
AMENZI 
UNITĂȚILOR 

BUGETARE CARE 
VOR ACORDA AL 
13-LEA SALARIU 

Joi, Guvernul a adoptat o 
ordonanță de urgență privind 
regimul premiilor anuale sau 
altor sume de această natură 
suportate din fondul de salarii, 
pentru actiyitatea anului 1998. 
Conform acestei drdonanțe, 
regiile autonome, inclusiv cu 
specific deosebit, societățile 
comerciale cu capital majoritar 
de stat, societățile și companiile 
naționale, institutele naționale 
de cercetare - dezvoltare, 
precum și instituțiile publice nu 
vor acorda pentru activitatea 
anului 1998 premii anuale sau 
alte sume de această natură, 
suportate din fondul de salarii.

Nerespectarea acestor 
prevederi se sancționează cu 
amendă de la 50 la 100 de 
milioane de lei, precum și cu 
recuperarea sumelor acordate 
din fondul de salarii aferent 
trimestrului I al anului următor. 
Purtătorul de cuvânt al 
Guvernului a precizat că, totuși, 
salariații din învățământ vor 
primi cel de-al 13-lea salariu, 
pentru că nu intră în acest an, ci 
abia în 1999.

^WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 

Fax 234483 
Acordă dobânzi atractive 

la depozitele in lei 
persoanelor fizice!

X la 30 de zile - 51% 
X la 90 de zile - 53%

Și studenții au suspendat greva
Mișcarea studențească din 

țara noastră care a cunoscut,o 
amploare mai mare la începutul 
acestei săptămâni s-a stins joi, 
la București. Reprezentanți ai 
Alianței Naționale a Orga
nizațiilor Studențești din 
România au reușit să-i “smulgă” 
trei ore primului ministru pentru 
a discuta setul de revendicări. 
Lista cuprindea nu mai puțin de 
12 puncte, între care și unul 
surprinzător și pentru autorități: 
cerința ca perioada studiilor 
desfășurate în facultate să fie 
considerată vechime în muncă. 
Studenții au cerut Inițierea 
procedurilor de discutare a 
proiectului Ministerului
Educației Naționale cu privire la 
indemnizația de student, 
modificarea art. 94 din Legea 
învățământului privind repre
zentarea studenților în consilii 
și senate, pentru a se stabili
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proporția de o treime din 
numărul membrilor acestora, 
Iar la modificările ce se vor 
efectua Legii învățământului să 
se opereze numai după 
consultarea lor prealabilă și cu 
avizul Consiliului Național al 
Studenților.

întrucât primul ministru a 
promis studenților rezolvarea 
unora din doleanțele lor, altele 
aflându-se deja în examinarea 
și negocierea MEN, îndeosebi 
cele referitoare și la cererile 
care țin de universități - lista 
taxelor administrative privind 
înființarea agenției sociale a 
studenților care va prelua sis
temul de acordare a burselor șl 
rețeaua de tabere studențești, 
studenții au suspendat greva 
subliniind însă că, dacă 
guvernanții nu se vor ține de 
cuvânt, mișcarea studențească 
va fi reluată. (C.S.)

A- ------------------ - \

Șoferii au câștigat 
în fața Guvernului

Câteva sute de autovehi
cule, ușoare și grele de mare 
capacitate, au invadat joi stră
zile din Capitală și au.“defilat” și 
în Piața Victoriei, producând 
mari emoții în rândurile guver
nanților aflați în plină ședință de 
lucru. Șoferii afiliați la Federația 
Sindicatelor Șoferilor din 
România au ținut să demon
streze, pe cheltuiala statului, cu 
mijloacele lor de transport, 
pentru a protesta față de majo
rarea cuantumului amenzilor de 
circulație. în această situație, dl 
Radu Vasile a fost nevoit să 
întrerupă ședința Executivului și 
împreună cu ministrul Traian 
Băsescu șl secretarul de stat 
Norica Nicolai au discutat cu 
reprezentanții sindicatului multe 
ore și au cedat până la urmă. 
Printre altele, s-a convenit cu 

reprezentanții Guvernului redu
cerea amenzilor de circulație 
și a taxelor de acces pe unele 
drumuri publice. Astfel că 
amenzile vor fi egale cu 
maximum 20 la sută din 
salariul mediu din ramura 
transporturilor auto, iar taxele 
de acces vor fi de cel mult 
100.000 de lei față de 500.000 
de lei în prezent. S-a mai 
promis că va fi înființat un alt 
organism care să se ocupe de 
verificarea tehnică și de 
înmatricularea autovehiculelor, 
în așa fel încât Registrul Auto 
Român să nu mai aibă monopol 
în acest domeniu. Greva 
șoferilor a încetat, dar greviștii 
au amenințat că, dacă nu vor fi 
respectate promisiunile, vor 
reîncepe protestele după 1 
ianuarie 1999. (S.C.)

Lansare 
de carte
Pentru Librăria “Gheorghe 

Lazăr" Deva și iubitorii de lectură 
lansarea unei cărți noi nu este ceva 
neobișnuit. Mai puțin obișnuită a 
fost la evenimentul de joi după- 
amiază vârsta autoarei. DANIELA 
IOANA PISOIU n-a împlinit încă 
18 ani dar volumul său de debut 
“Dansatorul derviș" dovedește pe 
lângă o cultură deosebită și o 
maturitate surprinzătoare pentru 
vârsta ei, de parcă ar avea în spate 
o vastă experiență.

Despre volumul de proză 
scurtă și cea care l-a scris au 
vorbit cu prilejul lansării poeta 
Mariana Pândaru, ca lector de 
carte, prof. Ileana Jurca, diriginta 
sa, scriitorul Gligor Hașa și Valeriu 
Bârgău, directorul Editurii 
"Călăuza" Deva, care i-a tipărit 
cartea. Fără excepție, cei care au 
prezentat-o i-au apreciat talentul, 
bogata cultură, sensibilitatea, 
aplecarea spre creație, implicarea 
în activitatea școlii și, de curând, 
a orașului ca primăriță a consiliului 
liceenilor. Toți văd în tânăra 
Daniela un creator care va dăinui 
în literatura noastră, ca o 
confirmare a acestor speranțe 
stând premiile la concursurile de 
creație dobândite de ea până 
acum.

Viorica ROMAN
(Continuare în pag. 8)

• - Soțul meu este 
unicul bărbat care m- 
a sărutat!

— Te lauzi sau îți 
pare rău?

^THĂNSPOHTUL 
LOCAL NU SC 

PRETEAZĂ, ÎNCĂ, 
PRIVATIZĂRII”
Desprinsă în 1995 din RATP Deva, societatea 

comercială “Trans Urban’’ Orăștie efectuează 
transportul local de călători în localitate. Fiind 
cuprinsă într-un program de privatizare al FPS, la 
“Trans Urban” se întocmesc primele documentații 
în acest sens. Discuția avută cu dl ing. Mircea 
Homorodeap, directorul societății, a vizat tocmai 
acest proces de privatizare, aplicat unei activități 
de transport local.

în primul rând nicăieri în lume ramura locală a 
transportului de călători nu aduce profit. Prețul 
biletului este subvenționat. “Din păcate, 
Compensarea ce o primim din banii de la buget nu 
acoperă decât 35% din cheltuielile noastre. Aceste 
cheltuieli, datorită stării proaste a parcului auto, sunt 
nepermis de mari", ne spune dl Homorodean. Dintr- 
un total de 14 autobuze, mai mult de jumătate 
prezintă semnele clare ale unei uzuri avansate. 
Unul din aceste mijloace de transport va fi casat 
luna viitoare. Firma nu dispune de incinte destinate 
garării și reparării mașinilor. De aceea, orice 
intervenție specifică, reparație sau întreținere se 
face sub cerul liber, fiind dependentă de starea 
vremii. Pentru a păstra mașinile pe linia “de plutire" 
se investesc lunar între 24 și 28 milioane de lei. 
Menținerea pierderilor la un nivel decent se poate 
face doar prin prestațiile unor transporturi 
interurbane pe distanțe scurte între Orăștie și 
Costești, Geoagiu, Turdaș, Pricaz și Cugir. Chiar și 
așa pierderile lunare variază între 5 și 20 de milioane 
de lei. Interlocutorul apreciază că la acest nivel al 
pierderilor contribuie și concurența privată care 
frustrează lunar societatea “Trans Urban” de un 
venit lunar de 10 milioane de lei.

Adrian SĂLĂGEAN
(Continuare în pag. 8)

Raid - anchetă !a cantinele de ajutor social
Sunt multi năpăstuiți de soartă

la masa
Săraci au fost, săraci sunt încă, am putea 

spune despre cei pe care i-am întâlnit zilele trecute 
la câteva dintre cantinele de ajutor social din județul 
nostru. Săracii se adună aici cu câteva ore înainte 
de prânz, nerăbdători să-și ia mâncarea cât mai 
repede, și-apoi să plece. Gălăgioși și agitați își scot 
vasele din sacoșe și se înghesuie spre punctul de 
distribuție a hranei. Cei care vin aici sunt în majoritate 
rromi, provenind din familii numeroase și care 
trăiesc în condiții precare. Sunt și români, însă ce- 
i drept mult mai puțini și în același timp mai tăcuți, 
mai liniștiți și mai serioși.

Cine poate beneficia de serviciile 
cantinei de ajutor social?

O întrebare al cărei răspuns l-am aflat de la 
dna Maria Pîrvu, șef birou autoritate tutelară și 
protecție socială din cadrul Primăriei municipiului 
Deva. Dumneaei ne-a spus. “Conform Lsgii nr. 208/ 
1997 privind cantinele de ajutor social, pot benefi
cia de serviciile acestora mai multe categorii de 
persoane. Și anume: copiii sub 18 ani aflați în 
întreținerea familiilor al căror venit net mediu lunar 
pe o persoană în întreținere este sub nivelul 
venitului net lunar, pejitru o persoană singură luată 
în calcul la stabilirea ajutorului social, tineri care 
urmează cursuri de zi la instituții de învățământ și 
care se află în situația anterioară, unele persoane 
care beneficiază de ajutor social, pensionarii, 
persoanele care au îndeplinit vârsta de pensionare 
și sunt izolate social, nu au venituri, invalizii și 
bolnavii cronici, precum și orice persoană care, 
temporar, nu realizează venituri. Mai pot beneficia 
de serviciile cantinei și persoane care realizează 
venituri și au plata unei contribuții de 30 la sută din 
venitul pe persoană fără a se depăși costul meselor 
servite în acea perioadă. ” Prin Hotărârea nr. 14/ 
1998, Consiliul local al municipiului Deva a stabilit

săracilor
ca unele persoane care beneficiază de serviciile 
Cantinei de ajutor social să participe la diverse 
activități gospodărești. Aceștia trebuie să lucreze 5 
zile/ lună în folosul comunității, lucru refuzat de 
majoritatea asistaților, căci prea puțini sunt cei cărora 
le place să muncească.

