată. Din 
păcate însă, fără măsuri de 
restructurare și de relansare 
economică, perpetuarea unor 
stări de lucruri negative precum 
sunt cele generate în cazurile 
RAH Petroșani, Siderurgica

Pulberile sedimentabile 
continuă să înregistreze depășirea 
limitei admise de 17 g/mp/lună în 
zonele Teliuc de 4,37 ori și pe zona 
Chișcădaga de 14,55 ori. Față de 
perioada anterioară, pulberile 
sedimentabile au crescut ca 
valoare medie pe zona 
Chișcădaga cu peste 140g/mp/ 
lună, iar pe zona Teliuc acest indi
cator s-a redus cu peste 60,0 g/ 
mp/lună.

Nivelurile radioactivității beta 
globale și dozei gama absorbite 
se mențin în limitele de’variație ale 
fondului natural de radioactivitate 
pentru toți factorii de mediu 
analizați: aer (depuneri
atmosferice și aerosoli filtrați), apă 
brută și potabilă, sol și vegetație. 
Valorile medii la depunerile 
atmosferice au fost de 0,98 Bq/ 
mp/zi, iar la aerosolii filtrați de 1,14 
Bq/mc aer. Menționăm că la acești 
indicatori valorile de atenție sunt 
de 200,0 Bq/mp/zi și, respectiv, de 
10,0 Bq/mc aer/zi la aerosolii filtrați.

Materiile în suspensie pe râul 

grade, provocate de carența de iod 
și aproximativ 6 milioane persoane 
sunt cretine. 1,6 miliarde de oameni 
sunt în pericol; afecțiunile legate de 
carența de iod afectează 50 
milioane copii; 100.000 cretini se 
nasc în fiecare an. Se știe că astfel 
carența de iod este cea mai 
frecventă cauză de handicap 
psihic din lume care poate fi 
prevenită reprezentând o 
amenințare pentru dezvoltarea 
socială și economică a multor țări 
ale lumii.

De aceea, O.M.S., împreună cu 
alte organisme internaționale, are 
obiectiv prioritar eliminarea 
tulburărilor legate de carența de iod 
până în anul 2000. Ca primă măsură 
de prevenire rapidă si eficientă se 
recomandă folosirea. în alimentație, 
a sării de bucătărie iodată (cu 
aaaos de iod).

Sarea iodată nu este un medi

Hunedoara, al firmelor 
siderurgice din Călan etc., care 
nu-și achită datoriile față de 
buget, este greu de alcătuit un 
buget echilibrat, în baza căruia 
să fie finanțate obiectivele 
propuse și necesar de realizat. 
De asemenea, modul de 
colectare a impozitelor de la 
marii datornici are numeroase 
lacune.

Alte probleme aduse în 
atenție s-au referit la 
organizarea sărbătoririi a 80 de 
ani de ia Marea Unire de la 
Alba lulia, la susținerea poziției 
ministrului Educației Naționale 
față de înființarea unei 
universități multiculturale, 
precum și a propunerii din 
partea Filialei PNR Hunedoara 
ca și în viitor la conducerea 
acestui minister să fie tot un 
cadru universitar de la 
Universitatea Babeș-Bolyai din 
Cluj-Napoca.

Nicolae TÎRCOB

Jiu, provenite de la unitățile de 
exploatare și preparare a 
cărbunelui, au avut o valoare 
medie de 1015,0 mg/1 și o 
valoare maximă înregistrată la 
data de 29 septembrie de 1656,0 
mg/1.

Din datele primite de la 
unitățile teritoriale ale R.A. Apele 
Române, în cursul lunii august 
1998 au fost verificați 50 de 
agenți economici privind modul 
cum se respectă valorile limită 
stabilite pentru indicatorii de 
calitate ai apelor uzate la 
evacuarea în apele de 
suprafață din județul 
Hunedoara. Din cele 50 de unități 
analizate, 22 evacuează ape 
corespunzător epurate și 28 de 
unități evacuează ape 
necorespunzător epurate și 
care contribuie la poluarea 
apelor de suprafață. Din ultima 
categorie menționată, 18 unități 
prezintă depășiri la un singur 
indicator, 7 unități la doi indicatori 
și 3 unități prezintă depășiri la 
trei sau mai mulți indicatori.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva

cament sau tratament pentru 
retard psihic sau cretinism. Ea 
este folosită pentru a preveni 
problemele ce apar datorită 
carenței de iod.

O persoană nu are nevoie 
de mai multă sare iodată decât 
de obicei. Consumul de sare 
iodată în cantități mai mari nu-i 
va face pe oameni mai inteligenți, 
sau să crească mai înalți.

Pentru a fi siguri că sarea 
pe care o folosim este iodată, 
se citește eticheta de pe 
pachetul de sare. Sarea iodată 
trebuie consumată în timp de 6 
luni de la cumpărare.

Iodul nu schimbă gustul 
sării, nu are miros, culoare sau 
gust.
Dr. Rita FUGACIU, medic 

primar endocrinologie 
Dispensar policlinic Deva
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