
Guvernul majorează amenzile pentru 
contravențiile la legislația rutieră

Guvernul a adoptat un proiect 
de hotărâre prin care se majorează 
amenzile contravenționale, se 
stabilesc noi limite de viteze pentru 
circulația rutieră și se introduce 
obligativitatea purtării centurii de 
•siguranță în oraș. De asemenea, 
vor fi amendați contravențional 
conducătorii auto care vorbesc la 
telefonul celular în timp ce 
autovehiculul 'se află în mișcare.

Gavril Dejeu, ministrul de In
terne, a declarat că, până în prezent, 
amenzile erau nesemnificative, iar 
majorarea acestora a fost 
necesară pentru a ordona circulația 
pe drumurile publice. El a adăugat 
că are în vedere adoptarea unei 
reglementări care va interzice 
polițiștilor să mai încaseze banii 
proveniți din aplicarea amenzilor. 
Aceștia vor întocmi doar proceșe- 

verbale de constatare, iar amenzile 
ar urma să fie plătite la ghișeele 
băncilor sau la CEC.

"Majorarea, de la 1 octombrie, a 
salariilor polițiștilor, cu 25-30%, nu 
este dependentă de majorarea 
amenzilor. Dorim să aducem salariile 
polițiștilor la nivelul salariilor celorlalte 
categorii de bugetari", a spus Dejeu.

Proiectul modifică și com
pletează Regulamentul pentru 
aplicarea Decretului 329/96 privind 
circulația pe drumurile publice și 
pentru stabilirea și sancționarea 
contravențiilor în acest sector. 
Guvernul majorează amenzile 
pentru contravențiile la legislația 
rutieră

Șeful Poliției Rutiere din cadrul 
IGP, colonelul Nicolae Avramescu, a 
declarat că noile amenzi 
contravenționale vor varia între 

60.000 lei și 500.000 de lei, în funcție 
de gravitatea faptei comise. El a 
arătat că există totuși și amenzi de 
până la un milion de lei, în cazul în 
care administratorul unui drum nu îl 
semnalizează corespunzător.

Hotărârea adoptat^ de Guvern, 
care va intra în vigoare la 60 de zile 
de la apariția în Monitorul Oficial, 
modifică și completează 
Regulamentul pentru aplicarea 
Decretului 328/1966 privind 
circulația pe drumurile publice și 
pentru stabilirea și soluționarea 
contravențiilor rutiere.

Actul normativ prevede, de 
asemenea, uniformizarea vitezelor 
de circulație în localități, precum și 
creșterea vitezei maxime în afara 
localităților, potrivit limitelor practicate 
în țările europene. Limita de viteză, 
în localități, este de 50 km/h; în 

afara localităților • 90 km/h; pe 
autostradă - 120 km/h.

în funcție de categoria din care 
fac parte autovehiculele, vitezele 
maxime admise în afara localităților 
se limitează, pentru autovehiculele 
din categoria A. la 100 km/h pe 
autostradă si 80 km/h pentru 
celelalte categorii de drumuri, cele 
din categoria C - 90 km/h pe 
autostrăzi si 70 km/h pe celelalte 
categorii de drumuri, cele din 
categoria D - 90 km/h pe autostrăzi 
si 80 km/h pe celelalte categorii de 
drumuri Pentru tractoare și alte 
mașini autopropulsate, viteza 
maximă admisă este 50 km/h.

Viteza maximă pentru auto
vehiculele care tractează 
remorci este cu 10 km/h mai 
mică decât viteza maximă 
admisă pentru categoria din 

care face parte vehiculul care 
tractează.

Viteza maximă admisă în 
afara localităților pentru 
autovehiculele conduse de 
persoane care au mai puțin de 
un an practică de conducere 
este cu 10 km/h mai mică decât 
viteza maximă admisă pentru 
categoria din care fac parte 
autovehiculele respective.

Avramescu a arătat că atât 
conducătorul autovehiculului, 
cât și pasagerul care ocupă 
locul din față sunt obligați să 
poarte centura de siguranță, pe 
drumurile publice din localități și 
din afara acestora. El a precizat 
că sunt exceptate de la această 
obligativitate femeile gravide, 
polițiștii și pompierii aflați în 
misiune. (Mediafax)

Un moment mult 
așteptat de deveni 
Ieri a pornit 
încălzirea
în cadrul unei conferințe de 

presă organizată de conducerea 
SC APATERM SA din Deva, dl 
Liviu Antal, directorul general al 
societății, a anunțat că în ziua 
de 16 octombrie a.c., adică ieri, 
a început furnizarea căldurii în 
municipiul reședință de județ, 
eveniment mult așteptat de 
deveni ținând seama de 
temperaturile scăzute din 
ultimele zile. Este necesar ca 
cetățenii să asigure aerisirea 
instalațiilor și să semnaleze 
orice defecțiuni apar. în cadrul 
conferinței de presă s-a vorbit 
și de o seamă de noutăți ce se 
vor aplica în sistemul de 
încălzire a municipiului, despre 
care vom informa cititorii într- 
unul din numerele viitoare ale 
ziarului nostru. (Tr. B.)

Primul ministru Radu 
Vasile - in Valsa Jiului

Ieri s-a aflat în județul Hunedoara primul mirțistru al 
României, dl Radu Vasile. Premierul a răspuns astfel 
unei mai vechi invitații a minerilor Văii Jiului de a-i vizita 
la ei acasă și a-i ajuta în procesul dur al restructurării în 
care se află mineritul românesc.

Șeful executivului a vizitat unități economice din 
acest mare bazin carbonifer al țării, s-a întâlnit - în 
prezența. reprezentanților la vârf ai administrației 
județului Hunedoara și municipiului Petroșani, a unor 
parlamentari de Hunedoara - cu cadre de conducere ale 
RAH Petroșani, ale altor întreprinderi și instituții din 
municipiu, cu șefi de partide și lideri sindicali.

A fost organizată o conferință de presă.
Vom reveni cu amănunte. (D.G.)
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TRAFICUL ' 
CU MAȘINI 

PRIN 
FUNDAȚII, 

PERMIS
Organizațiile sau aso

ciațiile non-profit cu caracter 
umanitar sau cultural, 
inclusiv fundațiile, vor fi 
scutite de taxe vamale Ja 
importul autovehiculelor 
primite sub formă de ajutoare 
și donații, au stabilit, joi, 
deputății, la adoptarea legii 
de modificară a Tarifului 
vamal de import al României, 
în martie 1998, la dezbaterea 
în Comisia de buget-finanțe 
din Camera Deputaților, se 
hotărâse impunerea de taxe 
vamale pentru autoturismele 
importate de fundații și de 
asociațiile non-profit. Plenul 
nu a împărtășit acest punct 
de vedere și, la propunerea 
deputatului PNL Cezar 
Corâci, a stabilit ca 
autovehiculele să fie scutite 
de taxe vamale, dacă sunt 
importate ca ajutoare și 
'donații. (Cr. R )

Conversații

Vremea va fi la început 
rece, apoi se va încălzi ușor 
începând din vest și sud vest. 
Cerul va fi variabil, cu unele 
înnorări în vestul și nord vestul 
țării. Vîntul va sufla slab la 
moderat*Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între -2 grade și 8 
grade, iar cele maxime, în 
creștere, între 12 și 22 de 
grade.

-Dv, die Gheorghe Curcă, sunteți liderul Sindicatului „22 Decembrie" 
de la Sucursala minieră Poiana Ruscăi-Teliuc. Care mai este soarta 
minerilor din zonă?

- E grea, e foarte grea. în programul de restructurare a mineritului 
din zona Hunedoarei, aprobat în iulie 1997 la București, la o ședință la 
care apn participat, s-a prevăzut disponibilizarea a circa 450 de persoane. 
A apărut însă Ordonanța 22, care a trimis în șomaj, la cererea lor, e 
drept, 1770 de oameni. Atrași de mirajul câtorva milioane, cam 16, au 
plecat și buni și răi, care au paralizat serios producția.

- Cam mulți...
- în jur de 42-45 la sută din efectivul Sucursalei, în pofida faptului că 

noi ne realizam lună de lună programele de extracție
și preparare a minereurilor de fier. De la alte unități 
n-au plecat mai mulți decât 7-10 la sută. [y î(xJL 1 dd

- In schimb, unele mine au fost închise.
- Da, cele de la Boița-Hațeg, Bocșa, Rușchița.lj^^^^^^3^^^ 

din cadrul Regiei Autonome a Cuprului Deva,
care aparținem și noi. —--------—

- Ș/ restructurarea in minerit continuă.
- Nu suntem împotrivă. Se aude că de la RAC Deva vor mai fi 

disponibilizați vreo 2500 de oameni. Cred că de la SM Poiana Ruscăi 
nu mai este cazul. înseamnă să nu ne mai putem continua activitatea. 
Sindicatul ,,22 Decembrie" se va opune altor trimiteri în șomaj. Ne 
doare rămânerea oamenilor pe drumuri.

- Șindicatele îi mai pot ajuta pu ceva pe acești oameni?
- Ne îngrijorează situația lor, însă n-avem cum să-i mai ajutăm. Noi 

ne îngrijim de soarta angajaților, de apărarea drepturilor lor, de muncă, 
salariale, sociale. Mai ales că este nevoie de minerit, de minereu de fier, 
în zona Poiana Ruscăi, materie primă pe care „Siderurgica" Hunedoara 
o așteaptă de la noi, deși are și ea probleme de restructurare.

- Poate veți fi ajutați prin recenta Ordonanță de Urgență privind 
zonele defavorizate.

- Sperăm. Știm că prima șansă din acest punct de vedere o are Valea 
Jiului, dar și Poiana Ruscăi și Țara Zarandului au situații grele, sunt zone 
monoindustriale, cu minerit masiv, în care lucrează mii de oameni. Celor 
de la cărbune, de la RAH Petroșani, RAL Tg. Jiu, RAC Ploiești li s-au 
preluat o serie de obligații neachitate la datoria publică, dar pe noi, pe cei 
de la minereuri, Guvernul ne-a lăsat de izbeliște. Nu-i cinstit. Iar blocajul 
financiar pune pe butuci multe întreprinderi. Nu numai unități miniere.

- Poate se rezolvă și asta.
- Cum să se rezolve? Blocajul financiar băncile l-au făcut, ele îl

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 8)

La Siderurgica Hunedoara 
Efectivul se va reduce 
cu 5000 de angajați

Printr-un comunicat de presă primit din partea conducerii SC 
Siderurgica SA Hunedoara ne sunt făcute cunoscute o serie de 
măsuri menite să conducă la consolidarea poziției societății pe piața 
internă și externă, la reducerea costurilor de fabricație și la alinierea 
prețurilor produselor siderurgice practicate într-o economie 
concurențială. în acest scop a fost elaborat un Program de 
restructurare care este susținut și de către Sindicatul “Siderurgistul", 
acest acord fiind concretizat prin semnarea protocolului cu 
conducerea SC Siderurgica, în data de 9 octombrie a.c.

Programul de restructurare pe termen scurt și mediu este menit 
să conducă la atingerea a o serie de obiective, care impun 

readaptarea necesarului de personal la noile 
PH®|KHBBi|condiții. în acest sens se preconizează ca în 

intervalul 1998-1999 la SC Siderurgica să fie 
redus efectivul de personal cu circa 5000 de 
angajați, ceea ce reprezintă o scădere cu 33 la 

■■■■■I^^Wsută față de numărul angajaților existenți la 1 
ianuarie 1998.

De menționat că până la sfârșitul acestui an reducerea globală 
va fi de 3000 de persoane. în context se precizează că peste 1200 
de persoane au fost deja disponibilizate în perioada aprilie-octombrie 
a.c. Diferența de angajați vor fi disponibilizați și vor beneficia de 
plăți compensatorii conform Ordonanței Guvernamentale nr.9/1997.

în cursul anului 1999 vor continua procesul de restructurare și 
de modernizare a societății, procesul investițional și de externalizare 
a unor activități conexe (întreținere, servicii, cantine, transport etc.) 
urmând ca acestea să fie transformate în societăți independente 
desprinse de societatea mamă. Ca o fază premergătoare separării 
activităților auxiliare și pentru o mai bună gestiune a costurilor in
terne, începând cu trimestrul IV/1998 SC Siderurgica SA Hunedoara 
trece la implementarea centrelor de profit. în acest fel se va pro
duce o îmbunătățire a actului managerial la nivel de secții și uzine, o 
responsabilizare a conducătorilor, creându-se totodată premisele 
desfășurării unor activități mai eficiente.

Principalele avantaje ale acestui program de restructurare 
constau în: • posibilitatea managementului firmei să-și concentreze 
eforturile pe activitatea de bază - activitatea productivă; 
•îmbunătățește calitatea serviciilor prestate de societățile ce se vor 
desprinde din SC Siderurgica SA Hunedoara datorită mediului 
concurențial nou creat.

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

I---------------------------------------- 1
I Primăria municipiului I 
\Deva I

[Comunicat! 
| de presa | 
i i

Ca urmare a repetatelor |
■ insistențe telefonice ale !
■ redacției bisăptămânalului ■ 
| “Oglinda” și care au avut | 
| drept obiect introducerea |
■ pe ordinea de zi a ședinței >
1 Consiliului local al muni- ■ 
I cipiului Deva din data de 20 I 
| octombrie 1998 a unui pro- | 
i iect de hotărâre “privind > 
1 oferta de concesionare * 
I prin licitație publică a I 
| terenului în suprafață de | 
I 3200 mp, situat în Deva, ■ 
J zona Gării, înscris în CF ! 
I 4512, având numere topo I 
| 1333/1, 1334/1, 1335/1 |
■ pentru realizarea unui su- ■ 
! permagazin”, facem cai- ! 
I noscut cetățenilor muni-1 
| cipiului Deva că acest | 
| proiect de hotărâre va fi | 
. introdus pe ordinea de zi a j
■ proximei ședințe extra- I 
| ordinare de consiliu ce va | 
| avea loc în această lună.

Opinia publică trebuie ■ 
* să cunoască, astfel, că ' 
I toate aceste insistențe au I 
| fost făcute în urma unui |
■ protest al grupului de i 
. consilieri ce au inițiat acest ! 
1 proiect de hotărâre, care, > 
I însă, nu a fost adus și la | 
| cunoștința executivului.

Biroul relații externe, ' 

mass media I 
I______ fa.__________ — J

i

SWEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Al. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele In lei 
persoanelor fizice!

X la 30 da zile - Sl% 
X la 90 de zile - 53%

Pregătiri ale IOV
La acest sfârșit de 

săptămână se află în Deva 
secretarul general al 
Organizației Internaționale de 
Folclor (IOV), Alexander Veigl. 
împreună cu Inspectoratul 
pentru Cultură (al cărui consilier 
șef este și președintele IOV -

Secția Națională Deva-România) 
și cu alți factori interesați, 
oaspetele austriac va stabili 
unele detalii în perspectiva 
Conferinței Europene a IOV și a 
Festivalului Internațional de 
Folclor "Sarmizegetusa”, ce se 
vor desfășura anul viitor în 
județul nostru. (G.B.)

Fotbal de atracție
Și

11,
va

la Hunedoara 
Certej

Sâmbătă, de la ora 
Corvinul Hunedoara își
disputa meciul său din etapa a 
12-a a Diviziei B, cu Jiul 
Petroșani. în aceeași zi și oră, 
Minerul- Certej primește replica 
puternicei formații din Divizia C, 
seria a lll-a, din partea echipei 
Șoimii Sibiu. (S.C.)

de

17-18

Farmacii 
serviciu

în intervalul 
octombrie este de gardă în
Deva farmacia “Ana Farm" 
din strada Mărăști, bloc 24, 
telefon 624817.

La Hunedoara va onora 
rețetele unitatea farmaceutică 
“Amica", strada A. lancu, 
nr.3, bloc 137, telefon 
713045. (E.S.)