Solicitând informații referitoare la situația 
cantinelor sociale din județ, ne-am adresat și dnei 
Cornelia Maniac, șef oficiu asistență socială din 
cadrul DGMPS a județului Hunedoara. Am aflat 
așadar că, în noiembrie anul trecut, capacitatea 
celor 10 cantine de ajutor social din județ era de 
1270 locuri, mărindu-se cu 334 față de anul prece
dent, dintre care 160 de locuri la cantina de ajutor 
social din orașul Hațeg.

"Trebuie să-i învățăm pe acești oameni să 
simtă că merită această mâncare."

Cantina de ajutor social din municipiul Orăștie 
funcționează din anul 1993. La acel moment 
numărul asistaților era de doar 27, ajungându-se 
ca în prezent să mănânce aici 110 persoane. 
Unitatea se evidențiază prin curățenia desăvârșită 
ce domnește peste tot: în sala de mese, în bucătărie, 
în magazie etc. “Față de anii trecuți s-au îmbunătățit 
condițiile de depozitare, de aprovizionare, de 
pregătire și preparare a hranei, chiar dacă lucrăm 
cu un personal restrâns: 3 angajate și un 
merceolog”, mărturisea dna Ana Icodim, 
administratorul cantinei. Aprovizionarea cu cele 
necesare se face în mod regulat, astfel că 
alimentele sunt mereu proaspete. Meniul cuprinde 
două feluri de mâncare, iar la cină asistatul poate 
primi hrană rece foarte bună: pateu, ouă, salam 
etc., plus o pâine de persoană. Suma zilnică alocată

Cristina CfNDA, 
_______ Ciprian MARiNUȚ 

(Continuare in pag. 8)
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■ Hunedoara. Corvinul -
Vega Deva

în penultima etapă a Diviziei B la fotbal, 
seria a ll-a, pe stadionul Corvinul, echipa 
gazdă (locul 9 în clasament) primește replica 
formației Vega Deva (locul 10). Un meci ce va 
atrage mulți spectatori la acest derby 
hunedorean. (S.C.)

■ Farmacii de serviciu
La finele acestei săptămâni va fi de gardă, 

în municipiul Deva, farmacia “Crocus" din strada 
Horea, nr.5.

"Alfa" este unitatea farmaceutică deschisă în 
Hunedoara, în aceleași zile. Este situată îmzona 
Complexului Gambrinus, telefon 722593. (E.S.)

Simpozion 
științific 
național

Muzeul Civilizației Dacice și Romane 
Deva a marcat ieri momentul aniversar ai 
Marii Uniri, prin organizarea unui 
simpozion științific național - “80 de ani 
de ia Marea Unire din 1918" •, ce a avut 
ioc în sa ia festivă a Primăriei locale. La 
manifestarea desfășurată în pien și pe 
secțiuni au participat cercetători, 
specialiști în istorie din mai multe orașe 
aie țării, cu lucrări științifice consacrate 
momentului amintit. (G.B.)
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“Lecția de geografie”

Importantă este comunicarea producătorilor agricoli cu factorii de decizie

Potențialul agriculturii românești - mai bine valorificat
- După cum mi-ați spus, die 

vicepreședinte, în ultima vreme 
ați avut câteva întâlniri ale 
consiliului liderilor și comi
tetului director ale FSAR și cu 
ministrul secretar de stat Ștefan 
Pete. Ce probleme s-au dez
bătut cu prilejurile respective?

- în primul rând doresc să 
subliniez că motivul întâlnirilor a 
fost generat de situația 
deosebită din agricultura 
românească, în special de 
condiția actuală destul de grea a 
producătorului agricol. Apoi s-au 
avut în vedere problemele privind

Convorbire cu di ing. Alexandru Indrea, 
vicepreședinte al Federației Specialiștilor 

Agricoli din România (FSAR)
îmbunătățirea structurilor 
organizatorice din agricultură, 
precum și cele referitoare la 
restructurarea organismelor 
teritoriale agricole, inclusiv cele 
privind înființarea Agenției 
Naționale de Consultanță 
Agricolă (ANCA), cu oficiile sale 
de reprezentare în teritoriu.

- Pornind de la aceste 
considerente, să ne referim, pe 
rând, la fiecare aspect.

- In legătură cu situația 
producătorilor agricoli s-a 
desprins faptul că, deși s-au dat 
unele ajutoare ca subvenție, 
acestea n-au fost utilizate în 
toate cazurile în scopul producției 
agricole. Vina s-a dat însă doar 
pe producător. Cu alte cuvinte, 
dacă cineva te fură, nu este de 
vină hoțul (I). în context s-a cerut 
o implicare efectivă a factorilor 
de decizie în valorificarea 

producției agricole, găsindu-se 
permanent piețe de desfacere. 
Cu toate că în acest an se reia 
piața cu Rusia, măsura a venit 
foarte târziu, când lipsit fiind 
de resurse financiare 
producătorul autohton nu și-a 
mai putut relua, la scara 
cuvenită, ciclul de producție 
pentru anul 1999. în același 
timp se simte acut nevoia unei 
strategii clare a producției, a

A consemnat 
________Nicoiae TÎRCOB

(Continuare în pag. 8)

Dl Dimitrie loschici" 
este noul director 

al Direcției Sanitar- 
Vete’rinare a 

județului Hunedoara 
Printr-un ordin al ministrului 

agriculturii din 12 noiembrie a.c., 
în funcția de director al Direcției 
Sanitar-Veterinare a județului 
Hunedoara a fost numit definitiv 
domnul doctor Dimitrie loschici.

Anterior numirii în funcție, dl 
Dimitrie loschici a fost medic la 
Circa veterinară Gurasada, iar 
în ultimele trei luni a deținut 
funcția de director interimar la 
Direcția Sanitar-Veterinară a 

Județului nostru. (C.P.) ,



Sâmbătă
14 noiembrie
tvr i

7.00 Bună dimineața, de 
la...lași! 9.05 Aladdin (d.a) 9.30 
Tip-Top, Minl-Topl 11.00 
Schiorul Willie (SUA, 1995) 
.12.30 Ordinea publică 13.30 
Ecranul 14.30 Turnul Babei la 
Sibiu 16.55 Documentar istoric 
(Anglia, 1995) 17.45 Echipa de 
intervenție (s, ep. 168) 18.30 
Sabrina, vrăjitoare la 16 ani (s, 
ep. 8) 18.55 Teleenciclopedia
19.45 Săptămâna sportivă 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo 20.30 Dl și 
Dna Smith (s, ep. 4) 21.20 
Festivalul internațional de film 
Dakino 21.50 Mare ți-e grădina!
22.45 Filmele secolului - 
Colecția Warner

TVR 2
7.00 Căderea vulturilor (s, 

ep. 5) 8.05 Omer (d.a) 8.30 
Telefaună (CFI, 1998) 8.55 
Filmele săptămânii 9.00 
Comorile lumii 9.30 Pas cu pas
10.30 Documente culturale (CFI, 
1996) 11.35 TVR Cluj-Napoca
13.30 Actualitatea culturală 
14.00 Gabriela, managerul 
echipeide fotbal (s, ep. 2) 14.50 
Bijuterii muzicale 15.35 Omer 
(d.a.) 16.00 Țiganca (s, ep. 40)

XaV Duminică 
t 'O 15 noiembrie 

TVR I
7.00 Bună dimineața, de la... 

Cluj-Napocal 8.30 Lumină din 
lumină 9.05 Povestirile Iul 
Donald Rățoiul (d.a) 9.30 Klkl 
Riki Mlki 11.00 Viața satului 
13.00 Biserica satului 13.10 
Tezaur folcloric 13.55 Fotbal: 
Universitatea Craiova - FC 
Argeș 15.50 Super Gol Show
16.45 Vldeo-Magazinl 8.25 Atlas
18.45 Serial de călătorii 19.35 
Duminica sportivă 19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun 20.00 
Jurnal, meteo 20.30 7 zile în 
România 21.00 Plymouth (f, 
SUA 1990) 22.35 Telesport 23.15 
D-na King, agent secret (s, ep. 
45)

TVR 2
8.00 Omer (d.a./r) 8.30 

Telefaună 8.55 Filmele
săptămânii 9.00 Comorile lumii
9.30 A doua alfabetizare (r) 10.00 
Repere vitale (r) 10.30
Cinematograful vremii noastre
11.15 TVR lași 13.30 Creanga 
de aur 14.00 Gabriela,
managerul echipei de fotbal (s, 
ep. 3) 14.50 Vitrina personajelor 
de operă 15.00 Palestina - spre
un stat propriu 15.35 Omer (d.a)
16.00 Țiganca (s, ep. 41) 16.45

Luni
16 noiembrie

TVR I
12.05 Universul cunoașterii 

(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 (mag.) 18.10 
Anlmaniacs (d.a.); Casa plină 
(s, ep. 24) 19.00 Sunset Beach 
(s, ep. 342) 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spunl 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 
21.00 Infidelități (s, ep. 4) 21.45 
Teatru TV: „Cabala bigoților” 
22.50 Jurnal de noapte

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 13.00 D-na King, agent 
secret (s/r) 13.50 Un cântec 
pentru fiecare 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.40 Limbi străine. 
Engleză 15.35 Omer (d.a) 16.00 
Țiganca (s, ep. 42) 16.45 Santa 
Barbara (s, ep. 695) 17.30 Un 
nume pentru cântecul 
românesc 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.50 
Filmele săptămânii 18.00 Hei-

16.45 Santa Barbara (SUA ep. 
693) 17.30 Tradiții 18.00 Serata 
muzicală 19.00 Istorie, memorie, 
reftuperare 19.30 Retro TV 20.30 
Teatru TV prezintă: Negustori 
ambulanți 21.40 Balet cu 
Compania '„Phoenix” 22.25 
Ateneu. Opera în evenimente

ANTENA I
7.00 Agenția de presă (r) 7.05 

Twin Peaks (r) 7.55 Caracatița (r) 
9.00 Denver, ultimul dinozaur 
(d.a., ep. 55) 9.25 Noile aventuri 
ale luiFlash Gordon (d.a., ep. 22) 
10.00 între prieteni 11.00 Mileniul 
III: Spaime, soluții, speranțe 
12.00 Talk-show: 100 de grade 
Celsius 13.00 Magazin sportiv: 
Fotbal 16.00 Constelația Cinema
16.30 Fete de provincie (s, ep. 
10) 17.00 Pe cont propriu (s, ep. 
10) 18.00 Decepții (s, ep. 88)
19.30 Sâmbete și zâmbete 20.00 
Nash Bridges (s, ep. 42) 21.00 
Pasiune ucigașă (dramă, SUA, 
1996) 23.30 Tropical Heat (s, ep. 
7)

PRO TV
7.00 Prichindeii (d.a. ep. 16, 

17) 7.50 Criticul (d.a., ep. 5, 6) 
8.40 Superman (ep. 3) 9.05 Mica 
Sirenă (ep. 13) 9.30 Tarzan și 
sirenele (aventură, SUA, 1943) 
11.00 Promotor 11.30 Am întâlnit 
și români fericiți 12.00 Punctul

Santa Barbara (s, ep. 694) 17.30 
Un secol de cinema 19.30 Pe 
unde trece dorul... 19.45 
Clepsidra cu imagini 20.00 
Ultimul tren 21.00 Sportmania 
23.50 Concert extraordinar 
Corlna Ursuleasa

ANTENA 1
7.00 Uragan în Paradis (s, ep. 

21) 7.45 Pe cont propriu (s/r) 8.30 
Spirit și credință (emisiune 
religioasă) 9.15 Animal show (s, 
ep. 21) 9.45 Deriver, ultimul 
dinozaur (ep. 56) 10.15 Mighty 
Max (d.a ep. 38) 11.00 Fir întins
11.30 Roata de rezervă 12.00 
Printre rânduri 14.00 Duminica 
în familie 18.00 Decepții (s, ep. 
89) 19.30 A treia planetă de la 
Soare (s, ep. 50) 20.00 Vântul și 
leul (aventuri, SUA 1974) 22.45 
Agenția de presă 22.50 Fotbal 
club la Antena 1

PRO TV
8.20 Superman (ep. 4) 8.40 

Mica Sirenă 9.00 Super Abraca
dabra; Mowgli (s, ep. 23) 11.00 
Doctor în Alaska (s, ep. 86) 12.00 
Profeții despre trecut 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 O 
propoziție pe zl 13.05 Soț și soție 
(s, ep. 2) 13.35 Harriet (s, ep. 6) 
14.00 Chestiunea zilei 15.00 
Noaptea creaturilor (s, ep. 2) 
16.00 Al șaptelea cer (ultimul 

rupi Hei-rapl (mag. de 
informație șl divertisment) 19.40 
Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! (mag.) 20.10 Natacha (s, 
ep. 77) 22.00 Familia Cordier: 
Cathy (f.p. Franța 1996)

ANTENA I
12.00 Printre rânduri 

(talkshow/r) 13.00 Roata de 
rezervă (mag./r) 13.3( 3laneta 
vie (do, ep. 113) 14.00 Știrile 
amiezii 14.30 Foișorul de foc 
(talkshow) 15.30 Dallas (s, ep. 
121) 16.30 Știri 17.00 Trei des
tine (s, ep. 38) 18.00 Decepții (s, 
ep. 90) 19.30 Marius Tucă Show 
21.00 Pericol iminent (s,ep. 10) 
22.00 Viitorul începe azi (s, ep. 
32) 23.30 Agenția de presă 23.35 
Cuiul din pantof (talkshow)

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 9.40 Roata norocului 
(r) 10.10 Tânăr și neliniștit (s/r)
10.55 Mississippi în flăcări (f/r)
12.55 Știrile PRO TV 13.00 
încredere oarbă (thriller SUA 
'90, p. I) 14.45 Nemuritorul (s/r)
15.15 Tânăr și neliniștit (s) 16.00 
Nano (s, ep. 163) 17.00 Știrile 
PROTV/O propoziție pe zi 17.30 

pe I (talk-show) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 Soț șl soție (s, ep. 1)
13.30 Harriet (s, ep. 5) 14.00 Alo, 
Generația PRO 15.30 Echipa 
mobilă 16.30 Lumea filmului 
17.00 ProFashion 17.30 Conan 
(s, ep. 19) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Speculații (s, ep. 11) 21.00 
Academia de politie (s, ep. 11)
21.55 Știrile PRO TV 22.00 Viața 
lui Toby (dramă psihologică, 
SUA)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (r) 8.30 Te 
iubesc (r) 9.00 Sărmana Maria (r)
9.30 Te Slgo Amando (r) 10.00 
Cinemateca de Acasă (r) 11.55 
Ca la mama Acasă - rețete 
culinare 12.00 Poirot (r) 12.45 
Verdict: crimă! (r) 13.30 Căsuța 
poveștilor (r) 14.00 Dragoste și 
putere (r) 14.45 Misterioasa 
doamnă (r) 15.30 Acasă la 
Gherasim Cristea 16.00 Uneori 
avem aripi (s, ep. 59) 16.45 
Guadalupe (s,ep. 51) 17.30 Din 
toată inima (s, ep. 227) 18.25 Ca 
la mama Acasă 18.30 Sărmana
Maria (s, ep. 115) 19.00 Te Sigo 
Amando (s, ep. 7) 19.25 Căsuța 
poveștilor: Șoimii călători (ep. 
37) 20.00 Dragoste și putere (s, 
ep. 223) 21.00 Misterioasa 
doamnă (s, ep. 86) 22.00 Fotbal: 
Spania - live 

episod) 17.00 Buffy, spaima 
vampirilor (s, ep. 11) 18.00 
Beverly Hills (s, ep. 148) 19.00 
Prețul corect 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Ally McBeal (s, ep. 11) 
21.00 Mississippi (dramă, SUA, 
1988) 22.55 Știrile PRO TV 23.00 
Procesul etapei

8.30 Sărmana Maria (r) 9.00 
Te Sigo Amando (r) 9.30 Steaua 
fără nume (r) 11.00 Sport la 
minut - știri sportive 11.10 NBA 
Action 11.25 Fotbal american 
11.40 Hochei profesionist 12.00 
Tenis după Năstase 12.30 
Mototrial - aventura pe 2 roți
14.45 Marlboro Adventure Team 
15.00 Numărul 1 în Formula 1
15.15 Afară din joc 15.30 Fotbal: 
II Calcio-repriza 116.15 Fotbal: 
rezumat Divizia A 16.30 Fotbal: 
II Calcio-transmisiuneîn direct
17.30 Golazo - Top Gol Europa 
18.00 Divizia A 18.30 Sărmana 
Maria (s, ep. 116) 19.00 Te Sigo 
Amando (ep. 8) 19.25 Căsuța 
poveștilor Șoimii Călători (ep. 
38) 20.00 Fotbal: rezumat 
Spania 20.30 Fotbal Spania - 
transmisiune în direct 21.15 
Sport la minut 21.30 Fotbal 
Spania (repriza a ll-a) 22.30 
Puterea dragostei (dramă/ 
dragoste SUA, 1990)

Suflet de femele (s, ep. 64) 18.15 
Știrile PRO TV 18.50 Roata 
norocului (cs) 19.20 Chestiunea 
zilei cu F. Călinescu 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Colivia cu nebune 
III (co. Franța/ltalia ’85) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Chestiunea 
zilei 22.30 Seinfeld (s, ep. 160) 
23.00 Știrile PRO TV/Proflt 23.30 
Audiența națională (talkshow)

ACASĂ
7.00 Uneori avem aripi (s/r)

7.45 Guadalupe (s/r) 8.30 Acasă 
la Gherasim Cristea... (r) 9.00 
Sărmana Maria (s/r) 9.30 
Dragostea nu moare (s/r) 10.00 
Puterea dragostei (f/r) 12.25 Ca 
la mama Acasă (r) 12.30 Verdict: 
crimă! (s/r) 13.15 D.a. (r) 13.45 
Dragoste și putere (s/r) 14.45 
Misterioasa doamnă (s/r) 15.30 
Te iubesc (s) 16.00 Uneori avem 
aripi (s) 16.45 Guadalupe (s)
17.30 Din toată inima (s) • Con
curs 18.25 Ca la mama Acasă
18.30 Sărmana Maria (s) ■ Con
curs 19.00 Dragostea nu moare 
(s) 19.25 Șoimii călători (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s, ep. 
224) 20.45 Misterioasa doamnă 
(s) 21.30 Verdict: crimă! (s, ep. 
134)

PRIMA
6.30 Vldeoclipuri muzicale 

7.00 Elefănțelul 8.00 Lumea lui 
Eric 8.30 Apărătorii Galaxiei 
(d.a) 9.00 A doua familie (do.)
9.30 Inspectorul Gadget (do)
10.15 Prințul Valiant (d.a) 10.30 
Adună-ți gândurile (s) 11.00 
Aventurile Iul Rocko (d.a) 11.30 
Pământul: Bătălia Finală 12.30 
Magazin sportiv 13.30 Preview 
Premier League 14.00 Vizită 
neanunțată (comedie, SUA, 
1961) 16.00 Zona M - emisiune 
muzicală 17.00 Fotbal: Premier 
League Live (prima repriză) 
19.00 Știri 19.45 Falsă 
identitate (acțiune, SUA 1987) 
21.00 Centennial - Legendele 
din lumea nouă (s, ep. 18) 23.00 
Știri

PRO TV - DEVA
07.50 -08.00 Melodia zilei 

08.00-08.45 “No comment” șl 
“Vorbiți aici!” 08.45-09.00 Pro
gram muzical 14.00-15.30 
Generația PRO (coproducție)

ANTENA l-DEVA
08.55-09.00 Muzică 09.00- 

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

PRIMA
6.30 Vldeoclipuri muzicale 

7.00 Elefănțelul 7.30 Echipa 
de fotbal 8.00 Căutătorii de 
aur 8.30 A doua familie 9.00 
Inspectorul Gadget (do) 9.30 
Aventurile Iul Rocko (d.a)
10.15 Mecanica distractivă
10.30 1999 (s) 11.30 Duminică 
la prânz - talkshow 14.00 
Lumea Iul Dave (s, ep. 44)
14.30 Față în față la Holly
wood (do) 15.00 Secretele 
bărbaților Irezistibili (do)
15.30 In numele Iubirii (do) 
17.00 Un alt început (s/r) 
18.00 Atingerea îngerilor (s/ 
r) 19.00 Știri 19.45 Povestea 
Iul Waldo Pepeer (SUA, 1975)
21.30 Călătorii în lumi 
paralele (s, ep. 47) 22.30 
Nimeni nu e perfect (s, ep. 47) 
23.00 Știri 23.30 Fotbal: Co
ventry - Everton

PRO TV - DEVA
•07.40 -08.00 Desene ani

mate 08.00-09.00 Talk show 
"Ghici cine bate la ușă?” (r)

ANTENA VDEVA
09.40-10.10 “Cartea 

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

PRIMA
7.00 Primă oră (mag.) 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) 15.30 Apărătorii 
galaxiei (d.a) 16.00 Știri 16.10 
Pretutindeni cu tine (s) 16.30 
Prietenul nostru Jake (s) 17.00 
Jerry Springer Show 18.00 Știri 
19.00 Călătorii în lumi paralele 
(s) 20.00 Meșterul casei (s)
20.30 Misterele din casa 
întunericului (f.a. SUA '78, p. II) 
22.00 Fotbal: Nottingham- 
Derby County (înreg.)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

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

ANTENA 1-DEVA
16.35 -17.00 Program muzical 

17.00-17.55 Sportul hunedorean 
17.55-18.00 TELEX (știri locale pe 
scurt) 22.05-22.15 Știri locale
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O BERBEC
în aceste zile nu vă mai 

vedeți capul de treburi, dar 
munciți cu gândul că veți 
avea un profit impresionant. 
Gândiți-vă la o soluție care să 
vă asigure un venit sigur pe 
termal lung. Partenerul vă 
susține, deși este puțin 
intrigat de elanul vostru 
muncitoresc. Zilele acestea 
veți primi vești de la un 
prieten pe care nu l-ați mai 
văzut de mulți ani.