PAG. A IV-A
■ De toate 
pentru toți

■ Caleidosco
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Sâmbătă
17 octombrie

TVR |
7.00 Bună dimineața, de 

la...lași! 9.05 Agenda 
electorală 9.15 Aladdin (d.a) 
11.00 Hotarul onoarei (f, SUA 
1990) 12.30 Ordinea publică 
13.00 A doua alfabetizare 13.30 
Ecranul 14.30 Video-Magazin
16.55 Star Trek — Deep Space 
9 (s, ep. 72) 17.45 Echipa de 
Intervenție (s, ep. 167) 18.30 
Sabrina, vrăjitoare la 16 ani (s, 
ep. 5) 18.55 Teleenciclopedia
19.45 Săptămâna sportivă
19.55 Doar o vorbă „săț-i mai 
spun”! 20.00 Jurnal, meteo
20.30 Cer întunecat (s, ep. 
ultimul episod) 21.20 Școala 
vedetelor la absolvire 22.35 
Filmele secolului - Colecția 
Warner

TVR 2
7.00 Căderea vulturilor (s, 

ep. 11r) 8.05 Viață de câine (d.a)
8.30 Sporturi extreme 9.00 
Comorile lumii 10.30 Filmele 
săptămânii 10.35 Documente 
culturale 11.20 TVR Cluj- 
Napoca 13.30 Actualitatea 
culturală 14.00 Dinastia 
Cleopatrelor (s, ep. 7) 14.50 

\Bijuterii muzicale 15.35 Viață

Duminică
18 octombrie

TVR I
7.00 Bună dimineața de la 

..Cluj-Napoca! 8.30 Lumină din 
lumină 9.05 Povestirile lui 
Donald Rățoiul 9.30 Kiki Riki 
Miki 11.00 Viața satului 13.00 
Biserica satului 13.15 Tezaur 
folcloric 14.30 Video-Magazin 
18.50 Serial de călătorii 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo 20.30 7 zile 
în România 21.00 Dragoste 
renăscută (f, SUA, 1980) 22.45 
Telesport 22.55 D-na King, 
agent secret (s, ep. 41) 23.45 
Pop show nocturn

TVR 2
8.00 Viață de câine (d.a)

8.30 Sporturi extreme (do) 8.55 
Comorile lumii 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 A doua 
alfabetizare 10.00 Repere 
vitale 10.30 Cinematograful 
vremii noastre 11.20 TVR lași
13.30 Creanga de aur 14.00 
Dinastia Cleopatrelor (s, 
ultimul episod) 14.50 Vitrina 
personajelor de operă 15.10 
Din albumul celor mai

^fr.umoase melodii populare

LUNI, 
'ti'O 19 octombrie

- TVRI
12.05 Miracolul românesc 

(do/r) 13.00 Natacha (s/r) 14.10 
Santa Barbara (s/r) 15.00 
Dosarele istoriei (do/r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară
17.30 Scena. Festivalul 
Internațional „Zilele teatrului 
Valah” 18.05 Studioul electoral 
19.05 Sunset Beach (s, ep. 
324) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.00 
Justiție militară (s, ep. 34) 
21.50 Nimic sfânt (s, ultimul 
ep.) 22.45 Jurnalul de noapte

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! (r) 13.00 D-na King, 
agent secret (s/r) 13.50 Un 
cântec pentru fiecare 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Engleză 15.35 Viață de 
câine (d.a) 16.00 Țiganca (s, 
ep. 14) 16.45 Santa Barbara (s) 
18.00 Hei-rup! Hei-rap! (cs) 

^19.10 Portrete în acvaforte 

de câine (d.a) 16.00 Țiganca (s, 
ep. 12)16.45 Santa Barbara (s, 
ep. 668) 18 00 Studioul elec
toral 19.00 Istorie, memorie, 
recuperare 20.30 Teatrul TV 
prezintă: Războiul Domnului 
22.20 Ateneu 23.30 Conviețuiri

ANTENA 1
7.55 Caracatița (r) 9.00 Den

ver, ultimul dinozaur (d.a., ep. 
47) 9.25 Noile aventuri ale lui 
Flash Gordon (ep. 18) 10.00 
între prieteni 11.00 Spaime, 
soluții, speranțe 12.00 100 de 
grade Celsius (talkshow) 13.00 
Fotbal 16.00 Fete de provincie 
(s, ep. 6) 16.30 Constelația Ci
nema 17.00 Pe cont propriu (s, 
ep. 6) 18.00 Decepții (s,e p. 60)
19.30 „Sâmbete și zâmbete” 
20.00 Nash Bridges (s, ep. 38) 
21.00 Nu trăda prietenia (f. 
comedie, SUA, 1997) 23.30 
Cronici paranormale (ultimul 
episod)

i PRO TV
8.00 Aventurile lui Fudge I 

(ep. 1) 8.30 Mica sirenă (ep. 7)
9.30 Tarzan și misterul 
deșertului (f, SUA 1943) 11.00 
ProMotor 11.30 Am întâlnit și 
români fericiți 12.00 Punctul 
pe I (talkshow) 12.55 Știrile 
PRO TV 13.00 Dragul de 

15.35 Viață de câine (d.a. SUA, 
1997) 16.00 Țiganca (ep. 13)
16.45 Santa Barbara (ep. 669) 
19.00 De cealaltă parte a 
miezului nopții (s, ep. 3) 19.45 
Clepsidra cu imagini 20.00 
Ultimul tren 21.00 Sportmania 
24.00 Reîntâlniri muzicale

ANTENA 1
7.00 Uragan în paradis (s, 

ep. 17) 7.45 Pe cont propriu (si 
r) 8.30 Spirit și credință 9.00 
Animal Show (seria a lll-a, ep. 
17) 9.25 Denver, ultimul 
dinozaur (d.a., ep. 48) 10.20 
Mighty Max (ep. 34) 11.30 
Telemeridiane 12.00 Printre 
rânduri 13.00 Enciclopedia TV 
14.00 Duminica în familie 18.00 
Decepții (s, ep. 61) 19.30 A treia 
Planetă de la soare (s, ep. 46) 
20.00 Martor inocent (acțiune/ 
comedie, SUA, 1982) 21.45 
Glasul inimii (s, ep. 2) 22.45 
Fotbal Club la Antena 1 - 
talkshow sportiv

PRO TV
8.00 Căpitanul N (ep.22) 8.30 

Toți câinii merg în rai (ep. 11) 
9.00 Superabracadabra 11.00 
Doctor în Alaska (ep. 83) 12.00 
Profeții despre trecut 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 O

19.40 Sănătate, că-i mai bună 
decât toatei (mag.) 20.10 
Natacha (s, ep. 58) 22.00,Răpiri 
organizate (dramă Italia 1975)

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Știri 10.15 Agenția 
de presă 10.20 Iluzii (s, ep. 67) 
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. 93) 14.00 Știrile amiezii
14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
105) 16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s, ep. 22) 18.00 Decepții 
(s, ep. 62) 19.30 Marius Tucă 
Show 21.00 Pericol iminent (s, 
ep. 6) 22.00 Viitorul începe azi 
(s, ep. 28) 23.30 Agenția de 
presă 23.35 Cuiul din pantof 
(talkshow)

PRO TV
10.00 Tânăr și neliniștit (s/ 

r) 10.45 Cameră cu vedere (f/r)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
Procesul etapei (r) 15.00 Tânăr 
și neliniștit (s) 16.00 Nano (s, 
ep. 143) 17.00 Știrile PRO TV 

Raymond (s, ep. 18) 13.30 Tom 
Show (ep. 17[14.00 Generația 
PR015.30 Echipa mobilă 16.30 
Lumea filmului 17.00 Pro 
Fashion 17.30 Conan (s, ep. 15)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Specialiștii (s, ep. 7) 21.00 
Academia de politie (s, ep. 7)
21.55 Știrile PRO TV 22.00 
Agnes, fiica domnului (dramă, 
SUA, 1985) 23.45 Jesus Christ, 
superstar (f)

ACASĂ
7.00 Uneorf avem aripi (r)

7.45 Guadalupe (r) 8.30 Căsuța 
poveștilor (r) 9.00 Sărmana 
Maria (r) 10.00 Te iubesc (r)
10.30 Din toată inima (r) 11.25 
Ca la mama Acasă - rețete 
culinare prezentate de Petrișor 
(r) 11.30 Dragoste și putere (r)
12.15 Misterioasa doamnă (r) 
13.00 Cinemateca de Acasă: 
Raliul (r) 15.00 Guadalupe (s, 
ep. 27) 16.30 Din toată inima 
(s, ep. 204) 17.30 Uneori avem 
aripi (s, ep. 35) 18.25 Ca la 
mama Acasă 18.30 Sărmana 
Maria (s, ep. 71) 19.05 Sărmana 
Maria (s, ep. 72) 19.25 Șoimii 
călători (ep. 12) 20.00 Dragoste 
și putere (s, ep. 199) 21.00* 
Misterioasa doamnă (s, ep. 62) 
22.00 Fotbal: Spania - live 0.00 
Viața și epoca judecătorului 
Roy Bean (comedie, SUA 1972) 

propoziție pe zi 13.05 Dragul 
de Raymond (s, ep. 19) 13.35 
Tom Show (s, ep. 18) 14.00 
Chestiunea zilei 14.50 
Legenda (f, SUA) 16.15 Al 
șaptelea cer (s, ep. 42) 17.00 
Buffy, spaima vampirilor (s, 
ep. 7) 18.00 Beverly Hills (s, 
ep. 144) 19.00 Prețul corect
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Ally 
McBeal (s,e p. 7) 21.00 Cameră 
cu vedere (comedie, Marea 
Britanie, 1986) 22.55 Știrile 
PRO TV 23.00 Procesul etapei

ACASĂ
9.30 Camel Trophy - Țara 

de foc 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 15.00 
Fotbal: rezumat Germania 
16.00 Povestea Diviziei A
16.30 Italia în 7 zile 17.00 II 
Calcio-transmisiune în direct 
19.00 Retrospectiva sportivă a 
săptămânii 19.15 Faza zilei
19.30 Fotbal: rezumat 
Germania 20.30 Fotbal: 
Spania - live 22.30 Amintiri 
(dramă/dragoste SUA, 1996)

PRIMA
7.30 Echipa de fotbal (d.a) 

8.00 Căutătorii de aur 8.30 A

17.30 Suflet de femeie (s) 18.15 
Știrile PRO TV 19.20 
Chestiunea zilei 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Vrăjitoarele din 
Eastwick (co. SUA 1987) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiu
nea zilei 22.30 Seinfeld (s, ep. 
156) 23.00 Știrile PROTV/Profit
23.30 Audiența națională 
(talkshow)

ACASĂ
7.45 Guadalupe (s/r) 9.00 

Sărmana Maria (s/r) 10.00 
Acasă la Ștefan lordache 10.30 
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 
Amintiri (f/r) 15.00 Guadalupe 
(s, ep. 28) 16.00 Te iubesc (s, 
ep. 33) 16.30 Din toată inima 
(s, ep. 205) • Concurs 17.30 
Uneori avem aripi (s, ep. 36) 
18.25 Ca la mama Acasă - 
rețete culinare prezentate de 
Petrișor 18.30 Sărmana Maria 
(s, ep. 73) 19.05 Sărmana Maria 
(s, ep. 74) 19.25 Șoimii călători 
(d.a) 20.00 Dragoste și putere 
(s, ep. 200) 20.45 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 63) 21.30 Ver
dict: crimă!

PRIMA
8.00 Lumea lui Eric (d.a)

8.30 Apărătorii Galaxiei (d.a) 
9.00 Documentar National 
Geographic: A doua familie
9.30 Inspectorul Gadget (do) 
10.00 Prințul Valiant (ep. 12)
10.30 Adună-ți gândurile (s) 
11.00 Aventurile lui Rocko 
(d.a) 11.30 Pământul: Bătălia 
finală (f) 12.30 Eurofotbal
13.30 Preview Premier 
League14.00 Divorțul ei 
(dramă, SUA) 16.00 Zona M 
17.00 Premier League Live 
19.00 Știri 19.45 Aventură la 
volan (f, SUA, 1997) 22.00 
Centennial -Legende din 
lumea nouă (s, ep. 14) 23.00 
Știri

PRO TV - DEVA
08.00-08.45 “No com

ment” și “Vorbiți aici!” 08.45- 
09.00 Program muzical 14.00-
15.30 Generația PRO 
(coproducție)

ANTENA VDEVA
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
doua familie (do) 9.00^ 
Inspectorul Gadget (do) 9.30 
Aventurile lui Rocko (d.a) 
10.00 Mecanica distractivă 
(s) 10.30 1999 (ep. 35) 11.30 
Duminică la prânz (talkshow) 
13.00 Campionatul Mondial 
de Motociclism Marele 
premiu al Australiei 14.00 
Lumea lui Dave (s, ep. 39)
14.30 Față în față la Holly
wood 15.00 Secretele 
bărbaților irezistibili 15.30 în 
numele iubirii (do) 16.00 Ex
plorer (ep. 11) 17.00 Un alt 
început (ep. 21) 18.00 
Atingerea îngerilor (r) 19.00 
Știri 19.45 Ceva cu totul 
diferit (f)21.30 Călătorii în 
lumi paralele (ep. 43) 22.30 
Nimeni nu e perfect (s, ep. 
43) 23.00 Știri 23.15 Coven
try - Sheffield Wednesday 
(meci înregistrat)

PRO TV - DEVA
08.00-08.45 Talk show 

"Ghici cine bate la ușă?” (r)

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”

PRIMA
10.00 Călătorii în lumi 

paralele (s/r) 11.00 1999 (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r.) 16.00 Știri
16.15 Pretutindeni cu tine (s)
16.45 Prietenul nostru Jake 
(s) 17.15 1999 (s) 18.0C 
Călătorii în lumi paralele (s) 
19.00 Știri 19.45 Meșterul 
casei (s) 20.15 Și mâine e o 
zi (dramă SUA ’86) 22.00 
Fotbal: Leicester City- 
Tottenham (d)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00-09.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” 09.10-10.00 Program co
mercial PRO TV Deva 17.00-
17.15 Știrile PRO TV (copro
ducție) 22.15-22.30 Știri locale

ANTENA 1-DEVA
16.35 -17.00 Program mu

zical 17.00-17.55 S~->rtul hune- 
dorean 17.55-18.0. cLEX (știri 
locale pe scurt) 22.05-22.15 Știri 
locale y

iietescep
Perioada 17-13 octombrie 1938

O BERBEC
(20.III -20.IV )

Un suflu de romantism vă va 
încălzi viața în următoarea 
perioadă. Un nou ciclu amoros 
ar putea începe iar prieteniile 
proaspete le vor înlocui pe cele 
care au ojposit. Afaceri și 
aranjamente de orice fel vă vor 
marca viața pe plan profesional. 
Câștigurile nu se vor lăsa 
așteptate, însă starea sănătății 
voastre ar putea avea de suferit.

O TAUR
(21.IV -20.V)

Perioadă favorabilă pentru 
tot felul de schimbări și 
deplasări. Mercur va veghea 
asupra acestor noi contacte iar 
Neptun vă va aduce ca. pe tavă 
tot ce ați dorit. în viața socială 
vă veți simți mai puternici și 
hotărâți decât oricând. Vă veți 
strădui să vă ameliorați 
condițiile de viață și confortuț. O 
bucurie secretă va așterne o 
umbră peste melancolia de ieri.

O GEMENI 
(21.V-20.VI)

Aveți o viață intensă, pe 
care o trăiți din plin. Este greu 
să alegeți un partener, dacă 
sunteți singur, pentru că aveți 
prea multe oferte și toate par 
tentante. La serviciu veți relua 
niște mai vechi probleme și veți 
constata că perspectiva s-a 
schimbat. Pentru a face față 
puneți-vă rapid la curent cu 
toate noutățile.

□ RAC
(21.VI -21.VII)

Aveți nevoie de mai multă 
stabilitate în viața sentimentală? 
Pentru aceasta trebuie să faceți 
un efort minim. Fiindcă lângă voi 
se află cineva care de multă 
vreme așteaptă să nu mai 
zburați din floare în floare. La 
serviciu veți avea de clasat 
multe dosare. Toamna este în 
toi și trebuie să vă gândiți că 
este cel mai profitabil anotimp 
pentru afaceri. Profitați de 
energiile voastre.

O LEU
(22.VII -2 2. VIII)

începutul toamnei a fost 
pentru voi mai mult liric decât 
eficient. Adică ați avut mai multe 
legături și v-ați trezit acum tot 
singuri. Poate că este mai bine 
să vă rumegați puțin prioritățile, 
în această perioadă, pentru că 
tot alergând să vă îndrăgostiți 
vă neglijați atât prietenii cât și 
obligațiile de serviciu. Deci 
atenție la cerințele șșfilor, care 
au cam rămas de multă vreme 
nerezolvate.

O FECIOARA 
(23.VIII-21.IX)

Magnetismul vostru este la 
apogeu. Ocaziile de noi aventuri 
vor abunda, însă sfatul 
astrologului este să le tratați cu 
extremă precauție, pentru că 
riscați să ieșiți rănit din aceste 
lupte. în carieră dispuneți de 
toate atuurile pentru a progresa. 
Aveți idei noi, autoritate dar și 
răbdare. Succesele nu se vor 
lăsa așteptate.

O BALANȚA 
(22.IX-22.X)’

■ Cu ajutorul lui Saturn veți 
rezolva o serie de probleme și 
reminiscențe care decurg dintr- 
o legătură ce s-a încheiat. Din 
acest conflict interior veți ieși 
întărit și plin de forțe Dați 
ascultare viselor și intuițiilor 

HCBesee»

voastre, care vă vor fi un 
sfetnic important. La serviciu 
toate bune și frumoase.

O SCORPION
(23.X -22.XI)

Concentrați-vă asupra 
principalelor obiective și 
încercați să vă vizualizați 
proiectele. încercați să definiți 
exact iubirea ideală și astfel 
calea vă va fi mai ușoară. 
Venus vă va surâde iar 
soarele va ieși și pe strada 
voastră. Și în mediul 
profesional, în ciuda 
turbulențelor, zăriți o rază de 
lumină. La un moment dat va 
începe chiar pentru voi o 
euforie cosmică, afacerile pe 
care le faceți vor fi din ce în 
ce mai profitabile, însă 
prietenii se vor simți neglijați.

3 SĂGETĂTOR 
(23.XI -21.XII)

Perioadă în care 
tandrețea și prietenia vor 
ocupa un rol important. 
Dragostea pasionată, pe care 
o așteptați de ceva vreme, își 
va face apariția de unde nici 
nu vă așteptați. S-ar putea 
să vă îndrăgostiți de unul 
dintre colegii de la serviciu. 
Ceea ce poate fi bine sau 
rău. Depinde cum tratați 
chestiunea. S-ar putea să vă 
îndrăgostiți chiar de șef. 
Atenție însă, va trebuie să 
munciți încă și mai mult decât 
de obicei pentru a-i atrage 
atenția.

O CAPRICORN 
(22. XII-20.I)

Simplificați-vă viața 
încercînd să mai eliminați din 
meandrele vieții voastre 
sentimentale. Analizați bine 
situația în care vă aflați și 
care începe să vă dea bătăi 
de cap. Cu calm veți reuși să 
discerneți adevărul de 
minciună, dragostea de 
prietenie etc. Munca vă va fi 
ușurată de apariția unui nou 
coleg care vă va prelua o 
parte din însărcinări. Purtați- 
vă frumos cu el.