O TAUR
Ați trăit de curând o 

oarecare dezamăgire și încă 
nu știți cum să acționați de 
acum înainte. De multe ori ați 
făcut declarații exagerate și 
nu ați fost îndeajuns de 
sinceri. Acum e cam târziu să 
recuperați timpul pierdut. Cu 
un efort minim ați putea să-i 
faceți pe cei din jur să vă 
acorde mai multă atenție. 
Lumea nu trăiește după 
regulile voastre.

Z) GEMENI
Sunteți în febra 

construcțiilor și aveți planuri 
mărețe. Dacă veți da greș 
câteodată nu înseamnă că 
trebuie să renunțați. Căutați 
alte soluții, fiindcă merită să 
vă luptați pentru idealurile 
voastre. Prietenii și persoana 
iubîtă vă stau alături. Cei din 
familie mai au câte un reproș 
de făcut, dar asta numai 
pentru a vă ambiționa să 
continuați.

O RAC
A început o nouă 

perioadă în viața voastră, în 
care veți da uitării angoasele 
și problemele stupide și veți 
trăi din plin. Vă gândiți din ce 
în ce mai serios la un 
angajament pe termen lung și 
faceți planuri îndrăznețe. N-ar 
strica să calculați cu mai 
multă atenție riscurile și 
avantajele unul asemenea 
pas. Vă este destui de bine și 
așa, deci nu vă grăbiți.

Vă gândiți că marea 
dragoste a trecut pe lângă voi 
și că n-o să mai fiți niciodată 
fericiți. Total neadevăratl 
Trebuie doar să mai aveți 
puțină răbdare și să nu vă 
mai aruncați cu ochii închiși 
într-o relație superficială. Vă 
doriți o familie, dar nu e cazul 
să intrați în panică. Mai bine 
concentrați-vă asupra 
carierei.

O FECIOARA
Sunteți expuși la gripe, 

viroze, alergii, accidente 
casnice și alte nenorociri. 
Aveți grijă și încercați să vă 
feriți cât puteți de piaza rea. 
în schimb, acasă, toată lumea 
vă răsfață. Nu mai știu ce să 
vă facă, ce să vă dea și cât de 
delicat să se poarte cu voi. 
Aveți grijă să nu vă dați 
acordul asupra unor 
chestiuni care v-ar solicita 
suportul material.

□ BALANȚA
Toată lumea trage de 

voi de parcă nimeni n-ar 
mai fi în stare să-și rezolve 
singur problemele. Ca un 
suflet caritabil ce sunteți, îi 
veți ajuta pe toți, dar veți fi 
apreciat de foarte puțini. N- 
are rost să vă faceți sânge 
rău, nu e prima oară cînd vi 
se întîmplă. Mai bine 
învățați ceva din această 
experiență și data viitoare 
fiți mai duri.

□ SCORPION
Criza voastră exis

tențială este pe sfârșite și 
vă apucă din nou un chef 
nebun de lucru. Colegii 
sunt absolut dezarmați în 
fața argumentelor voastre 
pentru schimbarea ritmului 
de lucru și până la urmă vă 
vor da dreptate. Munciți, 
iubiți și nu vă gândiți la ce 
va să vie. Nu e cazul să vă 
faceți probleme, stelele vă 
apără.

O SĂGETĂTOR
V-ați mai liniștit acum, 

după ce v-ați așezat la casa 
voastră. Mai aveți mult de 
lucru, dar sunteți fericiți că 
aveți locul vostru. Acum vă 
faceți planuri matrimoniale, 
visați cu ochii deschiși la 
cât de frumoasă o să vă fie 
nunta. Treziți-vă din visare 
și apucați-vă de strâns 
bani, pentru că nu puteți 
avea o nuntă frumoasă fără 
o investiție pe măsură.

O CAPRICORN
Ați avut o perioadă 

grea, care se apropie de 
sfârșit. Canalizațl-vă 
eforturile în direcția vieții 
personale și a consolidării 
poziției voastre sociale, dar 
nu călcând peste cadavre. 
Fiți buni și blânzi și veți 
avea mai mult de câștigat. 
V-ați dori să auziți niște 
cuvinte frumoase, să 
petreceți o seară romantică 
ori un weekend fierbinte.

O VĂRSĂTOR
Aveți de traversat o 

perioadă mai dificilă, dar 
când aceasta se va sfârși 
veți fi mai puternici și mai 
înțelepți. Este ca un duș 
rece într-o seară fierbinte. 
Acum este momentul să 
aflați cine vă este prieten și 
cine v-a folosit pentru a-și 
atinge scopurile. Parte
nerul vă susține din tot 
sufletul, deși nu vă spune 
explicit acest lucru.

O PEȘTI
Răbdarea voastră a 

ajuns la capăt și începeți 
să vă gândiți că poate 
“cineva vă pune bețe în 
roate”. Dacă vă străduiți să 
vă înfrânați ieșirile, mai 
ales la serviciu, veți dormi 
mai liniștiți. N-are rost să 
vă faceți probleme din 
cauza indolenței unora, a 
prostiei altora, a lipsei de 
creier a celorlalți și tot așa.
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Am ajuns nare colonie a țărilor 
din vest?

Citești în presă și nu-ți crezi 
ochilor: importurile de produse 
agroalimentare dezechilibrează 
balanța comercială a României cu 
800 de milioane de dolari. Pe șapte 
luni din an am importat 129 de 
milioane de ouă și 25.200 tone de 
carne de pasăre (sursa - 
Adevărul nr. 2624/5.11.1998). Am 
exportat în țările CEFTAîn 1997 și 
pe 5 luni din 1998 mărfuri 
alimentare de 82 de milioane de 
dolari și importăm de 163 de 
milioane. Exportăm în țări ale 
Uniunii Europene în anii 1991-1998 
de 1025 de milioane de dolari și 
importăm de 2291 de dolari. Doar 
pe un singur sistem de schimb de 
mărfuri european - Uniunea 
Europeană - România înregis
trează de la revoluție încoace un 
deficit total al balanței schimburilor 
comerciale de produse alimentare 
de 1566 milioane de dolari. Am 
ajuns oare colonie a țărilor din 
Europa de vest, îndatorată până 
peste cap pentru mâncare? 
Deficitul acesta de balanță 
reprezintă jumătate din totalul 
deficitului balanței comerciale la zi 
a țării, îngroșat după cum se știe 
de factura petrolieră și de gaze; și 
mai reprezintă aproape 20 la sută 
din totalul datoriei externe a 
României.

Cum au guvernat această 
țară P.D.S.R.-ul și aliații din patrula- 
Caterul roșu, Convenția 
Democrată cu componenții ei și 
aliații la guvernare P.D. și U.D.M.R.?

Am ajuns să ne hrănim mai

INFLAȚIA ÎN 
CRFȘTFRF

Rata inflației în luna 
octombrie a fost de 3,9%, 
comparativ cu 2,7% cât s-a 
înregistrat în luna septembrie, a 
informat Comisia Națională 
pentru Statistică.Cele mai mari 
creșteri de prețuri au fost 
consemnate la servicii, ale căror 
târife au crescut cu 6,5% față de 
luna precedentă. Astfel, tarifele 
pentru energie electrică au 
crescut cu 25,3%, pentru gaze 
cu 26,8%, iar pentru energie 
termică cu 19,4%.

Creșterea prețurilor pe 
ansamblul grupei mărfurilor 
alimentare a fost de 1,6%, peste 
acest nivel fiind creșterile la 
legume și conserve de legume 
(3,9%), lapte și produse lactate 
(2,7%), ouă (4,2%), băuturi 
alcoolice (3,3%). Sub media 
grupei au fost majorările de 
prețuri la produse de morărit și 
panificație, precum și la carne, 
preparate și conserve din carne. 

convenabil la preț din sacoșele 
comercianților de ocazie cu 
produse de came din Ungaria, să 
ne îmbrăcăm cu lenjerie de corp 
adusă cu cârca de la mii de 
kilometri, din China, de același gen 
de comercianți; noi pe care 
Dumnezeu ne-a blagoslovit cu cel 
mai fertil pământ din Europa, noi 
care îmbrăcam o bună parte din 
populația Europei cu confecții și 
tricotaje românești!