O VĂRSĂTOR
(21.1 -18. II)

Călătorii, călătorii și iar 
călătorii...Unde vă duceți nu 
știu încă, dar drumurile, mai 
ales cele lungi, vă pot 
îndepărta de partener. Va 
trebui se pare să îi explicați 
că i-ați dus dorul și că veți 
încerca, altă dată, să lipsiți 
mai puțin. Optimismul și 
energia vă caracterizează la 
lucru. Calități care vor fi 
apreciate de șefi, deci o 
promovare ar putea să bată, 
destul de tare, la ușă...

O PEȘTI 
(19.11-20.III)

Dispoziția în care vă 
aflați este pe o curbă 
ascendentă. Debutul 
perioadei va fi marcat de 
câteva scântei, datorate 
nerăbdării, în rest totul va 
merge bine. Climatul de 
încredere de care aveți parte 
ia serviciu vă reconfortează 
și vă dă încredere în propriile 
calități. După incertitudinile 
care v-au marcat în perioada 
precedentă, moralul vostru 
se va reabilita. Adoptați 
perspective mai.ambițioase 
și priviți cu maî multă 
detașare evenimentele. 
Faceți loc unor noi proiecte 
care s-ar putea să vă 
reprezinte mai bine.



Motto tirziu:

PARTIDUL SOCIALIST AL MUNCII
"Avem datoria de a realiza unificarea întregii mișcări socialiste. Nici unul 

din partidele socialiste nu este proprietarul ideilor socialiste!”
Recenta conferință a Comitetului Județean Hunedoara al PSM, la care a participat și dl prof. univ. loan Sasu, 

vicepreședinte al PSM, a definit, edificator, stadiul actual al proiectului politic comun privind fuziunea dintre Partidul 
Socialist al Muncii și Partidul Socialist (PSM - PS) și, respectiv, unitatea socialistă, Amintim că, în iunie, Congresul 
al ll-lea al PSM a adoptat ca document programatic proiectul de fuziune PSM - PS și perspectiva realizării unității 
tuturor forțelor socialiste, în vederea marii unități de stânga ca un imperativ major. In continuare, redăm ideile 
expuse, privind fuziunea PSM - PS și unificarea socialistă - și reținem'că la conferință, deloc întâmplător, după 
propria sa mărturisire, ci evidențiind faptul că în județ unificarea este pe cale de a se realiza, a fost prezent, alături 
de membrii C.J. al PSM, și președintele organizației județene a PS, dl Virgil Sicoe.

• Se elaborează, deja, un program politic comun - viitorul program al partidului unificat; este în lucru statutul 
viitorului partid. «S-au discutat chestiuni legate de denumirea partidului, însemn electoral, sigla etc. De asemenea, 
structura viitoarelor organe de conducere, • “Aș spune că nu sunt impedimente majore care să blocheze 
procesul’’- arăta dl prof. univ. loan Sasu, continuând: “Sigur, nu e un proces ușor, nu vreau să creez iluzia că 
lucrurile sunt încheiate cât am bate din palme - că e simplu șl am rezolvat tot. Nu, nu am rezolvat tot. Fiecare 
încă are o seamă de Idei la care ține șl ar vrea să !e aducă in prim - pian, și să rămână in prim - pian Și în ce 
privește denumirea sau structura organelor de conducere încă mai sunt anumite discuții. Dar, preciza dl vicepreședinte 
Sasu, de ordinul certitudinii este faptul că pentru ambele partide socialiste este importantă dorința de a ajunge la o 
formațiune socialistă puternică. «Expresia unui pol socialist puternic în societatea românească este clar definită: 
“Părerea noastră este că importantă fn sine nu este realizarea fuziunii (numai), important este Impactul care 
se va realiza prin unificarea socialistă. Și nIci nu vrem să ne oprim - așa am și discutat cu colegii de ia PS -, eu 
o spun dar aici, arăta dl vicepreședinte Sasu, nu vrem să ne oprim la acest pas: unificarea, fuziunea PSM - PS. 
Nu trebuie să ne oprim aici. No! avem datoria de a realiza - fn timp cât mal scurt, dacă va fi posibil, până la 
proximele alegeri parlamentare - unificarea întregii mișcări socialiste." Aceasta, desigur, cum de altfel s-a și

precizat, înseamnă atragerea în acest proces și a Partidului Socialist Român (PSR), și a Partidului Socialist Muncitoresc 
Român (PSMR), și a Partidului Muncitoresc Român (PMR) - mal precis, a tuturor formațiunilor de esență socialistă șl 
care se revendică a fi de esență socialistă, tendința fiind aceea de a ajunge la o formațiune care să dea expresie unui pol 
socialist. «Evident, acest pol socialist, în măsura în care va fi realizat, își va discuta propria sa politică de alianțe cu alte 
formațiuni de stârfga și centru - stânga. “Nu este suficientă nid măcar crearea polului socialist. Suntem conștienți 
că acest proces trebuie să meargă mai departe. "Dialogul trebuie să se extindă, se consideră de către socialiști, așa 
încât să se ajungă la înțelegeri adecvate între formațiunile de stânga șl cele de centru - stânga. «Eventualele impedimente, 
privind unificarea socialistă, nu țin, în nici un caz, de partea programatică, doctrinară; fondul doctrinar (ideile) este 
comun. Pot fi deosebiri de abordare a unor probleme, “numai deosebiri Tn planul limbajului de abordare" sau/ și căi 
de realizare a unor obiective asumate de fiecare din formațiuni; ' pot fi nuanțe" - dar fondul, ca atare, de idei, este 
același. De altfel, privind existența părerilor diferite în sensul abordării problemelor (dar nu pe fond), dl vicepreședinte 
Sasu arăta: "Chiar dacă ar fi păreri diferite in chestiuni pe care nu le putem depășiși care ar fi de natură să nu le 
putem depăși, putem, totuși, ajunge la o înțelegere. Dacă avem voință politică, facem unificarea politică. Trebuie 
să trecem peste acele probleme care, la ora actuală, ne-ar reține șl ne-ar pune fn situația să mai discutăm, până 
la armonizarea deplină a ideilor noastre. De ce să mai așteptăm ?! Sunt unele (câteva) probleme pe care încă nu 
reușim să le reformulăm exact in (cu) aceiași limbaj? Le lăsăm deoparte. (...) Nu ne înțelegem azi, nu-i nimici - 
lăsăm problema fn suspensie, o vom rezolva peste 6 luni, peste un an, peste S ani..." «Viziunea privind deosebirile 
de abordare și nuanțele ideatice are drept fundament o idee cu implicații dintre cele mai adânci: “Nu cred că vreunul 
din partidele socialiste (care fși spun socialiste) este proprietarul Ideilor socialistei" - tendința de proprietate 
asupra ideilor fiind una dăunătoare. Mișcarea socialistă presupune un fond comun de idei care se regăsește la fiecare 
din partidele socialiste; acest fond comun trebuie valorificat - ideile lăsate "între paranteze", în suspensie, le va rezolva 
timpul; unele vor fi validate, altele vor fi invalidate de viitor, de mersul societății... (D.P.)

Un reper a! demnității:
Prof. VICHENTIE GIURGIU

Născut la 07.03.1946 în comuna Bulzești- 
_ Hunedoara. Licențiat al Facultății de Matematică 

a Universității Timișoara - profesor de matematică 
(grad didactic I). A predat la Școala Generală 
Nr 1 (Hunedoara), doi ani, și, apoi, timp de 23 de 
ani la Liceul Industrial Metalurgic (Hunedoara) 
In prezent: profesor de matematică la Colegiul 
Național de Informatică dirr Hunedoara. A 
funcționat în calitate de director educativ (1975- 
1986), director (1987-1990) și director adjunct 
(1990-1994) al Liceului Industrial Metalurgic. 
Căsătorit. Fiul domniei sale este profesor la 
Colegiul Național de Informatică din Hunedoara.

Profesorul V. Giurgiu.este președintele 
Comitetului Municipal Hunedoara al PSM și 
vicepreședinte al Comitetului Județean al 
partidului.

- Domnule profesor, știu că la început, în 
primăvara lui 92, când se încerca (s-a și reușit 
atunci, într-un fel) gâtuirea “din fașă" a mișcării 
social/ste, spre “viitorul socialist" ați pornit o mână 
de oameni care ați înființat organizația PSM din 
Hunedoara. Ați ieșit în față când în țară erau 
vânați comuniștii... Dvs evidențiați încă o dată, 
dacă mai era nevoie, falsitatea ideii detractorilor 
și inamicilor concepțiiloQde stânga care susțin că 
stângii și ideologiilor de stânga le este specifică 
excluderea elitelor intelectuale...

- Vă răspund în limitele unui firesc al 
lucrurilor, scos la suprafață și exprimat concis. 
Am avut încredere în llie Verdeț și în partidul pe 
care îl conduce Verdeț. Pentru mine încrederea 
în Verdeț și în partid (PSM) a fost element funda
mental. Pe acest fundament s-a reconstituit 
problema, și ea ținând cont de fundamente, 
problema de a trăi Intr-o lume mai bună și într-o 
ordine superioară, pe măsura adevăratei 
existențe și esențe a omului. Am judecat ca 
membru al unei colectivități, al societății 
românești Puteți face o corelație cu necesitatea 

,de a juca propriul rol> Știți că toată lumea 
începuse atunci să facă partide, și cunoscuți șl 
necunoscuți Pentru mine, faptul că Verdeț punea 
bazele și avansa temeinic construcția unui partid 
socialist (PSM) declanșa capacitatea de a to 
dărui sufletește și în realitatea ta cea mai deplină. 
Deplină aderență. E de la sine înțeles că am fost 
de acord cu programul partidului; era și este un 
lucru esențial - nu poți fi un resort pasiv.

- Pe corso, în Hunedoara, la pas domol, de
la (hotel) Rusca la Union și înapoi, cum s-a simțit 
Verdeț? ,

- Un om . , puțin obosit, de aceea a și ieșit 
numai, puțin stingherit, ieșea lumea din maga
zine să-l vadă, dornic să știe și una și alta din 
segmentul acela de viață a orașului.

- Reluând după un clasic: e socialist cine 
rămâne? (Mulți au plecat, debusolați după 
noiembrie ’96, chiar colegi de apostolat).

- Am fost la toate plenarele Comitetului 
Național, la toate congresele partidului și am 
văzut evoluția partidului, a programului, a 
strategiilor și căilor„a ideilor socialismului demo
cratic și am urmărit, cu curajul de a pune și a-mi 
pune adevăratele întrebări, transformările până 
la Congresul al lll-lea, din iunie. Nu în ultimul 
rând, ați văzut acolo jumătate sala aceea uriașă 
- sub 50 de ani: despre ținuta intelectuală a celor 
de acolo, știu că v-ați convins. Sigur, orice partid 
are și tineret și oameni în vârstă, cu experiență. 
Înțelegerea proiectului socialist, a aspirațiilor 
socialismului democratic, nu m-a lăsat să mă rup. 
Și la mine au venit, și de la un partid, și de la 
altul - hai, că-ți dăm, hai!, hai că prindem un loc!... 
Nu mă rup de PSM.. Iar, cum ziceți, viitorul so
cialist e ufiul deschis, care fructifică achiziții și

Socialismul Democratic - soluția pentru România
Singura cale care poate asigura tranziția într-un interval scurt a României de la actuala situație 

la o economie avansată, de mare performanță, la o societate a dreptății sociale, este socialismul 
democratic, opțiune strategică a Partidului Socialist al Muncii.

Această cale înseamnă edificarea unei societăți ce unește avantajele socialismului cu virtuțile 
economiei sociale de piață, ale democrației; ea recunoaște intervenția moderatoare a statului, 
prin pârghii economico-flnanciare, pentru a corecta efectele negative pe plan social; aceasta 
înseamnă o societate care îmbină stimularea inițiativei private șl publice cu planificarea socială 
a principalelor direcții și proporții ale dezvoltării ramurilor economiei.

Socialismul democratic se bazează pe o economie mixtă, socială, în care proprietatea privată

șl cea de stat se bucură deopotrivă de ocrotire și garanțiile legale.
Pluralismul politic și Ideologic este normă intangibilă a vieții de stat. Sunt garantate în practică 

drepturile omului, începând cu dreptul fundamental, dreptul la muncă și la viață.
Socialismul democratic asigură un sistem corespunzător de securitate socială prin 

redistribuirile necesare ale veniturilor stabilite în mod democratic, asigură mijloacele unul trai 
demn pentru întreaga populație a țării.

Gheorghe POPESCU 
Președinte ai Comitetului Județean PSM - Hunedoara

soluții, reflexii, perspective - fără divorț, fără 
rupturi de sens. Dezbaterile au sens 
constructiv, creator, practica PSM nu suferă 
de dogmatism și e circumscrisă interesului 
național și demersului social. ...Sunt esențial 
angajat, PSM e o dimensiune a existenței mele, 
e o realitate, nicidecum doar o experiență; e o 
recunoaștere, o regăsire - e deținerea unor 
adevăruri. «

- Se simte de la catedră, în liceu, 
extinderea fenomenului sărăciei? (Avuția celor 
bogați are drept cauză sărăcirea continuă a 
celor săraci).

- Da. Extinderea sărăciei e evidentă. Se 
vede și la elevi și la dascăli, chiardacă salariul 
la dascăli s-a mărit cu ceva-ceva. Față de 
nivelul prețurilor, e sub limita de jos. Sacrificiile 
sunt repartizate flagrant neuniform, de la 
vlădică, la opincă!., cu precădere pe seama 
maselor largi de salariați.

- Și atunci: unde sunt socialiștii?... (există 
O insignifianță a gesturilor PSM. . .) Demonstrați! 
(N.B. - Anul trecut, când un neobrăzat 
neisprăvit “teleastru", vorbind de PSM, spunea 
“milionarilor’': la morținu se pun diagnostice și, 
lacheu juisând în manipulatie, același, avansa 
stupiditatea că oamenii ar vota cu CDR în 
proporție mai mare decât în '96, iar un gazetar 
redutabil, de înalt prestigiu, cu autoritatea-i de 
necontestat, îi “deznoda" lui Păunescu: ar fio 
decizie bună să ieșiți din politică, acesta, 
Păunescu, arăta că ieșirea în stradă e una 
din căi. ceva normal!)

- Demonstrația de existență a socialiștilor 
trebuie să se refere și la cunoscuta curbă în 
formă de clopot (Gauss), cu un început mo
dest, cu o ascensiune mai mult sau mai puțin 
rapidă, cu un maximum, la alegerile locale 
trecute, urmate de o cădere, e-adevârat, deloc 
lentă, la cele parlamentare, și cu o revenire la 
treapta inițială, sau chiar dedesubt... Și la 
anumite rețineri, teamă chiar, se fac reduceri 
de personal, concedieri... Vedeți, la “gaz 
metan", au fost angajați numai țărăniști (... Ce 
urmează?)

Revigorarea de după Conferința 
Județeană (din luna mai) - ați văzut - și 
Congresul al lll-lea și fuziunea PSM - PS. 
Oamenii doresc unificarea socialistă. Eu le- 
am spus celor de la PS, de aici, din Hunedoara, 
nu țin neapărat să fiu președinte, important e 
să facem unificarea.

- Cu voia domniei-voastre, domnule 
profesor, încă numai un singur lucru, fiindcă 
vorbeați de concedieri (deștepții noștri de 
guvernanți zic “restructurare’ la șomaj și 
foametei): o problemă crucială pentru 
Hunedoara; va fi declarată zonă defavorizată 
sau nu? Vă întreb pentru că de la o aceeași (!) 
conferință de presă ținută de președintele 
Senatului, aici, avem relatările următoare: PRO 
TV Deva - Petre Roman a recunoscut 
gravitatea realităților economice hunedorene 
și a făcut noi promisiuni: va susține în parlament 
statutul de zonă defavorizată (specială) pentru 
marile concentrări industriale ale Hunedoarei; 
iar postul Antena 1 Hunedoara - Petre Roman 
a afirmat că “Hunedoarei nu-i este necesar 
statutul de zonă defavorizată'. Dacă știrea 
Antenei 1 nu este intoxicare, ne putem întreba: 
tâmpește Roman reporterele și redactoarele 
sau una din ele e tembelă?

- Tot ceea ce știu este că se lucrează la o 
ordonanță de urgență, dar nu știu care va fi 
situația Hunedoarei, privind zonele 
defavorizate.

- Sper, totuși, să nu abuzez de bunăvoința 
domniei-voastre.. Dar, vă rog, ca DASCĂL, 
ce părere aveți de faptul, pentru mine (I.P.), 
reprobabil, deosebit de rușinos, că Emil 
Constantinescu se plânge în fața unor copii 
despre “o anumită parte a presei" S-a plâns el 
și unor copii basarabeni din Republica Moldova 
- CSI de numai 10-11 ani că nu i-a fost ridicat 
în slavă discursul din SUA (?!); ei, copiii, săracii, 
pricep românește atât cât pricep, iar la vârsta 
de 10 ani, politichia... E așa cum e și faptul că, 
se pare, Emil Constantinescu are o structură 
(psiho)mentală care îl face să se plângă despre 
A lui B și despre B lui A (vezi de exemplu, 
declarațiile din Canada și SUA), ca o vădană 
sănătoasă de crapă fusta pe ea care se ține 
cu doi bărbați.

- Nu comentez . Și președintele însă este
și el profesor și educator, așa că... *

A consemnat 
iiie PETRE

Sunt două clase sociale:
una fură, alta e exploatată

TOADER BURDEA: • născut la 25 
februarie 1952 în Moimești, jud. lași • 
absolvent al Institutului Politehnic lași, 
Facultatea de Mecanică - ingineri (5 ani) • 
Locuri de muncă: SMA Grumezoaia - jud. 
Vaslui - stagiar și șef Reparații - SMA 
Ciortești - jud. lași - inginer șef - Fabrica 
de Bere lași - mecanic șef din oct. 1984 - 
SC HABER International Hațeg - mecanic 
șef, iar acum consilier tehnic • Căsătorit, 2 
copii - studenți an I și II la științe economice 
• Vicepreședinte cu probleme de sindicat și 
sociale • Lider de sindicat la SC HABER 
International Hațeg din 1990 •
Vicepreședinte - U.J.S.L. Hunedoara cu 
sediul la Deva • Membru în Comisia 
Tripartită (Guvern - Cond. Județeană - 
Sindicate) - făcută de ochii lumii (n.n.)

- Domnule ing. Toader Burdea. primele 
mele ,,experiențe” de partid, mai bine zis 
,,partinice”, cu domnia-voastră, au fost: una 
ia Conferința Județeariă a PSM, unde, pe 
fondul unei critici sarcastice la adresa fostei 
conduceri județene, ați emis o judecată de 
valoare: „Noi ce facem, Adrian Păunescu 
ce face altceva decât poezii?”; cealaltă 
experiență, dintre cele mai interesante, 
reflectând o poziție acerbă - a fost numită 
de cineva ,,cuiul în inimă”, privind 
„nedumerirea" domniei-voastre legată de 
numărul de candidați pentru Consiliul 
Național al PSM - situându-vă, consider, 
încă o dată pe pozițiile după care Păunescu 
nu a intervenit în nici un fel împotriva cursului 
grav al evenimentelor care au loc în 
România. (Dacă nu greșesc, ați vorbit atunci 
chiar de o rușinoasă manevră petrecută la 
congres). Cred că voi reveni... Deocamdată, 
altceva. Rețin muncitorii caracterul agresiv 
de clasă al capitalismului românesc actual?

- Muncitorii au reținut după revoluție 
(?n.n - noi zicem ,,evenimentele din 
decembrie'!) încoace o singură idee: - s-a 
vândut și s-a furat cât s-a putut, la metru și 
la kilogram, cu tone și vagoane, vapoare și 
avione - și, nu uitați, cu semnătură!... 
Precizez: după '89 toți, FSN, PDSR, PD 
(FSN), CDR, PNȚCD, PNL, UDMR etc., toți, 
toți...

Deciziile importante se iau numai în 
favoarea anumitor componente sociale 
(clientelă politică de multe ori), dictate de 
factorul politic dominant. Sacrificiile, 
austeritatea sunt repartizate pe spatele 
maselor de muncitori salariați. Lumea care 
i-a votat, acum despre asta își dă seama...

Asta e de reținut... Repet, trebuie reținut 
că toate programele de austeritate sunt 
făcute pe spatele muncitorilor și ale 
nevoiașilor - asta e actuala decizie 
politică!... Rețineți, nu s-a luat nimeni, 
justiția, de mafioții care își fac vile și 
întreprinderi privatizate prin furt, și vând 
vapoare etc

- încerc să revin la un conținut intrinsec 
al capitalismului. Ce părere are muncitorul 
de tipul și ciclul capitalist de dezvoltare? (la 
BERE - HABER acum e numai capitalism)

- Da. Dar nu putem să individualizăm 
capitalismul cu Haber-ul, pentru că acolo 
sindicatul a avut un cuvânt greu de spus și 
drepturile oamenilor s-au obținut - 
mulțumitoare! Salariul minim tarifar 
negociat: 1.250.000 lei; salariul mediu: 
peste 2.000.000 lei. Precizez că ideea de 
capitalism a fost (relativ - n.n) bine primită 
dte muncitori, dar la noi nu e capitalism, la 
noi e hoție la drumul mare (I). La noi nu e 
capitalism! La noi, unii fură și alții 
muncesc!... O afjrm cu toată tăria, fără nici 
o reticență, sunt două clase sociale, unii 
fură, repet, alții muncesc... (N.B. - aceasta 
este șiideea celei care consemnează, E.T.)

- Credeți, domnule inginer și, în același 
timp înalt lider sindical, că „schimbarea” 
adusă de Copvenție, prin cacealma (I), o 
neagă acum salariațîi cu totul și sunt dispuși 
la „schimbarea schimbării” (despre care 
vorbește și „tânărul hegelian” Iliescu)?... 
Vorbesc de votanțiialții decât detașamentele 
organizate de țărăniști?

- Toți cei care l-au votat pe 
Constantinescu, nu l-au votat nici pe el și 
nici Convenția, au votat contra PDSR (și a 
lui Iliescu) și, în al doilea rând, au dorit 
schimbarea în bine {? - n.n). Dar 
schimbarea s-a produs în mai rău!... în mai 
rău, de reținut! Nu cred că Constantinescu 
ar vrea să fie așa, dar am impresia vagă, și, 
poate, convingerea că e dus de valul 
politicienilor, de senatori și deputați... (N.B. 
- autoarea interviului este cu totul și cu totul 
împotriva acestei opinii exprimate de dl ing. 
Burdea!!! - E.T.)

- Mai putem vorbi atunci de conștiința 
politică a muncitorului și de cunoștințele sale 
socio-politice?...

- ... Ce să mai vorbim, la ora actuală 
muncitorul nu știe ce să mai facă ca să 
asigure minimul de trai la copii, să nu moară 
de foame, să le dea de îmbrăcat...

E toamnă târzie și unii nu au nici măcar 
teniși în picioare..., nu mai vorbesc de 
adidașj...

- Opțiunea pentru socialism este 
reînnoibilă?...Muncitoruldvs acceptă soluția 
pe care i-o propuneți în calitate de socialist?

- Muncitorii acceptă orice schimbare 
spre binele lor! Dar va trebui să-i facem să 
înțeleagă, eu pe drumul ăsta merg, care-i 
diferența între socialism și capitalism. 
Indiferent ce se va întâmpla nimeni nu mai 
vrea să fie tot ce a fost înainte de 1989. .. 
Totalitarism și nerespectarea drepturilor 
umane.

- E evidentă tendința economică 
negativă și în ‘98. Cum apfeciați scăderea 
producției industriale a României în primele 
6 luni cu 20%?

- Răspunsul e simplu: politica 
Guvernului a dus la această scădere, dar și 
la un declin continuu al economiei românești, 
la lipsa capitalului de lucru pentru finanțarea 
producției, la scăderea cererii, la scăderea 
consumului intern; Guvernul a dus la 
scăderea nivelului de trai al populației.

- Cum vor face socialiștii în parlament 
relansarea economică?

Prin cinste și respectarea programului, a 

Alternativei Socialiste. Trebuie răbdare. Nu 
putem reface din nimic tot ce s-a distrus 
până acum... Efort și încredere ne trebuie. 
Banii trebuie dirijați de Guvern spre 
investiții. Nu să fim o piață de desfacere 
cum se vrea acum... pentru străini. Noi nu 
mai producem și ne ducem spre dezastru, 
evident. Nimic nu ne poate duce înspre 
bine, dacă nu producem. Cumpărăm până 
terminăm resursele financiare, după aia ne 
cumpără ei cu totul.

- Domnule ing., sunteți vicepreședinte 
județean PSM, de ce aveți impresia că ar 
mai veni oameni la PSM, când, știm, 
amândoi, că, dimpotrivă, există lași - 
ticăloși care pleacă ?

- ...Dacă PSM și stânga vor ajunge în 
parlament șl vor vedea oamenii că suntem 
cinstiți și că le vrem binele lor, poporului, 
țării și că nu vrem să furăm cum au făcut 
,.ăștia” până acuma și nu vrem ca în 4 ani 
de zile să ne facem averi personale furate, 
nouă și neamurilor, atunci fiți sigură că vor 
veni mulți și vor fi gata la sacrificii spre a 
ridica țara.

- Domnule ing., vicepreședinte la 
județeană socialistă și lider sindical 
(vicepreședinte la nivel județean, iarăși), o 
chestiune puțin delicată, vă rog să mă 
iertați: - Credeți că se poate realiza o 
combinare fericită a propagandei de partid 
(PSM) cu munca (și ea tot un gen de 
propagandă) sindicală?!...

- ...Eu aș asocia-o!!! Sindicatele sunt 
organizații care luptă pentru drepturile 
membrilor lor, iar partidele de stânga, tot 
așa sper!, vor ajunge prin alianță la putere 
și vor lupta tot pentru cei de jos, tot pentru 
cei nevoiași și, în primul rând, pentru 
reface rea țări i. (n.n - cei mai mulți politicieni 
străini s-au convins de corupția și mizeria 
morală a politicienilor rumâni de după ‘ 96).

- Puteți face o apreciere asupra 
raportului dintre social - democrația lui 
Iliescu și socialismul (nostru!) actual?...

- Social democrația lui Iliescu a fost o 
minciună. De la Iliescu și Roman a înflorit 
hoția și mafiotismul, sau, să nu zic hoția și 
mafiotismulf!), corupția, marea corupție. 
Părinții corupției sunt Petre Roman și 
Iliescu. ... Și-mi pare rău că spun asta 
despre Ion Iliescu; el a fost în aparatul înalt 
de conducere al unui partid comunist și 
trebuia să gândească altfel. Nu trebuia (să 
lase) să se facă tot ce s-a făcut!... Lumea 
nu cred că va mai avea încredere în el. 
Statutul de membru de partid socialist îî 
conferă siguranța omului, muncitorului, îi 
dă consolidare - solidaritate socială, 
demnitatea umană și demnitatea 
națională!!! (Va urma)

A consemnat
Eiia Tatus

(Regretăm că spațiul nu ne permite să 
reproducem acum deosebit de interesantele 
luări de poziție ale dl ing. Burdea, 
vicepreședinte al Uniunii Județene a 
Sindicatelor Libere Hunedoara, privind 
manifestările,,,sportive" ale liderilor (I) sindicali 
Metarom și (!) zicem noi, pretențile lor 
nejustificate, aberante, că numai ei mai pot face 
ceva pentru societatea românească, lideri cu 
șepcuțe și bluze de vânzători de înghețată; noi 
(!) precizăm că nu am văzut în asta decât o 
inițiativă de apărare strategică în fața 
sindicaliștilor care își amintesc de Incredibilele 
acorduri, contracte și protocoale semnate de 
lideri, mulți trădători ai intereselor muncitorimii, 
cu guvernanții de azi, și că au practicat trocul 
cu voturi, urmărind interese obscure - iar 
negocierile guvern - sindicate, de multe ori 
nu au nimic comun cu necazurile și problemele 
reale ale clasei producătoare. Idem despre 
conflictul fostei IRTA - maxitaxi... Vom reveni. 
De asemenea, vom reveni cu interesantele idei 
ale ing. Burdea privind raportul re tehnologizare

Cronica silei
• (l)epoca Constantinescu: pib-ul 

scade cu mal mult de 10%, în loc de zero 
pmQVMJt d» GOaftțU guvernamental  A; țara 
agonizează. Emil Constantinescu: un show
- președinte care vrea să țină loc de salarii 
șl să țină șl de foame...

• Un titlu, nu de zile marl, ar fl proa 
puțin spus - un titlu, pentru fine de secol, 
mileniu șl galaxie (Gutenberg): “TE 
FUTURA OF...”(!). Adevărul despre Emil șl 
despre cum îl umblă moara. • După ce 
Horla Alexandrescu, director de șuete și 
(tele)oplnle, cel care bătea câmpii zicând, 
spre a ne Induce în eroare, că 
"schimbarea” a votat-o toată lumea, sub 
semnul “ascultă comanda la minei”, 
Inimos, Intona: "este prima vizită oficială, 
să subliniem lucrul acestal". Nu-I deloc 
Important aici că un consacrat al 
diplomației, un dedat al protocolului 
precum T. Meleșcanu, nu a vrut să 
“Bubllnleze”, cl, dimpotrivă, a considerat 
o drept vizita de lucru (gradul 3). 
•"Ceaușescu nu era în stare să articuleze 
o boabă în engleză, ceea ce n-a împiedicat 
Casa Albă să-l primească, fiindcă așa a vrut 
ea, la nivelul suprem, al vizitei de stat, de 
care dl Emil nici nu s-a apropiat” 
• Ceaușescu, in anul ultimului congres al 
PCR, când 1 se părea că, în luni șl luni de 
pregătire a congresului, la vreo organizație, 
nu I s-au ridicat destule osanale, acuza 
(critica tovărășească) munca 
organizatorică șl slaba pregătire 
Ideologică la acea organizație - Șl Iul Emil 
Constantinescu I se ridică temperatura: “. 
discursul meu final de la San Francisco a 
fost trasmls pe postul național (american
- n.n.) de radio șl a fost ascultat de un 
mlllonxie oameni. în România nu s-a scris 
un cuvânt despre asta. Păi, oamenii 
(ziariștii - n.n.) erau în sală. Eu nu știu dc 
ce au venit acolo”. Mlnunațl-vă, români!... 
•E-adevărat lumea lasă radioul deschis, 
așa, aiurea; care american șa propus să- 
I asculte, vezl-Doamnel, pe Emil 
Constantinescu?... Semnificativ este că la 
sosirea Iul Emil în SUA, pe aeroport, a fost 
de față un singur reprezentant rătăcit al 
presei americane - șl acela era fotograf 
(cine știe ce actriță sau altceva vâna pe 
acolo, nu că l-ar fl așteptat pe românul 
venit în vizită). • De reținut: Emil 
Constantinescu "foarte vulnerabil din 
punct de vedere moral" crede că ziariștii - 
tdrlștl, Invitați personal, dar șl ceilalți, nu 
l-au tras clopotele destul. Puseu grav 
(Refacețl Scânteia șl zlceți-l Chelal). Și 
apoi, dacă a bătut din gură Iarăși despre 
anticomunism șl rezistența armată din 
munți -criminali de drept comun, mulți, de 
fapt!, șl dacă a luat-o Iar pe arătură cu 
pericolul național - comunismului (pentru 
uzul românilor: - stațl cuminți, cu botul pe 
labe, că, dacă nu, vine baubauf, vin 
comuniștii), ce mama dracului mal era du 
scris?... Ziaristul președintelui să ia 
măsuri, totu|l... «Asistăm șl la megaloma
nia președintelui Constantinescu?... După 
două cincinale de la "colindă”...

Stima noastră șl mândria ... sau ne- 
așteaptă pușcăria?...

D. DRAG

Memento
“Oamenii au îqceput să-și dea 

seama că este vorba despre un con
tract real, care obligă. în cazul în care 
voi fi ales și obligațiile asumate nu vor 
fi respectate, eu îmi voi da demisia.”

(Emil Constantinescu -1996)

Dreapta a mințit
Senatorul PNȚCD de Timiș, Ștefan 

Drăgulescu, fost ministru țărănist al 
Sănătății - cel care în '97 arăta că 
bugetul alocat sănătății este irațional, 
rușinos, nedemn de o țară europeană 
fiind un adevărat buget al morții (acum 
bugetul Dăianu este și mai mic) - 
acuzând actuala putere, a precizat că 
se simte deja nostalgia fa(ă de vechile 
sisteme politice și că "omul se uită la 
ce este pe masă". Din această cauză, 
senatorul a prognoza! că, la viitoarele 
alegeri, electoratul “va trage spre 
stânga, deoarece guvernele de centru 
- dreapta nu și-au onorat promisiunile 
din noiembrie 1996. Indiferent cât de 
dureros este acest lucru, trebuie să 
recunoaștem'. (E.T.)

Emil a tunat - norii 

s-âu mai răzbunat 
Ce-are “perioada" 

cu prefectura?
La Mediaș, bălmăjind copiilor 

(I), Emil Constantinescu (la ce 
bun, oare?) “ a lansat o diatribă 
împotriva celor care, “în această 
ciudată perioadă de tranziție”, au 
crezut că se pot îmbogăți fără 
muncă. După aceste cuvinte, la 
câteva minute, ploaia torențială a 
încetat.”

Scribul scripcar pe care l-am 
citat nu ne spune dacă", după 
botezul cu apă de ploaie, s-a văzut 
și duhul Iul Dumnezeu coborându- 
se ca un porumbel peste șeful 
statului ... șl nici dacă o voce din 
cer a proclamat: Acesta este fiul 
meu preaiubit... (D.PJ
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Pentru cine 
slăbiți?

5

Un sondaj efectuat în Franța 
pe o mie de femei între 15 și 65 
de ani a relevat că cele mai 
multe, 87 la sută, afirmă că do
resc să slăbească pentru a se 
simți mai bine în propria piele. Alt 
motiv ar fi acela că mai târziu, 
slabe fiind, ar avea ocazia să 
compătimească semenele cu 
forme rotunde și pufoâse. Un o- 
biectiv rezonabil este mai ușor de 
atins, așa că, cel mai bun ritm de 
pierdere în greutate ar fi cel de 3 
kg/lună. Consumul mediu de ca
lorii, în perioada dietei, ar trebui 
să fie de 1200-1500 de kcal, pen
tru o pierdere rezonabilă în greu
tate.O altă regulă a unui regim 
alimentar eficient este cea a celor 
trei mese zilnice. Acestea ar tre
bui să conțină carne de vită, de 
pește, ouă, legume, produse lac
tate și fructe. în plus, va trebui 
consumată cantitatea de 1,5 litri 
de apă, zilnic. Ar fi de preferat ca 
aceasta să fie apă minerală.