îi preocupă pe guvernanți și 
pe parlamentarii alianței la 
guvernare acest dezastru 
național? Da, îi preocupă 
desăvârșirea lui. Exceptând 
Partidul Democrat, pe parlamentarii 
alianței îi preocupă să dea lovitura 
de grație singurelor sisteme 
închegate de producție agricolă; 
să împartă după concepția 
Orheianului - „Oameni buni, dați- 
mi ce-i al vostru ca să întregesc 
ce-i al meu!” - pământul aflat în 
aceste nuclee în proprietatea 
statului urmașilor de aici și de 
aiurea ai foștilor moșieri și 
latifundiari. Ca acele pământuri să 
devină productive însă din ceea 
ce erau - lunci sărăturate și inun
date, pârloagă aridă, pământ 
frământat de mișcări tectonice, 
pământuri roditoare, întregul popor 
român a strâns cureaua până la 
sufocare. Cine-I va despăgubi de 
suferințele și de eforturile lui, cei 
care întind acum mâna la de-a 
gata? Nu e greu de explicat 
tenacitatea cu care se bate un 
Vasile Lupu în Parlament pentru 

Farm. "J 
[ i

MT* |
| Organizează concurs pentru | 
| ocuparea postului de contabil șef, în | 
I data de 30 noiembrie 1998, ora 11, la I 
I sediul societății.
I Condiții de participare: studii I 
I superioare, vechime în profesie 5 ani. I 

Dosarele pentru înscriere se depun la I 
I sediul societății pană în data de 27 I 
I noiembrie a.c. Inclusiv șl vor conține: I 
I cerere, copie după diploma de studii, I 
I curriculum vitae, recomandare de la I 
I locul de muncă, cazier, fișă de examen I 
I medical, xerocople a carnetului de I
I muncă.
I Relații suplimentare se pot obține la I
I sediul societății, telefon 222469. I
l__________ -___________________ l

"Zilele liceului" 
la Grupul Școlar 

"Horea"
în cursul acestei săptămâni, la Grupul 

Școlar Industrial “Horea” din Deva s-au 
desfășurat “Zilele liceului". Cu acest 
prilej, elevii și cadrele didactice ale școlii 
au participat, timp de trei zile, la o serie 
de manifestări științifice, artistice și 
sportive, dedicate așadar “Zilei Horea”, 
devenită din 1996 ziua școlii. 
Sărbătoarea a marcat în același timp 
împlinirea a 26 de ani de la înființarea 
Școlii Profesionale de Materiale de 
Construcții.

în ultima zi a manifestărilor, invitați 
de la alte unități școlare devene, de la 
Inspectoratul Școlar al județului și de la 
Filiala Hunedoara a Direcției Naționale 
a Arhivelor au luat parte la momentul 
festiv, în cadrul căruia au fost premiați 
câștigătorii concursului de istorie și ai 
întrecerilor sportive și finalizat cu un 
scurt program artistic realizat de elevii 

* liceului. (G.B.j

retrocedarea către foștii 
proprietari a 50 hectare de teren 
agricol și 3,0 hectare de pădure. 
E pe aproape suta de hectare 
cu care au rămas în proprietate 
foștii moșieri după reforma 
agrară din 1946 și până la 
colectivizare.

E de înțeles îndâijirea cu care 
se opun țărăniștii unei legi a 
fermelor de stat. Când s-a tras 
linie și s-au însumat pretențiile la 
cele 50+30 de hectare ale 
pretendenților la „restitutio in in
tegrum" s-a văzut că nu mai e 
nici pe departe atâta pământ de 
împărțit. De aceea trebuie 
torpilată orice inițiativă care ar 
legifera proprietatea statului 
asupra unor ferme agricole, ca 
să se disponibilizeze pământul 
care nu iese acum la sămădaș.

Am lins tălpile și celui rhai umil 
funcționar al F.M.I. și Băncii 
Mondiale și cu ce ne-am ales? 
Cu programul ASAL care a 
distrus tot ce era formă 
organizată de producție agricolă 
zootehnică și vegetală 
susținătoare. Oamenii noștri 
politici care au girat guverne mai 
mult sau mai puțin diletante n-au 
înțeles că în subsidiar se dorea 
eliminarea României de pe piața 
europeană a produselor 
agricole; că România prezenta 
interes ca potențial de piață 
pentru țările unui sistem de piață 
în care nouă ni se închid toate 
ușile de intrare.

ton CIOCLEI

llin Băcia
Cei mai importanți 

privatizați
în Băcia există în jur de 32 de 

societăți comerciale private. Cele 
mai importante dintre acestea sunt 
cele ce au profil de producție ori de 
prestări servicii, lată câteva dintre 
ele: S.C. „Sartex" - patron dl Dorin 
Haiduc, S.C. „Agroserv” S.A. a dlui 
Dragoș Visirin, S.C. „Dudaș" SRL - 
patroană Maricica Dudaș din 
Tîmpa ș.a.

Apă în casele 
oamenilor

S-au primit toate avizele 
necesare pe documentația de 
execuție pentru introducerea apei 
potabile în satele Băcia și Petreni. 
A avut loc și licitația pentru 
alegerea societății ce va efectua 
lucrarea. Licitația a fost câștigată 
de I.C.I.M. Arad. Se speră ca 
lucrarea să înceapă în acest an 
fiind alocate 200 milioane lei.

Lumină în toate satele
Primăria a cumpărat 30 de 

corpuri de iluminat - ce au fost 
deja montate - ce cu un consum 
de curent mic. Pentru acest an 
iluminatului public i s-a repartizat 
de la bugetul comunei suma de 
60 de milioane.

Bogăție?
în comună există - după un 

calcul estimativ - circa 100 de 
autoturisme particulare, casele 
oamenilor sunt frumoase, dotate 
cu tot confortul, toate au gaz 
metan. Să fie Băcia o comună 
bogată? Să fie, de ce nu?

Traian BONDOR
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Munca în pădure este 
frumoasă dacă o faci cu 

pasiune și dragoste
Ocolul silvic ce-și are sediul în Baia de Criș are în fruntea sa, din 

primăvară încoace, un om relativ tânăr, un profesionist de cea mai înaltă 
clasă și totodată un interlocutor cu care ai putea sta de vorbă ore întregi, 
fără a ajunge la plictiseală. L-am numit pe ing. Adrian Leucean. Discuția ce 
am avut-o recent a început cu întrebarea noastră:

- Ce rază de activitate are oficiul pe care-l conduceți?
- Avem în grijă și administrare 19463 ha pădure ce aparține comunelor 

Baia de Criș, Vața de Jos, Tomești și Bulzeștii de Sus.
- Die inginer, se manifestă și la noi fenomenul muit prezent în alte zone 

ale țării și anume tăierea masivă a pădurii?
- Da, dar în mică măsură. Țăranii care au primit pădurea la care au avut 

dreptul conform Legii fondului funciar au tendința să taie lemnul și să-l 
vândă la tot felul de bișnițari, tot mai mulți în ultima vreme și în raza noastră 
de activitate. Le spunem că nu au voie, căci pădurile particulare se supun 
regimului silvic. Astfel am reușit să oprim acțiuni de genul la vare v-ați referit.

- Cată pădure trebuiau să primească țăranii din cele patru comune și 
câtă au primit?

- în jur de 2500 ha și au primit aproape în întregime suprafața respectivă. 
La Vata de Jos au fost ceva probleme...

- Ce fel?
- Au primit pădure și câțiva ce nu aveau drept la ea. Asta din cauză că 

pădurarul ce 'a făcut parte din comisia comunală de fond funciar nu și-a 
făcut datoria.

- Cum colaborați cu primăriile din raza dv de activitate?
- în prezent foarte bine.
- Ocolul Silvic Baia de Criș se autofinanțează?
- Da. Din vânzările de lemn, din tăiat și fasonat lemnul, din fructe de 

pădure, din serviciile oferite populației.
- Ce servicii anume?
- Marcarea copacilor ce urmează a fi tăiați, deși operația este ieftină - 

costă doar 2600 de lei.
- Sporiți prețul, nu vă oprește nimeni să faceți treaba asta. Nu vedeți că 

prețurile cresc mereu în toate domeniile?
- N-am vrea să apelăm la o asemenea măsură ținând seama de faptul 

că țăranii nu prea au bani.
- Am văzut în biroul prin care am trecut calculatoare. La ce le utilizați? 

Doar nu treceți pe calculator numărul copacilor?
- Ba chiar asta facem. Urmărim suprafața reîmpădurită și creșterea 

medie a pădurii care este de 4 mc pe an și hectar. în perspectivă vom 
introduce și alți indicatori.

- Apropo de perspectivă, ce cuprinde ea?
- Se află în desfășurare restructurarea activității ocoalelor silvice. în 

scurtă vreme activitatea noastră va coborî la nivelul brigăzilor silvice ce vor 
fi conduse de cadre cu studii superioare. La nivel de ocol se va ține doar 
evidența computerizată. Realizarea acestei măsuri va duce la sporirea 
eficienței activității noastre.

- Sunteți de acord, die Leucean, să încheiem discuția noastră cu o 
glumă?

- Absolut de acord.
- Se zice că un pădurar a fost scos în șomaj - că tot este treaba asta la ; 

modă. Omul s-a dus la șeful lui și l-a rugat să-l țină în slujbă chiar și fără j 
salariu.

- Se spun multe lucruri cu haz pe seama celor ce muncim la pădure. '
Dar să știți că munca unui pădurar nu e ușoară, el bate cu pasul zeci de 
kilometri pe zi pe drumuri de munte, pe poteci ș.a., pe orice vreme și are în i 
răspundere milioane de mc de lemn. Iar munca în pădure este frumoasă 
numai vara. Este frumoasă însă - după părerea mea - în orice anotimp 
dacă o faci cu pasiune și dragoste, cum ne străduim s-o facem cei de la 
Ocolul silvic Baia de Criș. *

Traian BONDOR i ----- -4
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I Cine merge spre Călan, pe 

| partea dreaptă nu departe de 
I intrarea în Batiz, va fi șocat de 

firma unei unități comerciale de 
| alimentație publică, un bar cu 
I program non-stop.

„Prinț și cerșetor" - așa 
| „glăsuiește” firma. Intrigați mai de 
. multă vreme de această bizarerie, 
I am trecut marți, 10 noiembrie, 
I pragul barului.
' -- Ce vrea să însemne firma

Prinț și cerșetor
dv? - l-am întrebat pe Voicu • 
Petroesc, unul dintre cei doi | 
patroni ai barului. :

- Sora mea Voichița l-a ■
botezat. Și Voichița Petroesc ne | 
explică cu o seninătate . 
dezarmantă. I

- Când intri în bar, te simți | 
ca un prinț; ai bani în buzunar. * 
Când ieși, ieși ca un cerșetor, I 
lefter de banii cu care ai intrat. I

Sfântă simplitate! (I.C.) !

SA ÎNCHEIAT UN AN AGRICOL, 
SE PREGĂTEȘTE TIMID ALTUL 9

"PREGĂTIM OAMENI PENTRU MESERII CAUTATE"
Când am vorbit de noua 

stemă a orașului Călan am 
spus că el numără nu mal puțin 
de 12 sate aparținătoare. 
Astfel stând lucrurile, 
populația așa-zis urbană de 10- 
11 mii de locuitori are în mare 
parte statut dublu, orășeni cu 
apartamente în proprietate la 
Călan și țărani cu “rădăcini” și 
proprietate funciară în satele 
aparținătoare. Așadar și 
pentru Călan problemele 
proprietății funciare ca și ale 
încheierii unui an agricol și 
pregătirea celui următor se 
pun la fel ca într-o comună 
mare.