Femeile chestionate în timpul 
sondajului au mai răspuns că 
doresc să slăbească și pentru a 
plăcea partenerului (25 la sută), 
pentru familie (13 la sută), pentru 
o imagine mai bună la serviciu (6 
la sută) sau pentru a obține un alt 
loc de muncă (3 la sută).

Femeile care 
își rețin furia...

Femeile care își stăpânesc 
furia sau fac totul pentru a se 
stăpâni în public au mai multe 
șanse de a suferi de maladii arte
riale. “A-ți stăpâni mânia sau a nu 
da frâu liber emoțiilor negative 
poate deveni un factor important 
pentru sănătatea arterială a fe
meilor", subliniază Karăn Mat
thews, de la Universitatea din 
Pittsburgh, care a realizat o an
chetă în acest sens.

La începutul elaborării stu
diului au fost interogate aproxima
tiv două sute de femei sănătoase, 
în vârstă de 47 de ani, asupra 
comportamentului lor anxios, a 
atitudinii lor în public și a moda
lității în care își stăpânesc furia. 
Câțiva ani mai târziu, le-au fost 
măsurate din nou atitudinile ostile, 
apoi, la cel puțin cinci ani după 
instalarea menopauzei, grosimea 
peretelui carotidelor lor și a artere
lor care irigă capul și creierul. La 
femeile care își pun frâu enervării 
sau încearcă să-și stăpânească 
emoțiile în public grosimăa pere
ților vaselor de sânge este mai 
mare, au constatat cercetătorii.

Și alte studii au mai stabilit o 
legătură între maladiile cardiace 

(și atitudinile ostile la bărbați.

O nouă “hart ” a 
genelor umane

O cartografie a genelor umane, 
cu denumirea și localizarea a 
aproape jumătate din ele, a fost 
publicată miercuri la Washington, 
transmite AFP.

Volumul cuprinde denumirea și 
poziția exactă pe cromozoni a 
30.181 de gene umane, adică de 
două ori mai multe decât versiu
nea precedentă, publicată în oc
tombrie 1996. Numărul genelor 
umane a fost estimat între 60.000 
și 80.000, a precizat profesorul 
Gregory Schuler, unul dintre coor
donatorii proiectului genomului 
uman. Cartografierea genelor nu 
este decât o parte a acestui pro
iect, care vizează înregistrarea 
fiecăruia dintre cele peste trei 
miliarde de elemente constituente 
ale ADN-ului, suportul informației 
genetice. Scopul final este cel de 
a ușura depistarea bolilor și găsi
rea unui tratament adecvat pentru 
fiecare dintre ele.

ț.a acest proiect, lansat în T990 
de către Institutul Național de 
Cercetare a Genomului Uman 
(NHGRI), cu un buget de trei mi
liarde de dolari au colaborat cer
cetători de la Universitatea Stan
ford, Institutul Whitehead și San
ger Center din Cambridge.

<^LNEJ£AL Llettrjc CAMPANIA 

CEA MAI APR.E.CIATĂ PIN LUME.

General Electric este compania cea mai apreciată din Iunie, 
surclasând chiar Coca Cola și Microsoft, se arată Intr-un studiu 
efectuat de revista economică americană Fortune, transmite AFP.

Această anchetă s-a bazat pe chestionare la care au răspuns 
conducători de companii și analiști financiari. Clasamentul a fost 
stabilit atît la nivel național, cît și mondial.

Dintre cele 25 de companii cele mai apreciate am lume, numai 
cinci nu sunt americane. Este vorba de Sony și Toyota din Japonia, 
care ocupă locurile 9, respectiv 11, întreprinderea elvețiano-suedeză 
ABB (locul 19), Daimler-Benz, din Germania (locul 20) și British 
Airways, din Marea Britanie (locul 23).

Acesta este al doilea clasament anual de'acest tip stabilit de 
Fortune, în care se regăsesc 279 de societăți, din 21 de sectoare 
industriale.

Singurele sectoare unde întreprinderile americane nu se află pe 
primul loc sunt cel aerian, unde conduce KLM (Olanda), alimentar, 
cu Nestle (Elveția) în fruntea clasamentului, cel al construcției de 
automobile, cu Toyota (Japonia) pe locul 1 și petrolier, unde pe primul 
loc este Royal Dutch Shell (Olanda).

Emisiune planetara' cu 
ocazia Revelionului2000

Cincizeci de posturi de tele
viziune din întreaga lume s-au 
asociat pentru producerea unui 
program, în direct, pentru Reve
lionul anului 2000, informează 
AFP. Numită “2000 astăzi”, 
emisiunea va fi coprodusă de 
postul britanic BBC și cel ame
rican WGBH Boston, în numele 
tuturor colaboratorilor. Ea va 
începe pe 31 decembrie 1999, 
ora 10.30 GMT și va atrage, 
conform estimărilor, 800 de mili
oane de telespectatori.

Ideea organizatorilor este de 
[a putea trăi începutul anului

Cel mai vechi vas de război
Cel mai vechi vas de război din 

lume, aflat încă în serviciu, este 
francez și va fi “scos la pensie" în 
1999, după 60 de ani de funcționa
re sub pavilion francez și german, 
informează AFP, citând săptămâna
lul Cols Bleus. L’lle d’Oleron, navă 
de încercări și experimentări cu baza 
la Toulori, era la origine un cargou 
mixt, construit în 1939 pe șantierele 
navale Deschimag din Bremen. 
Rechiziționat trei ani mai târziu de 
către Kriegsmarine (Marina de răz
boi germană) el a fost transformat în 
vas pentru forțarea blocusului.

Mașinile viitorului văd 
noaptea

Compania americană “General 
Motors" a prezentat de curând mași
na viitorului. Nu este vorba atât 
despre o inovație la motor, cât des
pre o înnoire radicală a sistemului 
de bord. începând din anul 2000, 
fiecare automobil produs de GM va 
fi echipat cu un sistem de avertizare 
pe timp de noapte. Astfel, un moni
tor aflat la bord îi avertizează pe 
șoferi cu câteva secunde înainte de 
a le apărea sau nu un obstacol în 
față. Sistemul cu infraroșii este 
inspirat din cel folosit în 1991 de 
trupele americane în timpul răz
boiului din Golf.

Uneori sfaturile bunicii sau 
rețetele ei s-au dovedit a fi mult 
mai eficiente decît cosmeticele 
scumpe, cărora li se face reclamă 
degeaba.

în cursul unui sondaj realizat 
cu sprijinul UNESCO, 20 de femei 
din 17 țări au destăinuit secretele 
lor de frumusețe.

® Pentru a avea o ținută cor
porală corectă, senegalezele în
vață din copilărie să meargă cu o 
greutate pe creștet, dp ~°le mai 
multe ori cu un coș plin cu fructe.

® Pentru a se încărca ener
getic, braziliencele merg desculțe 
dimineața, prin iarba acoperită de 
rouă, după care fac o baie rece la 
picioare.

® Pentru femeile deprimate 
sau cele care alăptează, în Sene
gal se face o supă de pui, cu roșii 
și lămâie, care este servită cu vin 
de palmier.

®ln Camerun femeile își înlă
tură stările de nervozitate dacă 
seara, înainte de culcare, fac o 
baie călduță, apoi se masează pe 

2000, prin.intermediul televi
ziunii, pe toate meridianele glo
bului, din insulele Pacificului și 
Noua Zeelandă până în Brazilia. 
Astfel, emisiunea va prezenta 
momentul trecerii în noul an pe 
rând, în fiecare fus orar.

Această "emisiune planetară" 
va găzdui cea mai bună pro
ducție artistică a fiecărei cul
turi, revenind în cele din urmă 
la amintirea evenimentelor care 
au marcat mileniul. Proiectul 
prevede și stabilirea unei le
gături cu o stație spațială inter
națională.

<

Secretele frumuseții pe mapamond
trup cu unt de Karite (un arbore 
african). Somnul va fi liniștit și 
profund.

® Pentru a lupta contra stresu
lui, femeile din Taiwan își întrerup 
programul de lucru timp de câteva 
minute și fac exerciții de relaxare. 
Ele respiră profund, de nouă ori.

®în fiecare dimineață, înainte 
de a coborî din pat, franțuzoaicele 
fac câteva exerciții de “dezmorțire 
a oaselor”, își masează ușor bra
țele și picioarele și se întind ca 
"pisicile după somn".

®în țările calde femeile au 
adeseori pielea de pe picioare și 
călcâiele crăpate. Pentru a înlătura 
aceste neajunsuri, iraniencele se 
ung pe picioare cu o soluție făcută 
dintr-o lingură de glicerină, două 
linguri de apă de trandafiri și sucul 
de la un sfert de lămâie. Pielea 
rămâne suplă, fină și fyd ratată.

® Pentru a se păstra în formă,
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"ZILELE
AUDIOVIZUALE 

FRANCO-ROMÂNE"
Colocviul “Zilele audiovizu

ale franco-române” se vor des
fășura la București în perioada 
28-30 octombrie, în organiza
rea Ambasadei Franței și a 
Asociației Profesionale Româ
ne de Comunicații prin Cablu 
(APRCC), se arată într-un 
comunicat comun al Amba
sadei și APRCC remis agenției 
MEDIAFAX.

Printre canalele franceze 
de televiziune care vor fi repre
zentate la colocviu se numără 
TF1, France 2, France 3, Canal 
+, M6, Arte și TV5. Colocviul 
mai include în program 

Șampania 
Revelionului

O companie franceză producătoare de șampanie a lansat “sticla 
mileniului”. O sticlă de șampanie în valoare de peste șase mii de franci 
francezi a fost pusă în vânzare de compania Ruinart, cu destinație pre
cisă: Revelionul anului 2000, informează AFP. Casa Ruinart, fondată 
în 1729, este cea mai veche companie producătoare de șampanie din 
Franța. “L'Exclusive de Ruinart’, sticla magnum de 1,5 litri, cu șampanie 
fabricată după metoda Chardonnay, a fost prezentată la Paris.

Sticla este o replică a uneia din secolul 18, epocă în care casa 
Ruinart exporta șampanie în întreaga Europă. învelită într-o plasă din 
metal, argintie, imaginată de bijutierul Christofle, sticla este așezată 
pe pernuțe albe, într-un coș împletit.

“L'Exclusive de Ruinart" va fi produsă în 14.000 de exemplare, 
numerotate.

vietnamezele fac gimnastică la 
răsăritul soarelui, după care beau 
un castron d.e supă de legume, de 
pui sau de vită. Este licoarea ener
giei, care te menține în formă toată 
ziua, spun vietnamezele.

® Pentru tonus, braziliencele 
beau lapte de pasăre, făcut dintr- 
un gălbenuș de ou, zahăr și o 
linguriță de rom, amestecate pînă 
la omogenizare. Laptele de pasă
re este eficient și pentru întărirea 
unghiilor și părului.

®O dată pe săptămână ira
niencele își curăță fața cu un a- 
mestec de ulei de măsline și apă 
călduță. Uleiul de măsline hră
nește pielea și o face mai fină. 
Masca se îndepărtează cu apă 
rece.

® Tenul lipsit de strălucire și 
pielea obosită sunt alte probleme, 
pe care femeile din Senegal le 
tratează cu piure de mango. Se
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manifestări dedicate radioului și 
cinematografiei, precum și un 
concert RFI-MCM, intitulat 
“Europe de l'Est Decouverte”.

Colocviul își propune să cre
eze noi posibilității pentru un 
dialog direct între profesioniștii 
români și francezi din domeniul 
audiovizualului, să faciliteze 
schimburile comerciale între 
partenerii români și francezi, să 
identifice posibilitățile de rea
lizare a unor coproducții în tele
viziune și cinematografie și să 
dezbată posibilitatea distribuției 
prin cablu a unor noi canale de 
televiziune franceze.

VARZA ESTE 
INDICATOR AL 

POLUĂRII 
ATMOSFERICE

Știați că varza este un bio- 
indicator al poluării atmosferei? 
Veritabilă santinelă, ea captează 
poluanții volatili grație peliculei 
fine, ceruite, cu care sînt aco
perite frunzele sale.

Mai trebuie știut că mai bine 
de jumătate din insecticidele va- 
porizate anual se împrăștie în at
mosferă și apoi cade în zone pe 
care le afectează. Varza este unul 
dintre detectorii de astfel de sub
stanțe nocive din atmosferă.

ÎN 2000 LEGUMELE Șl 
FRUCTELE VOR AVEA... GUST

Incredibil, dar va fi adevărat: 
în 2000, fructele și legumele de 
pe piață vor avea ceva ce acum 
le lipsește... gust! Au fost create 
pînă acum soiuri de fructe și legu
me care arată foarte bine, sunt 
mari, insensibile la atacurile mici
lor dăunători, sunt tari, dar insipi
de și aproape de neconsumat.

începând din 1990, specialiș
tii francezi lucrează cu asiduitate 
pentru a reda legumelor ceea ce 
le lipsește: gustul 

strivesc fructele de mango și se 
amestecă apoi cu argilă și suc de 
lămâie. Crema obținută se întinde 
pe față, se ține 10-15 minute, 
după care se îndepărtează cu apă 
călduță.

® Pentru a-și împrospăta te
nul, englezoaicele folosesc o mas
că din drojdie de bere. Ele ames
tecă puțin lapte călduț cu unul sau 
două pliculețe de drojdie de bere, 
aplică amestecul pe față, îl lasă 
zece minute să acționeze și apoi îl 
îndepărtează cu apă rece.

® Pentru a elimina punctele 
negre și a înlătura celulele moarte, 
japonezele pisează câteva boabe 
de fasole roșie și se freacă pe fața 
umezită cu pudra obținută. Res
turile se îndepărtează cu apă.

®Cea mai eficientă loțiune 
astringentă este apa de trandafiri. 
Englezoaicele pun trei kilograme 
de petale de trandafiri într-un vas,
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♦ în Sillicon Valley a avut 
loc cea mai mare fraudă finan-- 
ciară din toată istoria industriei 
calculatoarelor din acest stat. 
Paul Jain, fost președinte al 
firmei Media Vision Technology 
și Steven Allan, fost director 
economic al firmei, au ascuns 
câteva milioane de dolari, folo
sind diverse procedee ilegale. 
Ancheta este condusă de FBI și 
întreaga istorie ne arată că și în 
America putem asista la afaceri 
ilegale de anvergură.

♦ Ira Magaziner, consilierul 
președintelui SUA în domeniul 
Internet, a propus un nou plan 
de taxare a bunurilor care se 
vând prin Internet. Sistemul va 
folosi cartele electronice, pentru 
persoanele fizice și agenți spe
cializați în toată lumea pentru 
intermedierea taxelor. Astfel se 
va putea identifica pentru orice 
tranzacție Internet țara din care 
s-a efectuat plata. în final su
mele vor fi decontate prin în
țelegeri interguvernamentale.

♦International Data Corp, a 
realizat recent un raport în care 
prevede că vânzările de software 
on-line vor ajunge la un volum 
anual de 5.9 miliarde USD în 
anul 2001. Această creștere 
substanțială va afecta practic 
întreaga procedură de licențiere 
a programelor, tranzacțiile și 
plata urmând a fi efectuate 
electronic.

DIN
LUMEA

INFORMATICI
♦ Pentagonul a ordonat re

cent o analiză a conținutului tutu
ror WEB-urilor sale pentru a se 
elimina de pe site-uri acele infor
mații care pot servi teroriștilor. 
Este vorba în special despre 
acele informații despre trupele 
SUA care sunt actualizate 
pentru familiile celor înrolați în 
armată, informații care ar putea 
servi teroriștilor.

♦ IBM a dezvoltat un hard 
disk cu o capacitate de 340MB, 
de greutatea unei jumătăți de 
minge de golf. Noul hard-disk va 
fi folosit cel mai probabil ca peri
feric în telefoanele celulare și în 
camerele video digitale, dar și 
pentru calculatoarele miniatură 
de tip palmtop sau subnotebook.

♦în ultimul timp au apărut 
noi dispozitive de autentificare, 
bazate pe măsurători biologice. 
Un astfel de produs, care se ba
zează pe amprenta digitală, 
este oferit de COMPAQ la pre
țul de 99$. Pentru asemenea 
dispozitive sunt folosite diverse 
tipuri de autentificare, printre 
care: verificarea amprentelor, 
vocii și a expresiei faciale. Con
form spuselor lui Barry Wendt, 
CEO la firma SAC Technologies, 
prețul unor dispozitive de auten
tificare, bazate pe recunoașterea 
expresiei faciale, ar trebui să 

(scadă sub 50$. J 

toarnă apoi apă fiartă până se 
acoperă acestea și lasă la infuzat 
timp de jumătate de oră. Apoi se 
filtrează lichidul printr-un tifon și 
se pune într-o sticlă.

®în Asia, majoritatea femei
lor poartă în geantă o cutiuță cu 
balsam chinezesc. Amestecul de 
mentol, eucalipt și camfor înlătură 
cu succes durerile de cap.

SQdată pe săptămână, fe
meile nord-africane se freacă pe 
corp cu o țesătură foarte aspră, 
pentru a înlătura celulele moarte.

Hlndiencele înlătură impuri
tățile și excesul de sebum de pe 
față frecându-se cu felii de ana
nas proaspăt.

® Iraniencele se epilează cu 
un amestec călduț din miere, 
zahăr candel și sucul unei lămâi. 
Acesta se întinde pe picioare, se 
lasă să se răcească, apoi se în
depărtează crusta formată.