De la di ing. Benone 
lonescu de la compartimen
tul agricultură al consiliului 
local aflăm că: "

• Există 1367 de 
proprietari de pământ cărora 
II s-au eliberat adeverințe 
provizorii. Acestora li s-au 
eliberat până acum 474 de 
titluri de proprietate iar 106 
sunt în curs de completare, 
toți cei 580 fiind puși în 

proprietate pe bază de 
proces verbal.

în prezent se lucrează la 
titluri șl punere în posesie 
în satele Nădăștia de Jos, 
Nădăștia de Sus, Sîntămăria 
de Piatră și Ohaba. De 
asemenea vor începe 
lucrările la Crișeni, Valea 
Sîngeorgiului, Sîncral.

Lucrarea este gata în 
satele Săcel, Strei, Batiz, 
Călanu Mic șl Strei- 
Sîngeorglu.

•Anul agricol 1997-1998 
s-a încheiat mulțumitor, cu 
recolte medii de 2800 kg la 
hectar la păioase șl 4000 kg 
porumb boabe la hectar.

• Din lipsa de bani șl de 
opțiune - țăranii sunt 
descurajați de lipsa pieței șl 
prețul derizoriu oferit pe 
cereale - anul agricol 1998- 
1999 a început timid. Față de 
600 de hectare câte se 
însămânțau cu păioase în 
anii trecuți, anul acesta s-au 
mai exprimat opțiuni doar 
pentru 300 de hectare. (I.C.) 

între unitățile de învățământ 
înșiruite pe str. Minerului din Deva, 
Grupul Școlar Industrial de 
Construcții Montaj ocupă un loc 
aparte. El s-a impus în peisajul 
instructiv-educativ al municipiului 
reședință de județ ca o pepinieră 
de formare a constructorilor, în cele 
mai căutate meserii - de la zidar la 
tămplar-parchetar, de la zugrav la 
instalator tehnico-sanitar și de 
gaze. înființată în urmă cu 32 de 
ani ca școală de arte și meserii, 
transformată mai târziu în liceu de 
construcții, iar în ultima vreme în 
grup școlar industrial de construcții- 
montaj, această unitate de 
învățământ “adună" în cabinete, 
laboratoare și ateliere aproape 700 
de viitori meseriași.

- Funcționăm în prezent cu 
clase de liceu, de școală 
profesională și de școală 
postliceală - ne spune dna ing. 
Mihaela Teodor, directoarea 
Grupului Școlar Industrial. Celor 
cinci profile - de construcții structuri 
( cu meseriile zidar, dulgher), 
construcții finisor (zugrav, vopsitor, 
faianțar, tâmplar, parchetar), 
instalații (instalator tehnico-sanitar 
și de gaze), mașinist mecanic 
reparații și întreținerea mașinilor și 

utilajelor în construcții, și tinichigiu 
auto - li s-au adăugat în ultimii ani 
profilul desenator, arhitectură, ur
banism și amenajarea teritoriului (în 
acest an școlar vom da prima 
promoție de desenatorii).

- Intre elevii grupului se află 
și seraliștii din școala postliceală. 
Vă rugăm să vă referiți la profilul 
și modul de finanțare a acestei 
școli, despre care s-au interesat 
mai mulți cititori ai noștri.

- Profilul școlii postliceale este 
de tehnician normare și salarizare 
în construcții. Are durata de doi 
ani ( noi am dat până acum două 
promoții, pentru că funcționăm cu 
acest profil de patru ani). în primii 
doi ani am fost finanțați de la buget, 
dar din ultimii doi ani mergem pe 
autofinanțare ( un milion de lei pe 
an școlar). Cursurile sunt căutate, 
iar rezultatele meritorii. Orarul la se
ral (între 17-22) este adecvat 
posibilităților cursanților. Atât la 
postliceal, cât și la liceu și școală 
profesională, am încercat și am 
reușit în fiecare an să facem o 
încadrare cu profesori calificați și, 
împreună cu personalul 
administrativ (compus doar din 
patru persoane, cu mare dăruire și 
înalt profesionalism) să formăm o 

echipă! Cu spirit de echipă, cu lucru 
în echipă. Maiștrii noștri instructori 
au muncit enorm, chiar și sâmbăta 
și duminica, pentru a da aspectul 
și funcționalitatea optimă clădirilor 
în care ne desfășurăm activitatea. 
Pentru că, în momentul despărțirii 
de Liceul Traian, care a devenit 
teoretic, am intrat în această 
clădire, care fusese aproape 
părăsită. Cum spuneam, prin lucru 
în echipă, cu efort, am realizat ceea 
ce se vede azi. Ne confruntăm în 
continuare cu problema fondurilor 
necesare reparațiilor capitale, 
modernizării și dotării cabinetelor și 
laboratoarelor. Prin devotamentul 
colegilor maiștri, am reușit să formăm 
un fond de autofinanțare (prin 
lucrările prestate cu elevii, banii 
obținuți au suplinit parțial bugetul 
de austeritate). Profesorii noștri 
titulari, cu vechime și probitate 
profesională (mă refer în mod 
deosebit la inginerii Elisabeta 
Cazan, Florica Gurban, Florin Feier, 
profesorii Elena Avrămescu, 
Marinela Crețu, Geta Pădureanu, , 
la maiștrii Gh. Călescu, sing. Vasile 
Marc, Vasile Moldovan, Daniel 
Gură, Petru Gavrilă și alții), se 
implică în înfăptuirea reformei din 
învățământ și reușim să obținem 

rezultate meritorii, atât în 
procesul de instrucție, cât și de 
educație, iar succesele din 
fazele naționale ale olimpiadelor 
școlare ne sunt mărturii palpabile.

-La nivel național, între 
școlile de profil, sunteți 
recunoscuți ca un liceu de 
temut în confruntările pe 
meseriil

- Ne bucură această 
apreciere, dar tot atât de bine 
știm că avem mult de muncit, 
pentru a ridica prestigiul liceului 
și la disciplinele teoretice. Am 
încercat chiar să formăm loturi de 
elevi pentru olimpiadele de 
biologie, chimie, limba română și 
avem curajul să concurăm cu 
liceee teoretice. Cadrele noastre 
didactice sunt interesate de 
realizarea curriculum-ului național 
din învățământ, organizând 
dezbateri pe teme de programe 
școlare, manuale școlare și 
evaluare, ca, astfel, să ne 
integrăm noilor cerințe în 
pregătirea tinerilor. Grupul nostru 
a dat și dă meseriași buni și își 
va onora statutul de ȘCOALĂ 
prin tot ce incumbă acest cuvânt.

Lucia LiCiU
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Femei care au încălcat interdicția 
de a păși pe Muntele Athos

Mai multe femei care fădeau parte 
din Rezistenta comunistă greacă s-au 
refugiat în anii '40 pe Muntele Athos, 
încălcând astfel interdicția formală a 
oricărei prezențe feminine în această 
"republică monastică", a anunțat 
cotidianul Eleftherotypia, citat de AFP.

Cotidianul grec menționează măr
turiile a două septuagenare, care susțin 
că au văzut cu ochii lor mai mult de 
zece femei din Rezistență refugiate pe 
"muntele sacru al ortodoxiei" de teama 
trupelor guvernamentale, în timpul 
războiului civil din 1946-1949. Potrivit 
mărturiilor lor, femeile au fost primite cu 
bunăvoință de călugări, care le-au oferit 
adăpost și hrană. Una’ dintre 
luptătoarele din Rezistență, care a murit 
acolo, a fost îngropată pe Muntele 
Sfânt, lângă Karies.

Un fost călugăr, Barba Giorgos, care 
a locuit la Athos între 1946 și 1963, își

amintește că în 1948 a văzut două dintre 
femeile din Rezistență ducând pe munte, 
pentru a-l îngropa, cadavrul unei tovarășe 
a lor.

Regula instaurată încă de la înființarea 
așezămintelor monastice de pe muntele 
Athos, în 963, interzice categoric accesul 
pe munte al “femeilor, copiilor, eunucilor și 
tinerilor imberbi". Pe munte nu sunt 
admise nici măcar animale femele. Din cât 
se cunoaște, această lege nu a fost 
încălcată de atunci decât de două ori, o 
dată în 1931, de către o franțuzoaică, și a 
doua oară în 1953, de către trei olandeze, 
care au profitat de o plimbare cu vaporul 
în apropierea muntelui. De atunci, legea 
greacă prevede o pedeapsă cu 
închisoarea, între două luni și un an pentru 
orice contravenientă și interzice 
vapoarelor pe care se află femei să se 
apropie ia mai puțin de 500 de metri de 
coasta muntelui Athos.

: MEDICAMENT 
: ANTIDEPRESIV
■ PENTRU CÂINI
i Un medicament antidepresiv destinat
■ special câinilor a fost pus recent în vânzare
■ în Germania de către grupul farmaceutic
■ Novartis, transmite AFP. S-a terminat cu
■ scenele insuportabile de deznădejde când
■ stăpânul pleacă de acasă și cu covoarele
■ destrămate cu ghearele și colții descoperite
■ la întoarcere: Clomicalm “calmează
■ anxietatea" câinilor și ei devin extrem de
■ liniștiți, a explicat reprezentantul firmei 
i Novartis. “Câinele nu este abrutizat, el își 
i păstrează în întreginpe capacitatea de a
■ învăța", a subliniat el.
i Clomicalm este vândut numai cu rețetă 
i și trebuie însoțit de o terapie specială. “Frica 
i de abandon este tulburarea de 
i comportament cea mai frecventă la câini, 
i dar stăpânii o neglijează adesea", explică 
i un specialist în terapia comportamentului
■ animal. (Mediafax)

Compania Daewoo Automobile România a lansat, 
oficial, pe piața românească, noile modele de 
autoturisme Leganza, Nubira și Matiz. Modelul 
.Leganza a fost lansat la vînzare în România în luna 
iunie a acestui an, în numai cinci luni fiind vândute 300 
de unități. Prețul de vânzare al automobilului Leganza 
este cuprins între 22.000 și 24.000 dolari, motiv 
pentru care Oh-Joon Kwoon, președintele grupului 
Daewoo România, spune că va fi “foarte fericit" dacă 
se va ajunge la un volum lunar al vânzărilor de 500 
unități.

Nubira este urmașa modelului Espero, are un preț 
de 13.000-15.000 dolari și va fi disponibilă în două 
variante: Sedan și Wagon, precum și cu'cinci nivele 
de echipare, toate dotate cu ABS. Oh-Joon Kwoon 
spune că estimările companiei privind vânzările 
Nubira pe piața locală în primul an de la lansare 
pornesc de la o cifră de 1.000 unități pe lună.

Modelul Matiz va fi produs la Craiova pentru 
întreaga piață europeană - la fel ca și Nubira - și va 
fi comercializat în paralel cu Tico. Prețul de vânzare

!!!)!£ wwțifsrivirii
al automobilului este de 7.000-8.000 dolari iar 
conducerea Daewoo România mizează pe un volum 
lunar al vânzărilor pe piața locală, în primul an de la 
lansare, de 15.000 autoturisme.

Oh-Joon Kwoon afirmă că modelul Matiz nu va 
putea fi exportat din primul an de producție, întrucât 
nivelul de integrare a producției automobilului în 
România nu este, deocamdată, suficient de mare. 
Conform reglementărilor europene pentru exporturi, 
proporția componentelor utilizate la realizarea 
autovehiculului obținute de la producători autohtoni 
trebuie să fie de 60%.

"Noile modele, realizate într-un ciclu record de 
proiectare-producție de numai doi ani, sunt rezultatul 
politicii de management global al grupului Daewoo, 
care urmărește să devină unul din primii zece 
producători mondiali de autovehicule", a menționat 
Oh-Joon Kwoon.

Grupul Daewoo este clasat pe locul 18 în topul 
primelor 500 companii din lume, cu o cifră de afaceri 
de 72 miliarde dolari.

Un desen semnat 
de Adolf Hitler

Un desen ce reprezintă o scenă rustică, 
semnat de Adolf Hitler, a fost vândut la 
licitație, în Anglia, cu suma de 7.000 de lire 
sterline (11.400 de dolari), informează AFP.

Desenul este de mărimea unei cărți 
poștale și a fost lucrat în 1908, anul în care 
Academia'de Arte Frumoase din Viena a 
respins pentru a doua oară candidatura lui 
Adolf Hitler. Desființat ca artist, Hitler a 
decis să se înroleze. Restul aparține 
istoriei.

Desenul a fost cumpărat de un om de 
afaceri din Brigg, care îl consideră "o 
investiție”. Desenul nu este foarte reușit, 
dar “reprezintă o felie de istorie", a explicat 
directorul sălii de licitație. “Este de-a dreptul 
impresionant să ții acest desen în mână și 
să te gândești că dacă ar fi fost mai reușit 
sau dacă Academia de Arte ar fi fost mai 
indulgentă, istoria lumii ar fi fost alta", a 
adăugat el.

USTE DE (DEftlU ALE 
RESTAURAATULU! DE PE 

TTTflffle
Două liste de meniu ale restaurantului de pe 

pachebotul Titanic au fost vândute la licitație, de 
către casa Christie’s din Londra, pentru 31.280 
de dolari, un preț de șase ori mai mult decât cel 
de pornire, informează AFP.

Licitația celor 17 obiecte provenind de pe 
Titanic a fost un succes ce a depășit cu mult 
cele mai optimiste estimări ale specialiștilor. 
Suma totală obținută în urma vânzării a fost de 
116.500 de dolari.

O scrisoare a soției unul pasager care a murit 
în naufragiul din 1912 a fost adjudecată pentru 
16.000 de dolari, Iar ceasul de aur pe care un 
călător l-a oferit unui membru al echipajului, 
pentru a obține un loc pentru el șl familia Iul într- 
o barcă de salvare, s-a vândut cu 9.200 de 
dolari. “A fost o adevărată nebunie la această 
licitație”, a mărturisit cumpărătorul unei broșuri 
publicitare care prezenta clasa întâi a 
pachebotului, adjudecată în cadrul licitației 
pentru 11.000 de dolari. (Mediafax)

ADAPOST PENTRU BATRANI
ÎN SPAȚIUL COSMIC

Astronautul John Glenn, în 
vârstă de 77 de ani, aflat în 
misiune pe naveta Discovery, a 
propus, în cadrul unei discuții cu 
Scott Carpenter, fostul său coleg 
din programul Mercury, înființarea 
în spațiu a unui adăpost pentru 
bătrâni, informează AFP.

“în misiunea următoare ar 
trebui să mergem în .spațiu 
pentru a plasa un adăpost pentru 
bătrâni", i-a spus John Glenn lui 
Carpenter, aflat la Washington, 

rin wioepreșpriintele 
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nevoie să mergi, nu te 
interesează osteoporoza și nu ai 
nevoie de baston”, și-a 
argumentat ideea cel mai 

. vârstnic astronaut din lume. “în 

plus, dacă nu poți dormi noaptea, 
nu-i nici o problemă, vine alta 
după 45 de minute”, a adăugat el, 
referindu-se la faptul că naveta 
efectuează o orbită terestră la 
fiecare 95 de minute.

în cursul unei conferințe de 
presă acordate presei in
ternaționale, ai cărei reprezentanți 
se aflau la Houston și la centrul 
Agenției Spațiale Europene (ESA), 
la Villafranca, Spania, astronautul 
american a subliniat că misiunea 
sa pe Discovery deschide per
soanelor vârstnice calea 
călătoriilor în spațiu. “Nu văd nipi 
un motiv pentru care nu ne putem 
imagina cum în viitor persoanele 
vârstnice vor participa la misiuni 
similare cu a mea, dar mai lungi, 
la bordul unor stații spațiale in
ternaționale", a spus el. (Mediafax),
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“CONFERINȚA MINIȘTRILOR FRANCOFONIEI"
CE'-MA

România va găzdui, în perioada 
4-5 decembrie, cea de-a 12 sesiune 
a “Conferinței ministeriale a 
francofoniei" dedicată pregătirii 
reuniunii șefilor de stat și de guvern 
din țările membre, ce va avea loc 
anul viitor, în Canada.

La conferința de la București vor 
participa miniștrii de externe sau 
miniștri însărcinați cu francofonia din 
51 de țări membre sau cu statut de 
observatori ale Comunității 
francofone.

Reuniunea ministerială va fi pre
cedată, în zilele de 2 și 3 decembrie, 
de sesiunea Consiliului Permanent 
al Francofoniei, care este alcătuit 
din reprezentanții personali ai șefilor 
de stat și de guvern din țările 
membre.

Directorul Departamentului 
O.N.U. și Organizații Specializate 
din Ministerul Afacerilor Externe 
(MAE), Andrei Magheru, a declarat, 

ca reprezentanții celor 49 de state 
membre cu drepturi depline și cei ai 
Poloniei, Albaniei și ai Fostei 
Republici Iugoslave a Macedoniei, 
care au statut de observator, vor 
pregăti documentele și subiectele 
care se vor discuta la întâlnirea pre
ședinților de la Montcom (provincia 
New Brunswick- - Canada). De 
asemenea, invitații vor discuta la 
București despre posibilitatea 
realizării unei reforme a Agenției 
Francofoniei, operatorul principal și 
singura instituție inter- 
guvernamentală a Comunității care 
are sediul la Paris și asigură legături 
permanente între statele francofone.

Reuniunea miniștrilor din țările 
francofone este bienală. Prima 
conferință de acest gen a avut loc în 
1992 la Paris, iar România a fost 
aleasă membră cu drepturi depline 
în 1993, la reuniunea șefilor de stat 
și de guvern de la Mauritius.

Compania informatică IBM a 
livrat Departamentului american 
al Energiei un super-computer, 
cel mai rapid din lume, care 
poate procesa 4.000 de 
miliarde de calcule pe secundă, 
a anunțat vicepreședintele 
american Al Gore, citat de AFP. 
Noul computer, numit Pacific 
Blue, va fi folosit de către la
boratorul național din 
Livermore, California, în special 
pentru operațiuni de simulare a 
exploziilor nucleare, a precizat 
Al Gore.

Pacific Blue este de două ori 
mai puternic decât Deep Blue, 
cel mai rapid computer de pînă 
acum. "Deep Blue este verde 
de invidie”, a comentat Gore, 
adăugând că Pacific Blue va 
ajuta la realizarea nreviziunilor

RA?IB COMPUTER
»)« LUME

meteo mult mai precise și la 
elaborarea unui model mai 
complex al schimbărilor cli
matice mondiale.

Pacific Blue este de 15.000 
de ori mai rapid decât un 
computer personal din ultima 
generație. El conține 58.000 de 
procesoare ultra-rapide și 
peste șase kilometri de cabluri 
electrice.

Al Gore a anunțat că 
președintele Clinton a semnat 
două legi, una pentru inițierea 
instalării viitoarei generații a 
rețelei Intenet, care va fi de o 
mie de ori mai rapidă decât cea 
existentă și cealaltă pentru 
întărirea protecției proprietății 
intelectuale pe rețelele 
internaționale.

~ Doi norocoși 
------------------------------------------- »

Doi frați din Berlin au câștigat la loterie 11,3 
milioane de mărci (7 milioane de dolari) datorită 
mamei lor, moartă în urmă cu zece ani, a anunțat 
Loteria germană, citată de AFP.

Cei doi frați s-au înțeles, după moartea mamei 
lor, ca unul dintre ei să se îngrijească de mormînt și 
de flori, iar celălalt să depună lunar o sută de mărci 
pentru prelungirea abonamentului la loto al mamei 
lor, jucând de fiecare dată combinația preferată de 
ea. Frații și-au promis că vor împărți câștigul în cazul 
în care mama lor le va purta noroc “o dată în plus”. 
Ei au câștigat 11,3 milioane de mărci. “Vrem acum 
să mergem la cimitir pentru a-i mulțumi mamei 
noastre în liniște", au declarat ei după ce au încasat 
câștigul. (Mediafax)

Mire ia 1OO dp aâr
Un polonez de 100 de ani, Artemiuszlgnatowicz, a 

dus-o în fața altarului pe aleasa inimii sale, 
Antonina, o bătrână de 80 de ani. De fapt, cei doi 
sunt căsătoriți la ofițerul stării civile de 15 ani, dar 
s-au decis acum să-și unească destinele și în fața 
lui Dumnezeu. „Căsătoria la biserică este o 
decizie foarte serioasă, la care am reflectat 
îndelung”, a declarat „tânărul" căsătorit, un fost 
prizonier din gulagul sovietic.

CUM SE TRATEAZĂ 
PSORIAZISUL.