® Pentru a hrăni părul și a-l 
face să crească mai des, bra
ziliencele își pun cataplasme cu 
ulei de palmier încălzit.
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"în infinitul timpului și spa
țiului, ne-am întâlnit în aceeași 
nebuloasă, în același sistem so
lar, în aceeași planetă, în același 
secol, în aceeași generație, în 
aceeași țară, în același loc, sub 
același acoperământ, și totuși ne 
urâm, ori cel puțin suntem indife
renți, în loc să ne aruncăm unii în
brațele altora, inteligenți și proști, 
buni și răi, înmărmuriți de spaima

infinrto și ostile.”

-------------- =^';

C6.f QA/MBETfBMflEAUfa! (1S7.r.-1936)
-critic și istoric literar, eseist, sociolog al culturii, romancier și publicist-

d "Virtutea este suprema frumusețe umană, pentru că e debrutalizare, 
stăpânire de sine, construcție arhitectonică în propriul tău suflet, protest 
împotriva materiei șl a vieții comune”.

d "Omul care suferă mult caută să-și împace suferința prin teoria că 
nefericirea e adevărată fericire”.

* "Amorul, ca și soarele, e un singur moment la zenit: momentul primului "DA".

d "Amorul alungă prietenia dintre un bărbat și o femeie, pentru că 
încrederea și simpatia nu pot ține piept pasiunii arzătoare de primitiv, dorinței 
de acaparare, suspiciunilor și celorlalte porniri egoiste ale amorului, care 
otrăvesc mal ales sufletul bărbatului, așa de inferior în această privință". 

____________________________ Selecție de Hie LEAHU JJ

Intensulpersonal
-cronică rimată-

Coryntina, - așa-i în viață, 
Deși sună cam banal: 
Peste toate se răsfață 
Interesul personal;

Că-i din strămoșească vatră, 
Că-i vreun sol occidental, 
De-i asculți, la fel își latră 
Interesul personal;

Că-iportar, că-ipreședinte...
Cu același papagal
Ne predau, ca-nvățăminte, 
Interesul personal;.

Că e viață de colibă,
Că e de salon oval, 
Totul e sub semnul-hibă: 
Interesul personal;

Că e țara cataractă 
Și se duce-n jos pe val? 
Chestiunea e abstractă - 
Intereasul? Personal.

Deci, iubito, fii pe fază: 
Tot ce vezi nu e un bal, 
Ci un circ având la bază 
Interesul personal.

Dumitru HURUBĂ

--------------------------------------------- s

Viața - o clipă de eroare a 

veșniciei?
Desigur că dincolo de această clipă s-ar 

putea să mai fie și alte clipe dedicate nouă. 
Pe care nu le știm. Unora li se pare că le 
intuiesc, alții cred cu desăvârșire în ele. Dar 
nu asta ne interesează acum - pentru că sunt 
zadarnice supozițiile. Nu poți vorbi de un 
dincolo de această clipă decât cu speranță, 
cu disperare, cu fericire, cu oroare.

Vehiculăm noțiuni care sunt încadrate 
strict într-o logică a noastră, de aici, din 
această clipă. Privim natura și viața prin 
ochelarii pe care natura și viața din această 
clipă ni i-a pus la dispoziție.

Nu putem vedea această clipă - care e 
viața noastră - decât la modul în care ea se 
vrea lăsată văzută.

încercând să penetrăm cu intuiția dincolo, 
oricât de înzestrați cu fantezie am fi, mintea 
noastră oricât de clocotitoare, intuiția noastră 
își trage seva tot numai din aceste simțuri ale 
noastre.

Suntem robii acestei-clipe care ne e 
dedicată, nu știm de cine, nu știm de ce și 
nici nu știm dacă trebuie să fim fericiți pentru 
asta, sau disperați.

Și atunci ne punem speranța în Dumnezeu.
Un Dumnezeu există. El nu poate fi decât 

TOTUL: univers, eternitate și ceea ce nu 
știm. în fapt, dacă Dumnezeu n-ar exista, noi 
n-am avea nici un rost, după cum, dacă noi 
n-am ființa, dacă n-am fi ființat, Dumnezeu s- 
ar fi năruit încă dinainte de a se naște, 
dinainte de dinaintea tuturor infiniturilor 
dinaintea noastră.

Nu știu dacă suntem orgolioși sau nu, nici 
nu știu dacă orgoliul există, dacă el nu cumva 
nu e altceva decât o maimuțăreală de mai
muță evoluată, dar dacă TOTUL ne cuprinde 
pe noi, CLIPA aceasta a noșstră, atunci 
înseamnă că noi, oricum am fi, îl pătrundem 
și îl susținem.

Fără efemer, fără clipă, eternitatea s-ar 
prăbuși în sine, ar deveni mult mai puțin 
decât efemerul, decât clipa, ar deveni NIMIC.

GAVCO
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© - Tăticule, ți-am adus o-clanță.
- De ce? Ce să fac eu cu ea?
- Să-ți arăt că tace!
- Cum adică tace?!
’- Păi, nu-i spui tu lui mămica mereu, "dragă, 

nu-ți mai tace clanța"?

© Un client își caută cu disperare pălăria, 
la plecare. Se adresează șefului de sală, dar 
acesta îi răspunde obraznic:

- De unde să știu eu unde este, că doar nu 
am mâncat-o!

- Știu și eu?... pălăria mea era de paie...

© Marinarii de pe o navă observă un om 
în valuri.

- Păstrați-vă calmul, strigară ei. Vă trimitem 
imediat o barcă de salvare.

- Nu e nevoie, spune omul din apă. Mai bine 
spuneți-mi cum ajung la Liverpool.

- Foarte simplu: înotați încă trei zile și vineri 
o luați la dreapta...

O poanta la Caleidoscop
- Tu, Mărie, cu cine seamănă 

copilu’ ăsta al nost?
- Degeaba-ți spun Mitruț, că tot nu-l

^cunoști...___________________________ .
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© Doi vecini discută în casa scării:
- Spune-mi, vecine, de ce o lași pe soacra 

matale să cânte la pian? N-are nici auz muzical și 
nici talent. Cântă pur și simplu groaznic.

- Știu, dar măcar atunci nu vorbește...

© - Domnișoară, ai ceva împotrivă ca mama
ta să devină soacra mea?

- Nu, n-am nimic împotrivă, dar nu văd cum, 
pentru că eu nu am nici o soră!

cu ALPHONSE ALAiS
CȚTț "Ultimele descoperiri au dat naștere faptului 
țțțf’J că o cămilă poate călători în deșert un timp 

îndelungat fără să bea apă, nu pentru că nu îi 
este sete, ci pentru că este prea mândră ca să ceară".

"Vaca nu este femela boului. Vaca este
femela taurului.”

"Europa se apropie de America cu un 
Ifrz, | centimetru pe secol. Totuși prețul 

transportului rămâne același."

'Treizeci la sută din cazurile de deces prin 
cancer sunt datorate cancerului fumătorilor. 
Restul de șaptezeci de procente care au

rămas sunt datorate cancerului nefumătorilor.” 

tț. "După ce își băgă mâna - din greșeală - 
într-o oală cu apă clocotită, Denis Papin

~ inventă capacul."

"Dacă dați unui câine o bucată de zahăr, 
în timp ce-i tăiați coada, cu un ochi vă va 
zâmbi și cu celălalt vă va mușca."

"Pe patul de moarte, scriitorul ateu Ana
tole France, cuprins de o criză de credință, 
își chemă secretara și dictă o scrisoare către

Moș Crăciun."

"Când Gutenberg observă că mașina pe 
care o construise imprima cărți, rămase 
decepționat, întrucât el crezuse că inventase

o presă pentru stors strugurii."

S"După ce a făcut omul, Dumnezeu a creat 
’ ] câinele ca să-i fie omului tovarăș de viață.

Omul tăie coada câinelui. Atunci Dumnezeu 
a creat femeia, și pâinele fu răzbunat."

Selecție de iiie LEAHU

ORIZONTAL: 1) Pusă în circu
lație după evaluarea mărcii (dim.); 2) 
Pregătit cu asiduitate pentru viitor; 3) 
Evantaie purpurii pe obrajii dimineții; 
4) Cavalerul sălciilor la balul apelor - 
Conglomerat mineral cu valențe 
radioactive; 5) Figurant cu fața com
plet mascată! - Cunoscut universal 
ca strămoș al bascului (pl.); 6) Tre
ceri în rezervă la modul general - 
Reversul întrevăzut al unei afirmații!; 
7) Mijloc igienic'de curățenie! - For
mă neaccentuată a pronumelui refle
xiv la dativ - Citați indubitabil la prima 
înfățișare; 8) Sărbători populare de 
sorginte pastorală - Marchează un 
gol din lovitură directă; 9) Dragon 
indigen închis într-un palat! - Hotă
râre irevocabilă a unei femei închi
puite; 10) Element cromatic pentru 
percepții vizuale.

SCRISORI AMERICANE

V
© - Domnule doctor, acum o săptămână mi- \

ați dat ceva pentru potentă. Să știți că a avut un . 
efect fantastic! \

- îmi pare bine! Soția ce zice, se declară ’
satisfăcută? \

- Nu știu, că încă n-am apucat să ajung acasă... “

© Seara târziu, în drum spre casă, doi 
vânători s-au oprit la cârciumă să guste ceva. La un » 
moment dat, în dreptul ușii apare un cap roșcat, ■ 
furios. _

- Leul! - exclamă unul dintre ei.
- Ah, ce m-am speriat! - spune celălalt. Am avut 

impresia că e nevastă-mea...

Culese și prelucrate de /. LEAHU \
- — — —

încerc să aflu secretul Americii, aici unde 
trăiesc atât de multe “naționalități conlocui
toare" de diferite culori, rase, mărimi, limbi și 
totuși minunea americană continuă. Faptul că 
“time is money” este cel mai ușor de observat 
în programarea unei întâlniri de afaceri la o 
anumită oră într-o anume zi din calendar. Și nu 
mă mir că iubesc acest lucru pentru că în țară 
mă deranjau atât de mult întârzierile, altfel 
normale la noi. Sfertul academic la noi poate fi 
aici de maximum 5 minute. Nimeni nu are timp 
să aștepte și să înțeleagă întârzierea 1a și e mai 
bine să fii cu un minut mai devreme decât cu un 
minut mai târziu dacă vrei să fii văzut ca un om 
serios și nu vrei să-ți “tai craca de sub picioare” 
înainte de a avea loc întâlnirea.

Rezultatele sunt obținute prin exploatarea 
oportunităților și nu neapărat prin rezolvarea 
problemelor în sine. în românește spus:"să fii 
pe fază". Și marea întrebare se pune nu 
asupra faptului cum să faci lucrurile să fie bune 
ci cum să faci lucrurile bune care merită să fie 
făcute. Nu e timp pentru tatonări, încercări, nu 
e timp de “să vedem ce iese”...aici totul în
seamnă concentrarea resurselor și efortului 
pentru a face un lucru bun. E o permanentă 
luptă feroce, uneori sălbatică, ce nu ține cont 
de sentimente, scuze sau regrete. Nimeni nu 
este interesat de durerea ta personală ci de 
ceea ce poți face în ciuda tuturor dificultăților pe 
care le ai.

Dacă aș vrea să caracterizez cât mai scurt 
mirajul american aș spune: “A face pentru a fi", 
pe când la noi cred că este tocmai inversul.

Lupta pentru supraviețuire este acerbă aici 
și numai din Europa se poate vedea că în 
America “curge lapte și miere”. Viața în 
America înseamnă concentrare, luptă, trudă și 
permanentă perfecționare. Cursa vieții aici este 
un maraton parcurs în viteză de la alergarea de 
lOOmplat. (-va urma-)

Ina DELEANU
•••

La redacția ziarului Cuvântul liber a sosit și o 
ilustrată cu Cascada Niagara, trimisă de 

colaboratoarea noastră Ina Deleanu, în care 
exprimă primele impresii din Lumea Nouă

VERTICAL: 1) Gătit sui-generis pentru ma
rile ocazii; 2) Stridențe sonore în corul pălăvră
gelilor: 3) Unchiul din provincie al lui Maurice (pl.) 
- Briliant negru adăugat la o centură; 4) Con
sumare în exces a răbdărilor prăjite; 5) Formă 
clasică de succesiune - Meloman ce coboară 
cântând pe scară; 6) Actori consacrați într-un 
ansamblu, cazon - Nulitate literară scrisă cu 
repetiție!; 7) Maeștri de odinioară ai cuvintelor 
potrivite - Mărturie de suflet și caldă prețuire; 8) 
Micul intermediar al marilor despărțiri (pl.) - Corăbii 
fără pânze mânate de vânt; 9) Remarcați într-o 
evoluție periculoasă la bârnă - Pornită din adâncul 
inimii; 10) Punct de vedere luat la purtare.

Vasiie MOLODEȚ
Dezlegarea careului “EXCELSIOR" apărut 

în ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) STOMATOLOG; 2) TARAT-SITE; 3) 

ETERAT-MIM; 4) RA-ILICITE; 5) l-AȚE-OȚEL; 6) 
LAMA-AMA-I; 7) ITALICI-AT; 8) ZOB-MUȘAMA; 
9) ANIN-TACIT; 10) TELEFERICE.

;; MA T ÎN 2 MUTĂRI
ii Controlul 

poziției:
Alb: Ra5, Df4, 
Nb7, Nf8, p:e7 
Negru: Rd7, p:f6

Soluția proble
mei din nr. trecut:
1.Ce8~
1. ... Rd4
2. Dd6 mat
1. ... d5
2. Df6 mat
1. ... d6
2. De4 mat
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I 
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□MEMORĂRI

MATRIMONIALE

• Băra Petru, vârsta 70 ani, 
pensie 590.000 pe lună, caut 
femeie vârsta 60 ani, cu casă și 
fără copii. Adresa: Brad, str. 
Horea, nr. 25k (8709)

• DE VÂNZARE ÎNCĂL
ȚĂMINTE DE IARNĂ ITALIANĂ 
SECOND-HAND, EN GROS, ÎN 
SACI DE 20 KG, LA 20.000 LEI/ 
KG CU TVA INCLUS. IN
FORMAȚII LA TELEFON 054/ 
728291, ORELE 20-22. (5599)

• Cu nemărginită durere în 
suflete anunțăm împlinirea a 
doi ani de la decesul celui care 
a fost

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
*

ANUNȚ PUBLICITAR
♦

VANZAR1 
CUMPĂRĂRI

pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara - Deva, str. 22 Decembrie, nr. 

37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență 
nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată 93,37% din acțiunile 
Societății Comerciale "FABRICA ZARAND” - SA, cu sediul în Brad, str. Minerilor, nr. 5-7, județ Hunedoara, 
cod fiscal R4946231, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/112/1995, având:

Obiectul principal de activitate: confecții textile, fabricare umbrele
Capitalul social (conform ultimei cereri, de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului) 

629.800 mii lei.

• Vând teren intravilan Deva, 
zona “Sarmismob”, 2100 mp, cu 
ieșire la șosea. Tel. 621109, 
224667. (4511)

• Vând casă, anexe, teren 
arabil, livadă de pomi, sat Sîntă- 
măria de Piatră, nr. 78. Informații 
tel. 731245 sau 092/719539 
(3222)

• Vând apartament 3 camere, 
decomandate, multiple îmbu
nătățiri, Călan, Mihai Eminescu, 
bloc 5/8. Tel. 731245, 092/ 
719539 (3222)

• Vând casă, curte, grădină 
cu pomi fructiferi în Boz, co
muna Brănișca. Informații Boz, 
181, familia Mic. (3220)

• Vând casă în Mintia, curent 
trifazic, grădină 55 ari, TV, mo
tor Brașov. Tel. 622476 (3234)

• Vând apartament 3 camere, 
etaj 3, boxă, garaj, lângă piață. 
Tel. 215094, după ora 18. (3238)

• Vând casă, curte, grădină, 
cu gaz apă, canalizare. Tel. 
214648, Deva. (3250)

• Vând spațiu comercial 
Simeria, zona pieței, tel. 260655 
sau 261964 (4504).

• Vând casă de marcat Royal, 
nouă. Tel. 092734950 sau 
212724. (4510)

• Vând garaj pe strada Malul 
Cernei, preț 8 milioane, nego
ciabil. Tel. 712110 (5451)

• Vând instalație sifon elec
tronică, cu două capete și cinci 
tuburi bioxid. Informații BRAD, 
tel. 651205, orele 18-22. (5071)' gg.| odihnească în pace! Familia.

^====5=^17==* (4502)

ION POPA (POPICĂ)
Parastasul va avea loc dumi

nică, 18 octombrie, la Biserica 
ortodoxă din Șoimuș. Dumnezeu

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere garso
nieră nemobilată, Deva, tel. 
227250. (3244)

• închiriez mese de biliard și 
vând mobilă. Tel. 260091. 
(3248)

• Astăzi se împlinește un an 
de când ne-am despărțit pen
tru totdeauna de dragul nostru 
soț, tată, socru și bunic

IOANSÎRBU
Nu te vom uita niciodată. 

(5452)

A OFERTE DE 
SERVICII

• Firmă distribuitoare 
dulciuri angajează agenți co
merciali. Informații la tel. 058/ 
751154 (3235)

de

Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1998/semestrul I): 719.484 mii lei.
Pierdere a ultimului an încheiat: 27.452 mii lei.
Structura acțlonariatulul la data de 30/06/1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 23.521 93,37
SIF - -
PPM 1.671 6,63
Alții • -
TOTAL 25.192 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.820 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 607.312 mii lei.

• Vând urgent casă în Sime- 
ria, tel. 092570203, 092/ 
570202. (4508)

• Efectuez transport per
soane la Bekescsaba și Bucu
rești. Tel. 217882 (3237)

• Vând casă de vacanță 
comuna Săvârșin, sat Troaș. 
Tel. 056/166254 (5269)

• Vând apartament Cuza 
Vodă, bloc 11, apartament 1, 
parter, pentru privatizare sau 
locuință, preț negociabil. Infor
mații la piața de alimente Brad, 
la firma Crinus Prod Comex.

• Caut femeie serioasă pen
tru îngrijit gospodărie la țară, 
zona Hațegului. Tel. 094/ 
602257. •

• Firmă particulară anga
jează zidari, instalatori în
călzire și sanitare. Informații 
tel. 261861 (4515).

DIVERSE
(5072)

• Vând tractor U850, DT, sau 
schimb cu U650, vacă cu vițel și 
junincă gestantă. Tel. 094/ 
611447 (3230)

• Vând autotractor Raba, cu 
dublu ax, plus semiremorcă cu 
numere noi și carte de iden
titate. Tel. 716129, 723905, 
după ora 16. (5595)

• S.C. DACIA SERVICE S.A. 
DEVA vinde ELEVATOARE cu 
două coloane - 2 tone -, la 
prețuri accesibile. Tel. 
225840, persoana de con
tact, mecanic șef ing. Mu- 
gescu Nicolae. (4505)

• Vând tractor Deutz, 11 CP, 
dispozitiv tăiat lemne, MZ 125 și 
moară cu pietre și motor elec
tric. Geoagiu, str. Bobâlnei, nr. 
31. (4509)

• Vând dubă izotermă Alu
miniu, motor și accesorii Opel 
Kadett. Efectuez transport ca
mion 7,5 t. Tel. 730415. (5268).

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

• Vând centrale termice, 
Vaillant, noi (doi ani garanție), 
calorifere din oțel import. Tel. 
092/701072 (5585)

• Vând CD-uri cu muzică și 
jocuri. Informații tel. 092700294 
(3227)

• Vând telefoane celulare, 
second-hand. Deva, tel. 094/ 
859958 (3231)

• S.C. Mercur SA Brad orga
nizează licitație cu strigare în 
data de 27 octombrie 1998 
pentru Vânzarea unui spațiu 
comercial, situat în Brad, str. 
Republicii, bloc 6. Informații, 
tel. 650958 sau 650968, la 
sediul societății. (5068)_____

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

• Cooperativa “Cauciucul” 
Deva anunță intenția de auto
rizare din punctul de vedere al 
mediului a magazinului de 
produse diverse din Deva, str. 
Libertății, bloc 6, parter. Con
testațiile se depun la APM Deva, 
în termen de 15 zile. (4507)

• în conformitate cu Legea nr. 
137/1995 Asociația familială 
Margareta anunță începerea 
demersurilor pentru obținerea 
acordului de mediu pentru 
sediul magazinului din str. 
I.L.Caragiale, nr.10. Eventualele 
sesizări se depun la sediul APM 
Deva, str. A.VIaicu, nr.25. (5845)

• Un ultim omagiu pentru cel 
ce â fost

ing.DRĂGAN EMILIAN
un om onest, cu suflet mare. 
Sincere condoleanțe celor dragi 
lui din partea familiei col.Radu 
Gheorghe. Dumnezeu să-l 
odihnească!

• Cadrele didactice ale 
Liceului Pedagogic Deva 
deplâng dispariția prema
tură a profesoarei

MARINCA LUCIA
distins dascăl și om de o 
aleasă tinută morală.I
Suntem alături de familia 
îndoliată. Dumnezeu s-o 
odihnească în pace! (4522)

CWJG5HHUJIL

16 octombrie:
1 dolar SUA
1 marcă germană
100 yeni japonezi 
1 liră sterlină
1' franc elvețian
1 franc francez 
100 lire italiene

lei 
lei 
lei

9356
5787
8097

15917 lei
7124 lei
1726 lei

585 lei
Cursurile incluse în această 

listă au la bază cotații ale so
cietăților bancare autorizate să 
efectueze operațiuni pe piața va
lutară. Prezenta listă nu implică 
obligativitatea utilizării cursurilor 
în tranzacții efective de schimb 
valutar și înregistrări.

Tragerea Super. Loto 
a5/40n din 

15.10.1995

39-25-29-17-40-9
de câștiguri 

63(1.764 989 lei

PIERDERI

• Pierdut carte de identitate a 
vehiculului cu seria A, nr. 
372958, eliberată de RAR Hune
doara, la data de 7.10.1993. O 
declar nulă. (4506)

Tragerea ‘trpres' di»
15.10.1995

41 - 52 - 55 - 40 - 39 -15
Fond de câștiguri 

* 90.129.790 lei ’

DOSARUL DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială a 
Fondului Proprietății de Stat Hunedoara, între orele 8-16, până în ziua precedentă organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.000.000 lei, taxa de participare în valoare de 
500.000 lei și garanția de participare în valoare de 18.219.360 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului - sediul 
Direcției Teritoriale FPS Hunedoara sau în contul numărul 251100980000607 deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 5.11.1998, ora 10, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara.
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

13.11.1998, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a 

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

Pentru participare la "licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în HG 55/1998, modificată 
și completată , art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat cel mai 
târziu cu o oră înainte de începerea licitației la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare lă care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la Direcția Teritorială Hunedoara, dna 
Secașiu Rozalia, tel. 054/211089, 054/214503, zilnic între orele 10-13.

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

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT
9

ANUNȚ PUBLICITAR
♦

pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE
FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara - Deva, cu sediul în Deva, str. 

22 Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1-097, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată 
30% din acțiunile Societății Comerciale “AGROMEC” SA, cu sediul în Orăștie, str. Luncii, nr. 6, județ 
Hunedoara, cod fiscal R2671550, număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J20/1266/1992, având:

Obiectul principal de activitate: executarea de lucrări mecanizate la deținătorii de terenuri 
agricole, prestări servicii.pentru agenții economici de stat și privați, executarea de întrețineri, service, la 
mașini agricole, aprovizionarea cu îngrășăminte chimice, sămânță, motorină, a producătorilor agricoli.

Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la Oficiul Registrului Comerțului) 
625.100 mii lei.

Cifra de afaceri (conform bilanțului contabil din anul 1997): 143.422 rpii lei.
Pierdere a ultimului an încheiat: 42.456 mii lei.
Structura acționariatului la data de 21/07/1997 este:

Acționar Nr. acțiuni %
FPS 6.301 30
S/F 792 3,8
PPM 5.509 26,2
Alții 8.402 40
TOTAL 21.004 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 25.000 lei/acțiune, iar valoarea pachetului <de acțiuni scos la 
vânzare este de 157.525 mii lei.

DOSARUL FIȘĂ DE PREZENTARE a societății comerciale poate fi procurat zilnic de la Direcția Teritorială a 
Fondului Proprietății de Stat Hunedoara-Deva între orele 8-16 până în ziua precedentă organizării licitației, inclusiv.

Prețul de vânzare a DOSARULUI DE PREZENTARE de 1.000.000 lei, taxa de participare în valoare de 250.000 
lei și garanția de participare în valoare de 4.725.750 lei vor fi achitate la casieria vânzătorului - sediul Direcției 
Teritoriale FPS Hunedoara-Deva sau în contul numărul 251100980000607 deschis la BRD - Sucursala Deva.

Documentele pe baza cărora se eliberează DOSARUL DE PREZENTARE sunt:
- copie după dovada de achitare a prețului DOSARULUI DE PREZENTARE;
- buletin de identitate sau pașaport (în cazul persoanelor fizice române/străine);
- delegație din partea societății comerciale ofertante.
Pentru participarea la licitație este obligatorie cumpărarea DOSARULUI DE PREZENTARE.
Licitația va avea loc în data de 5.11.1998, ora 13,00, la sediul Direcției Teritoriale FPS Hunedoara, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de-a doua ședință a licitației la data de 

16.11.1998, la aceeași oră.
Taxa de participare la cea de-a doua ședință de licitație este obligatorie pentru toți participanții.
Pentru participarea la cea de a doua ședință de licitație se mai pot procura DOSARE DE 

PREZENTARE și de către alți ofertanți în condițiile prezentate mai sus.
Pentru persoanele fizice/juridice străine plata DOSARULUI DE PREZENTARE, a taxei de participare și a 

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

Pentru participarea la licitație, ofertanții vor depune documentele prevăzute în HG 55/1998, modificată 
și completată , art. 51, prevăzute în Secțiunea C a DOSARULUI DE PREZENTARE în plic sigilat cel mai 
târziu cu o oră înainte de începerea licitației la sediul de mai sus.

Persoanele fizice/juridice străine vor efectua plata Contractului de vânzare - cumpărare în devize 
convertibile, la cursul valutar, comunicat de Banca Națională a României, în ziua ținerii licitației.

Ofertanții pot ordona societății bancare la care au deschis contul principal să emită o scrisoare de 
garanție bancară valabilă120 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor.

Alte relații privind societatea comercială se pot obține de la D.T. FPS Hunedoara - doamna Secașiu 
Rozalia, telefoane 054/211089, 054/214503, zilnic între orele 8-12.

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

http://www.sof.ro
http://www.sof.ro
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WAGAZIUUI din B-dut OECEB/LC 
B£0C C 

(PESTE DRUM DE C0MPiEXU£ "UDO")

Tet/Fox : 054/2I3.575 ; 2I7.929
Telejwi i«!ii£ : 092.258.444

A
compania de distribuție

ADEPT
distribuitor pe județul Hunedoara 
al produselor:

HOLLAND,UNIREA, FINETTI, 
PELLITO.ULKJKR.FALA 

ANQAJEA2A:
■AGENT DE VANZARI

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

DEPUNA UN C V. LA SEDIUL SOCIETĂȚII SITUATA IN DEVA 
STR. 22 DECEMBRIE NR. I«2

Prin ofidi poștale dinjudețul Hunedoara 
Anunțuri de mică publicitate la ziarul 

“Cuvântul liber'*
La oficiile poștale din județul nostru, cu excepția celor din raza O.T. Petroșcmi, se 

primesc, în zilele lucrătoare, anunțuri de mică publicitate pentru ziarul "Cuvântul 

liber". Adresândirse oficiilor poștale, unde se obțin toate relațiile necesare în acest 

sens, agenții economici și persoanele fizice din orice localitate au posibilitatea să 

economisească timp și bani, totodată existând șansa reușitei în afaceri apelând la 

serviciile ce le sunt oferite cât mai aproape de firmă sau de domiciliu.

Solicitările se vor prezenta la ghișeele oficiilor poștale respective.

Soluții germane pentru 
amenajări interioare

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

♦ spumă poliuretanică 
♦ gleturi, chituri și silicon pentru etanșarea rosturilor
♦ acrilat pentru reparații
♦ șape autonivelante

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

O lume lâkindemana ta
# proiectare pagini WEB: 1
> e-mall:
# telnet / ftp;
X servicii tehnice și comerciala;
# dealer at ^ “t: OPTIMA. R1S0, C0MPAREX. INNOTEC

de ani de experiența sunt garanția 
calității serviciilor noastre.

0 CU NOI PE AUTOSTRĂZILE INFORMAȚIEI!

/ Tel: 054/213357, 214121 
http://www.iinic.ro 
e mail: deva@deva.iiruc.io

4" BANCA COMERCIALĂ
R©MÂNÂ SA-

=* AGENȚIA BRAD
Scoate la licitație publică, ce va avea loc în 

data de 22.10.1998, ora 10,00, la Biroul executori 
- Judecătoria Brad, următoarele:

• □ casă și grădină în Crișcior;
□ casă și teren în Brad, str. Dealul
Rahovei, nr.6;
□ apartament 3 camere, Brad, str. 
Libertății, bl. A6, ap.3.

Informații la BCR - Agenția Brad, telefon 
650611, BCR Deva, Oficiul juridic, telefon 
230207, int.67, sau la Judecătoria Brad - Birou 
executori judecătorești.

In perioada 23 septembrie - 23 octombrie 1998: 
Terminale originale ERICSSON MODEL GA 628 cu 

prețul începând de la 119 USD
Și cele mai avantajoase condiții de abonament:
■ CONECTARE GRATUITĂ
■ MINUTE GRATUITE ÎN PLUS FAȚĂ 

DE ABONAMENT ÎN PRIMELE 2 LUNI
■ TOMBOLĂ
■ LOTERIE

Toate acestea le puteți găsi numai la firma 
SILOG ELECTRONICS, prin magazinele: 

■COMPUTER SHOP, DEVA, B-duI Decebal, bl. S, parter, 
tel/fax: 054233061.

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

■ DAEWOO - PHILIPS, ORĂȘTIE, str. Eroilor, bl. A, 
parter, tel./ fax: 054247955.

SC AVICOLA SA 
Oradea

Șoseaua Borșului, nr. 45
oferă spre vânzare următoarele produse:

□ pui cal. I la prețul de 14.000 lei/kg + TVA
□ carne găină rase grele 13.000 lei/kg + 
TVA
□ ouă peste 50g 600 lei/buc + TVA
□ ouă 40-50 g 500 lei/buc + TVA

Informații pentru carne la tel. 146452 și 
059/141685, int. 128, 129, iar pentru ouă la 
tel. 059/141685, int. 170 și 116.

NUMAI ÎN 
LIBRĂRIILE 
BIBLIOFOR

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

Banca Agricola SA
Z x

D.G.M.P.S. - Oficiul Județean de Foiță de Muncă și Șomaj Deva
SITUAȚIA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE, LA DATA DE 13.10.1998

■■________ ;___________________________________________________________________________

Sucursala coordonatoare Hunedoara - Deva
vinde la licitație: apartament cu 2 camere, situat în Hunedoara, B-dul 

Dacia, nr. 12, bl. 2, sc. 1, ap. 61.
Licitația va vea loc în ziua de 23 octombrie, ora 10,00, la biroul 

executorului judecătoresc de la Judecătoria Hunedoara.
De asemenea, în data de 23 octombrie 1998, ora 11,00, la sediul 

societății Văcaru Peșteana, cu sediul în sat Peșteana, corn. Densuș, se vor 
vinde la licitație 2 tractoare 14650, un autocamion ROMAN, un autoturism 
ARO 244, 3 remorci tractor, toate în stare de funcțiune.

în data de 21 octombrie 1998, ora 10,00, la biroul executorului 
judecătoresc de la Judecătoria Deva, se vor vinde la licitație:

d casă, anexe, curte, grădină, situate în.sat Hărtăgani, nr. 110
Z7 casă, anexe, curte, grădină, situate în sat Sulighete, nr. 148
d solarii tip tunel și sere reci de sticlă aflate la Sîntandrei, la societățile SC 

Horticola Sîntandrei, nr. 2 și SC Solaris Sîntandrei, nr. 2
d un buldozer S1500, 2 tractoare SV - 445 pe șenile pentru exploatări 

forestiere și viticole, toate în stare de funcționare, la sediul SC Viticola SA 
Șoimuș, str. Viilor, nr. 1.

în data d.e 23 octombrie 1998, ora 10,00, la sediul fostului CAP 
Sîntandrei se va vinde la licitație 1 combină C12 în stare de funcționare și 
un autoturism DA CIA 1410.

Informații la telefon 213011.

administrator 1
agent comercial 5
agent de asigurare 35
agent reclamă publicitară 20
arhitect clădiri 3
arhitect urbanism, peisagis

tică și amenajarea teritoriului 1
asistent medical generalist 1 1 
barman 32
brutar • 10
bucătar 6
confecționer tricotaje

după comandă 8
confecționer - asamblor

articole din textile 52
constructor-montator de 
structuri metalice 1

contabil 3
contabil șef 1
croitor 23
cusător piese din piele

și înlocuitori 1
cusător piese la încălțăminte 16
depanator de aparataj electric 1

dulgher pentru construcții 1
electrician auto 1
electrician de întreținere

și reparații 1
electromecanic auto 2
electronist 4
femeie de se/viciu 1
fierar betonist 1
frezor universal 1
frigotehnist 4
gestionar depozit 5
inginer autovehicule rutiere 1 
inginer construcții civile,

industriale și agricole 3
inginer electronist,

transporturi, telecomunicații 1 
inginer eiectrotehnist 1
inginer mașini hidraulice

și pneumatice 1
inginer mecanic 3
inginer textile, pielărie 1
instalator apă, canal 1
laborant în învățământ 1

lăcătuș mecanic 4
magaziner 1
maistru în industria

textilă-pielărie 2
măcelar 2
mecanic auto 4
muncitor necalificat 6
ospătar (chelner) 9
patiser 2
secretar administrativ 1
șofer de autoturisme și 
camionete 9

șofer mașină de mare tonaj 3 
tehnician constructor 2
tinichigiu carosier 2
tractorist 1
țesător-restaurator manual

de covoare 15
vânzător 35
vânzător bilete 4
vopsitor auto 1
zidar rosar-tencuitor 3

tot loc. de muncă vacante 360

^Informații despre locurile de muncă vacante comunicate de către Oficiul Județean de Forță de Muncă șî' 
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

http://www.iinic.ro
mailto:deva@deva.iiruc.io
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In curând,
O clădire complet renovată... Deschid, la 

întâmplare, prima ușă, aflată pe un coridor corect 
iluminat. Pătrund într-un spațiu satisfăcător, format 
din două încăperi de locuit, la care se adaugă o 
cameră de baie, complet echipată, și o 
microbucătărie. Pe parchetul lucitor din încăperi 
sunt așezate elemente de mobilier, imitând stilul 
Neoset, un șifonier și o canapea. Toate sunt noi. Pe 
perete este montată o etajeră din aceeași gamă 
stilistică. Totul poartă o amprentă de prospețime ce 
trădează recenta plecare a constructorilor...

Descrierea făcută nu oglindește, cum poate v- 
ați aștepta, biroul nou înființat al vreunui senator 
"de Hunedoara" aflat la putere, sau locuința de 
serviciu a unor salariați din zonele bine plătite ale 
economiei și nici măcar spațiile de închiriat 
amenajate de vreun întreprinzător mai cu inițiativă.’

De data aceasta, spațiile renovate au ca 
destinatari cetățeni din zona defavorizată a 
societății. Cele 40 de apartamente ale blocului G 9, 
de pe strada Eroilor, din Hunedoara, vor deveni 
căminul unor tineri pe care vârsta maturității i-a 
scos afară din casele de copii unde și-au petrecut 
copilăria. Căminul este materializarea intenției 
comunității hunedorene în dorința implementării unei 
asistențe sociale specifice în cazul tinerilor ieșiți de 
la casele de copii. Acest lucru nu ar fi fost posibil în 
lipsa unui cadru pe care îl asigură programele de 
asistență socială ale Comunității Europene. 
Programul “SESAM", finanțat de U.E., a creat 
mijloacele necesare materializării acestui proiect. 
Derulat prin organizația non-guvernamentală "lancu 
de Hunedoara", sprijinită de instituțiile importante ale 
comunității hunedorene cum ar fi Primăria, Spitalul 
Municipal, Biroul Forță de Muncă și Șomaj, 
programul “Sesam” este la final.

"SESAM" se va deschide
Din'cele declarate de dna ec. Maria Costa, 

responsabilul financiar al proiectului, reabilitarea 
clădirii a costat 41.996 ECU, dintr-un total de 105.000 
ECU alocați pentru acest program din fondurile 
Comunității Europene. Constructorul, ICS 
Hunedoara, a redat practic, la prețuri extrem de 
"cumsecade", o nouă viață clădirii ce zăcea, 
devastată și în părăsire. într-o primă fază vor 
beneficia de asiștență uri număr de 36 de tineri, 19 
băieți și 17 fete. Din cele declarate de dna. ing. 
Manuela Mihăiescu, șef Birou Forță de Muncă și 
Șomaj, asistența socială a tinerilor proveniți din 
casele de copii de la Baia de Criș, Uricani și 
Orăștie nu se oprește strict la cazarea lor. 
Comunitatea le asigură asistență medicală gratuită, 
precum și facilități în obținerea unui loc de muncă. 
Pentru încadrarea lor mai ușoară, cei 36 de tineri 
aleși pentru programul “SESAM" au fost supuși 
unor teste psihologice, ei fiind selectați dintre cei 
care au avut o calificare într-o anumită meserie. 
Douăzeci și șapte dintre ei au fost deja plasați unor 
firme cu capital privat din Hunedoara, unde 
prestează munci calificate de tâmplar, zugrav sau 
confectioner încălțăminte.

Restul banilor alocați de U.E. prin programul 
"SESAM" vor fi cheltuiți cu administrarea clădirii 
până la finele acestui an. De anul viitor vioara întâi 
în susținerea financiară a programului va reveni 
Primăriei Hunedoara. Durata de asistență a tinerilor 
este prevăzută prin program la maximum doi ani de 
zile. In acest timp asistații trebuie să prindă "cheag” 
în societate, veniturile trebuind să le permită 
susținerea plății unei chirii.

Deschiderea oficială a Căminului "SESAM" va 
avea loc în data de 30 octombrie a.c.

A. SĂLĂGEAN

Conferință de presă
CAMPANIA PENTRU 

COMBATEREA RUJEOLEI
ȘJ A RUBEOLEI

z

La Brad
A

“Speranțe” - 
locul a! Il-lea

Efectivul se va reduce...
(Urmare din pag. 1)

pe țară
Revista elevilor isteți de la 

Școala Generală Nr. 5 Deva a fost 
onorată cu locul al ll-lea pe țară între 
publicațiile de gen. Numărul 4 al 
revistei - dedicat copilăriei - se 
detașează prin conținut, genuri 
publicistice, ilustrație, prin bogăția de 
materiale informative, fiecare pagină 
fiind o încântare. Coperta e ilustrată 
cu câteva din celebrele portrete de 
copii ale marelui Tonitza, ai căror 
ochi - adevărate ferestre ale 
sufletului - ne învăluie cu duioșie, 
însăși coperta ne îndeamnă să 
răsfoim revista. Și o vom face cu 
interes și bucurie pentru că cele 20 
de pagini scrise de copii ne 
dezvăluie universul sufletesc al 
acestora.

Desigur, locul central îl ocupă 
"olimpicii noștri", cei mai buni dintre 
buni, mulți la număr, ca și portretele 
însoțite de gândurile exprimate de cei 
trei dintre ei, laureați în întrecerea 
națională la limba română, fizică și 
geografie. "Copiii și copilăria în 
literatură", “Copiii despre copilărie", 
sau paginile închinate vacanței mari 
(“Vară", "Să nu pleci”, “Ura, e vară!”, 
‘Totul este pentru noi”, "Vara la țară” 
etc, etc) sunt gânduri calde 
exprimate în vers sau, , ilustrate
cu desene care ne copleșesc prin 
talentul autorilor. Paginile dedicate 
"Poveștilor copilăriei” ne poartă în 
universul fanteziei celor mici, iar în 
cea a "Amfiteatrului științelor" copiii 
descifrează taine din lumea 
informaticii, a radioului și chiar 
probleme de logică, ca prin 
întrebarea "Oare chiar este fizica de 
nepătruns?" două fetițe istețe să 
realizeze un autentic eseu. Aceasta 
r-a făcut pe realizatorii revistei să 
propună un “Mic concurs mare... de 
eseuri originale" pe tema: “De ce-mi 
place... I. română, matematica, 
istoria, geografia, engleza” etc, 
urmând ca cele mai bune lucrări să 
fie publicate în viitoarele numere ale 
revistei. Nu lipsesc din nr. 4 al 
revistei evenimentele literare 
(interviuri de la întâlnirile elevilor cu 
scriitori), pagini de jocuri, cântece, 
anecdote, "Din lumea celor ce nu 
cuvântă”. "De toate pentru toți" și ... 
toate realizate sau culese de copii, 
iar “Din colțul manierelor civilizate: 
Astăzi despre Salut".

Cu nr. 4 al revistei, publicația 
elevilor de la Șc. gen. nr. 5 Deva a 
intrat, pe merit, în rândul premiantelor 
pe țară și "Speranțe" vor mai fi!

Lucia LiCiU

MX—

Noile societăți care se vor 
crea vor deservi în principal SC 
Siderurgica SA Hunedoara, având 
posibilități reale de a desfășura 
activități de producție, transport, 
servicii și pentru alți beneficiari. Ca 
urmare se vor reduce o parte din 
costurile fixe, care se transformă 
în costuri variabile strict legate de 
noile produse sau servicii. Totodată 
se creează condiții favorabile 
privatizării unor sectoare de

activitate din cadrul SC 
Siderurgica SA Hunedoara și 
premisele unor creșteri reale ale 
veniturilor salariale, care să fie 
susținute economic.

lată, deci, principalele măsuri 
și direcții de acțiune preconizate 
de conducerea SC Siderurgica, 
agreate și de către Sindicatul 
Siderurgistul, în vederea 
restructurării activității acestei 
unități siderurgice.

Disponibilizări de mineri la Teliuc
(Urmare din pag. 1)

întrețin. în timp ce multe întreprinderi 
mor, băncile își înaltă sedii 
impozante, luxoase. Se iau la 
întrecere între ele. Pentru oameni 
nu s-a mai construit un apartament 
de ani de zile.. Și după ce că salariile 
sunt mici și nu se dau la timp, au 
mai apărut și scumpirile astea 
groaznice. La curent, gaz, căldură. 
Astea ne bagă pe toți în puțuri Și 
nu știu dacă mai ieșim.

- Aveți ceva soluții?
N-avem, dar eu prevăd o 

toamnă sindicală fierbinte. Și o iarnă 
grea. Nu zic, sunt multe greutăți, 
sunt situații obiective, dar și destule

probleme nerezolvate, chestiuni 
subiective. Noi n-am prea făcut 
greve, n-avem divergențe cu 
conducerea Sucursalei, ori a 
Centralei, neregulile sunt sus, la 
Guvern, la ministere, la FPS. Ăsta, 
măcar, ar trebui desființat După 
ce că nu face privatizarea, nu-i 
lasă nici pe alții să investească, 
să ajute zonele miniere.

- Sunteți cam înverșunat, 
die Gheorghe Curcă.
' - Numai pentru adevăr și
dreptate. Și împotriva celor care 
ne fac viața grea. Nu merită 
românii să-și bată românii joc de 
ei.

- Noroc bun!

I

Starea mediului
Poluanții gazoși analizați 

(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) s-au încadrat și 
pentru perioada 5-11 oct. 1998 în 
limitele admise prevăzute de STAS- 
ul de calitate a aerului 12574/1987. 
Valorile maxime au fost înregistrate 
pe zona Hunedoara la data de 9 
octombrie a.c. atât pentru dioxidul 
de azot cât și pentru dioxidul de 
sulf. Pentru amoniac și fenoli, 
indicatori care se determină numai 
pe zona Hunedoara, valorile 
maxime au fost înregistrate în data 
de 8 oct. '98.

Valorile medii pentru pulberile 
în suspensie se încadrează în 
limita admisă de 0,15 mg/mc aer/ 
24 h la toate punctele de control 
din județ. Valoarea maximă s-a 
înregistrat pe zona Hunedoara la 
data de 7 oct. 1998. Depășirea 
limitei admise s-a înregistrat și la 
valorile maxime din zonele Teliuc

și Zlaști la data de 8 octombrie a.c.
Pentru pulberile sedimentabile 

se mențin depășirile limitei admise 
de 17 g/mp/lună în zonele 
Chișcădaga de 11,0 ori și pe zona 
Teliuc de 1,53 ori. Raportate la 
valorile anterioare, se constată că 
pe zona Chișcădaga pulberile 
sedimentabile se reduc cu 58,8 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), apa brută și 
potabilă, sol și vegetație. Raportat 
la valoarea de atenție stabilită 
pentru apa de suprafață 2,0 Bq/I, 
valorile medii pentru perioada 
menționată au fost de 0,19 Bq/I 
pentru apa brută rezultată din râul
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începând cu 15 octombrie a.c., in toată țara se desfășoară 
o campanie de combatere a rujeoiei și a rubeoiei, inițiată de 
Ministerul Sănătății (ia recomandarea OMS Europa și a 
Centrului pentru controlul îmbolnăvirilor SUA), cu sprijinul 
financiar ai Federației Internaționale a Societăților de Cruce 
Roșie.

"Această campanie se impune ca singura posibilitate de 
a stopa o epidemie de rujeoiă care există în România, 
precum și pentru a preveni o posibilă epidemie în anui 
2002", se arăta în cadrul conferinței de presă organizată joi, 
15 oct., de Filiala de Cruce Roșie a județului Hunedoara, în 
colaborare cu Inspectoratul de Sănătate Publică (iSP), 
Direcția Sanitară și Inspectoratul Școlar, principalele instituții 
coordonatoare ale acestei ample activități pe pian tocai. 
Campania națională de vaccinare antirujeoiică și 
antirubeoiică se adresează celor 3,5 milioane de copii și tineri 
cu vârsta între 7 și 18 ani, care n-au primit două doze de 
vaccin antirujeoiic și n-au făcut boala.

Vaccinarea, sublinia dr. Aurei Aitoneanu, vicepreședintele 
filialei de Cruce Roșie, "este gratuită și nediscriminatorie și 
se efectuează de către personalul unităților sanitare, in 
coordonarea tehnică a iSP". Directoarea acestuia, dr. Otiiia 
Sfetcu, evidenția de asemenea condițiile create în acest 
scop: vaccinuri de calitate aduse din Franța - RUVAX 
(antirujeoiic) și din Belgia - EOLARiX (antirujeoiic și 
antirubeoiic), asigurarea seringilor și acelor de unică 
întrebuințare și măsuri speciale de protecție. Copiii 
școlarizați vor fi vaccinați în timpul procesului de 
învățămâmt, pentru cei neșcoiarizați fiind necesară o cât mai 
bună mobilizare și educație în acest sens (mai ales pentru 
unele categorii etnice).

Despre necesitatea și importanța acestei campanii sunt 
grăitoare statisticile din țara noastră: dacă în 1996 se 
înregistrau 4 cazuri de rujeoiă ia 100.000 de locuitori, în ’97 
numărul acestora a crescut ia 104,6. De altfel, extinderea 
îmbolnăvirilor, evoluția dramatică a rujeoiei fără vaccinare și 
complicațiile ei (cea mai gravă fiind panencefaiita 
scierozantă subacută, adică scăderea intelectului și a 
funcțiilor cortexului, până ia deces) au fost motivele pentru 
care începând din 1979 s-a introdus în România vaccinarea 
antirujeoiică; efectul a fost edificator - numărul de cazuri a 
scăzut cu 90 ia sută iar mortalitatea cu 95 de procente.

Actuala campanie reprezintă și un moment decisiv în 
"lupta" dusă pentru eradicarea definitivă a bolii, estimată 
pentru anui 2007, prin imunizarea tuturor organismelor 
receptive, potențiale gazde aie virusului.

Cu ocazia acestei campanii, fetele între 15 și 18 ani vor 
primi in plus o doză de vaccin antirubeoiic, pentru protecția 
în timpul sarcinii; fiindcă, apărută ia o femeie însărcinată, 
rubeoia duce ia malformații aie fătului, avort sau naștere 
prematură.

Datorită scăderii vertiginoase a 
investițiilor în sectorul construcțiilor, 
fondurile de locuințe de stat aflate 
la dispoziția primăriilor lipsesc 
aproape cu desăvârșire. Astfel că 
orice apartament apărut meteoric 
în acest "fond de stat” este vânat 
cu înverșunare de numeroși doritori.

După ce notarul public care 
avea închiriat apartamentul din str. 
Vânătorilor, bl CX29; Brad, și-a găsit 
alt spațiu, apartamentul amintit a 
reintrat în fondul de stat al Primăriei 
municipiului Brad. Bineînțeles că 
doritori au fost numeroși, la Primăria 
Brad existând depuse în acest

/O de cereri

Georgeta BÎRLA

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.

sens peste 70 de cereri pentru 
locuință. Numai că în ședințele 
Consiliului local din august și 
septembrie consilierii n-au reușit să 
cadă de acord asupra schimbării 
destinației spațiului, ei neputând 
opta între spațiu de locuit și locuință 
de serviciu aflată la dispoziția 
Primăriei. Astfel că spațiul nu a putut 
fi repartizat.

Dar în ședința Consiliului local 
de marți, 13 octombrie a.c., lucrurile 
s-au rezolvat. După dezbateri 
aprinse, 14 din cei 19 consilieri au 
votat pentru “spațiu de locuit", doar 
cinci consilieri dorind ca destinația 
spațiului să fie locuință de serviciu. 
Apoi, când s-a trecut la repartizarea 
apartamentului au reînceput 
discuțiile. După doi ani de la 
funcționare, Consiliul local Brad nu 
a reușit stabilirea unor criterii clare 
și unitare pentru atribuirea de 
locuințe. Astfel că mai mulți 
consilieri au întrebat “cum a reușit 
Comisia Socială selectarea din cele 
peste 70 de cereri a doar cinci 
candidați propuși pentru atribuirea 
apartamentului. în funcție de 
necesități și greutăți reale sau în 
funcție de interese, relații, obligații? 
Dar nimeni nu a reușit să le explice 
cum s-a făcut trierea și de ce doar 
trei din cei cinci candidați nu aveau 
nici o legătură cu Primăria și Qonsiliul 
local, în vreme ce doi erau “de-ai 
casei” (un consilier și o angajată a 
Primăriei).

Și totuși, pentru că 
apartamentul trebuia repartizat s-a 
trecut la vot. Și pentru ca lucrurile 
să fie clare ca lumina zilei... votul a 
fost secret. Bineînțeles că rezultatul 
voturilor - favorabil consilierului 
Sorin Ciocan, îl putea bănui și un 
copil de grădiniță care tocmai a 
învățat proverbul “cine împarte 
parte-și face."

Nu ere rost ca dincolo de 
faptele relatate să intrăm în detalii, 
dedesubturi ori să comentăm cele 
întâmplate. Ne întrebăm însă ce 
vor zice oamenii din Brad despre 
felul cum au procedat aleșii lor la 
repartizarea acestui apartamept.

Ciprian MARiNUȚ

Strei și 0,10 Bq/I pentru apa 
rezultată din rețeaua de apă 
potabilă din municipiul Deva.

Materiile în suspensie pe râul 
Jiu, provenite în principal de la 
unitățile de extracție și preparare 
a cărbunelui, au avut o valoare 
medie de 785,0 mg/l și o valoare 
maximă înregistrată la data de 9 
octombrie 1998 de 1689,0 mg/l. 
în comparație cu perioada 
anterioară se constată o reducere 
a cantității de materii în suspensie 
pe râul Jiu cu 130,0 mg/l pentru 
valoarea medie.

Pentru nerespectarea 
valorilor limită stabilite pentru 
indicatorii de calitate ai apelor 
uzate la evacuarea în apele de 
suprafață, R.A. Apele Române - 
S.G.A. Deva a aplicat în cursul 
lunii septembrie 1998 penalități 
unor agenți economici în valoare 
de peste patru mii. lei.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva

SC ROSTICLAR SRL
Sebeș

Tel/Fax: 058/732361, tel: 058/819562
Vă oferă din depozitul ultra - 

dotat geam indigen si din import 
en gros la prețul fabricii.

SC AGRO-COMPANY SRL Sântuhalm

Achiziționează porci vii 
cu plata pe loc.

Informații la tel: 233388.
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