Pacienții care suferă de psoriazis, o boală a pielii 
destul de răspândită, vor putea încerca în curând un 
tratament nou, bazat pe expunerea la raze ultraviolete 
și pe practicarea prin meditație a unui anume tip de 
relaxare. într-un studiu publicat de revista 
Psychosomatic Medicine sunt prezentate tehnicile de 
relaxare, care pot accelera viteza de resorbție a plăgilor 
roșii, pot reduce numărul de ședințe de expunere la 
ultraviolete și, eventual, pot limita riscurile de apariție 
a unui cancer de piele.

Cercetătorii au testat tratamentul pe două grupuri 
de 19 bolnavi, care au ascultat muzică relaxantă în 
timp ce se supuneau tratamentului cu ultraviolete și un 
altul de 18 bolnavi care au urmat doar ședințe de 
ultraviolete. La cei care au ascultat muzică, petele au 
dispărut de 3,8 ori mai repede decât la ceilalți. La cei 
care au urmat numai un tratament cu UVB, timpul de 
resorbție al plăgilor a fost de 98 de zile, în vreme ce 
celorlalți “relaxaților" le-au fost necesare numai 84. 
“Aceste rezultate ar trebui interpretate cu prudență, dat 
fiind numărul limitat de pacienți, implicați în studiu”, 
precizează principalul său autor, pr. Jon Kabat-Zinn.

în ceea ce privește muzica, ea este destinată 
creșterii concentrării pacienților la vechile practici 
budiste, care relaxează și focalizează asupra 
momentului prezent. Pacienții trebuie, în primul rând, 
să-și conștientizeze respirația și să încerce să vi
zualizeze efectul razelor asupra pielii. (Traducere și 
adaptare după AFP de Pana Capalb)
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Caiuize ile uuncir iiimfedlaurii arte ccpiiillcir cui SUDA
Ministerul Sănătății a început o 

anchetă în cazul a trei copii de 
șase ani care au fost infectați cu 
virusul HIV/SIDA ca urmare a unor 
intervenții medicale, acesta fiind 
cauza a peste 94 la sută din totalul 
afecțiunilor de SIDA la copii, în
registrate înainte de 1989. 
Aceasta este prima anchetă epi- 
demiologică de acest fel în
treprinsă de minister in rețeaua 
sanitară proprie, după ce po
sibilitatea transmiterii bolii de la 
mamă a fost eliminată.

Deși statisticile confirmă faptul 
că cele mai multe îmbolnăviri au 
fost provocate în timpul actelor 
medicale, niciodată până acum 
instituțiile sanitare nu s-au implicat 
în descoperirea celor vinovați, iar 
singurul proces intentat Mi
nisterului Sănătății de mama unui 
copil infectat cu virusul HIV/SIDA 
- cazul lasmina Calinciuc - nu s-a 
soldat cu nici un rezultat. 
Argumentul autorităților a fost, la 
vremea aceea, că fetița din lași a 
fost supusă la prea multe in
tervenții medicale, ca să se poată 
afla cine a îmbolnăvit-o.

Reprezentanții Ministerului Să
nătății nu sunt convinși că aceste 
prime anchete vor stabili vinovății 
de infectarea copiilor, dar 
consideră că introducerea se
ringilor de unică folosință și tes
tarea sângelui utilizat în transfuzii 
reduce muît cercul sanitarilor 
responsabili de producerea bolii. 
Șansele descoperirii vinovaților 
sunt sporite și de faptul că, în 
ultimii opt ani, aproape toate 
cazurile de transmitere a virusului 
sunt cele de la mamă la făt, fiind 
foarte rare infectările cu HIV/SIDA 
în timpul actelor medicale.

La 1 iunie 1998, în evidențele 
Ministerului Sănătății figurau 5280 
de cazuri de SIDA, dintre care 
4683 erau copii, iar 597 adulți. Din 
totalul celor bolnavi, au murit 1847 
de copii și 195 de adulți.

Până în '90, România era pe 
locul întâi în privința cazurilor de 
SIDA la copii, cu aproape 60 la 
sută din totalul celor înregistrate 
în Europa, acestea fiind provocate 
de ustensile sanitare nesterilizate, 
folosirea acelorași seringi sau ace 
la mai mute persoane, precum și 

utilizarea în transfuzii ale sângelui | 
netestat, a declarat, agenției i 
MEDIAFAX, dr. Mircea Popa, ! 

director în Ministerul Sănătății. I 
Epidemiologii spun că fenomenul | 
îmbolnăvirii HIV/SIDA în România . 
prezintă unele particularități, cum I 
ar fi creșterea numărului cazurilor | 
la tineri de 20-35 de ani, prin ■ 
transmitere sexuală, în timp ce în I 
celelalte state europene infectarea | 
se produce mai ales prin ■ 
injectarea de droguri. în condițiile ’ 
în care în fiecare lună se | 
cheltuiesc zece milioane de lei ■ 
pentru medicamentele necesare * 
unui adult bolnav de SIDA și 8 I 
milioane de lei pentru un copil, iar I 
statul a alocat 50 de miliarde de lei . 
într-un an, pentru diagnostic, I 
tratament și prevenție, medicii | 
consideră că sunt necesare unele . 
măsuri de înregistrare cât mai I 
exactă a numărului de cazuri. Se | 
are în vedere testarea HIV/SIDA a ■ 
tuturor gravidelor, această măsură I 
permițând posibilitatea desco- | 
peririi cu mai mare ușurință a ■ 
sursei de infectare.
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“E înțelept, pru
dent și generos de 
a te deprinde chiar 
de la vârsta tânără 
cu bunătatea, de a 
dobândi tot ce se 
poate din această 
virtute, dacă natura 
nu s-a arătat dar
nică.”

Paul Doumer

Despre Dtmâlale
“Un om Cu suflet mare privește pe toată lumea ca pe ai săi. ’’

Proverb bengalez
“Pe lângă multă răutate este multă prostie. ’’

Nlcolae lorga 
"Bunătatea care ia naștere din oboseala provocată de suferință este o 

eroare mai mare decât suferința. ’
Cesare Pavase

“Bunătatea tălmăcește în chipul cel mai înalt și mai general cugetarea 
naturii asupra speței."

“Omul bun și-n zilele rele e tot bun."
Schopenhauer

Proverb românesc
“Să nu fii rău până într-atăt încât să te spânzuri, nici bun până într-atât 

încât să te lași călcat în picioare. ”

i-------------------------------------------------

Cu șifonierul la etajul X
Cineva și-a cumpărat un și

fonier. Pentru că nu intra în lift, a 
rugat un amic să-l ajute să-l care 
pe scară până la apartamentul 
lui ce se găsea la etajul al ze
celea. într-un târziu, amicul zice;

- la du-te să vezi da ce etaj 
am ajuns.

Acesta se uită și-i zice:
- Am două vești. Una bună 

și alta rea.
- Spune-o pe cea bună.
- Am ajuns la etajul IX.
- Și pe cea rea?
- Am greșit scara!

Clepsidra
X

“Lecția de geografie”
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PIGMEII
Nu te bate cu pigmeii. Te 

vor lovi sub centură. Pp lângă 
această mare calitate, ei mai 
au multe. Una dintre acestea 
ar fi că, fiind foarte aproape de 
pământ, le este la îndemână 
să sape. Să te sape.

Știindu-se mici și pricăjiți, 
neajutorați să se ridice mai sus 
de genunchiul broaștei, ei se 
adună în grupuri, în haite, în 
bande. Tu nici nu-i observi. 
Preocupat de alte orizonturi, le 
lași la îndemână posibilitatea

| de a recurge la îndeletniciri 
| meschine. Pentru că ăsta le e 

destinul.
Măcinați de ranchiuni și 

I invidii, de imposibilitatea de a
| înfăptui, dar cu dorința de a 
| avea și a se crede și ei ci- 
| neva, un om normal sau 

peste normal - fără a-i stân
jeni - îi stânjenește. Și atunci

I împăienjenesc locul din jurul 
L
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Proverb arab

Cronica optimistului

I

I

- —— — — — — — — —-| 
lui cu intrigi, cu zvonuri, cu | 
delațiuni.

La început nu le bagi în 
seamă, le ignori. îți spui că 
n-ai timp de pierdut pentru 
așa ceva, ca apoi să afli des
pre tine lucruri fantastice 
sau, mai bine spus, fantas
magorii. Dacă în continuare 
nu le dai atenție, vei simți 
cum, încet-încet, pământul ți 
se surpă sub picioare. Ei 
sunt tenaci. Ei n-au odihnă.
Dacă reușesc să te doboare | 
ei nu câștigă nimic decât, ■ 
poate, mărunta lor iluzie că ! 
devin mai înalți. *

Pigmeii se înțeleg foarte I 
bine între ei, se au ca frații. | 
Atâta vreme cât toți sunt | 
pigmei. Dacă, însă, vreunul 1 
dintre ei, printr-o mare minune 
a sorții sau, mai degrabă, cu 
ajutorul unei mâini sus-puse, e | 
săltat la altă altitudine, ei bine, | 
atunci, ceilalți se adună din 
nou, încep să colcăie în jurul și 
dedesubtul fostului lor frate și 
lucrătura reîncepe.

I 
I

l 
I 
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Clonarea proștilor 
(fragmente de jurnal)

într-o emisiune TV, o “celebră” vorbă de-a lui Valeriu 
Sterian: “Un bărbat dacă nu-i mitocan, nu-i bărbat".

Dacă s-a inspirat “din el”, din gândirea și comportamentul 
lui în timpul emisiunii “Vânare de vânt”, atunci a avut mare 
dreptate. Mai ales că zămislea perla în timp ce pufăia dintr- 
un țigăroi și sufla fumul în ochii distinsei interlocutoare.

De câte ori acest personaj deschide gura - să vorbească! 
- îmi vine în minte ce-a zis Răzvan Teodorescu pe când era 
director general al Televiziunii Române:

Reporterul: “Dumneavoastră v-ați dat acordul pentru 
postul TV SOȚI. De ce?”

Răzvan Teodorescu: “Doresc ca toți să aibă șanse egale 
și știu că uneori printre cei care-și caută șansele sunt și foarte 
mulți proști. Prostul trebuie să fie văzut, pentru că, dacă nu 
e văzut, e omul de geniu care n-are libertatea de expresie”.

încerc un sentiment de jenă când pe stradă, la radio, la TV 
oamenii își urează”... și mulți bani”. Nu "și multă minte", nu "și 
multă bunătate”, nu “și multă înțelepciune”. Aș lipi pe ziduri 
afișe cu cuvintele lui Jonathan Swift - unul dintre marii satirici 
ai literaturii universale:” E DESTUL SĂ VEZI CE CAP AU CEI 
CĂRORA LE-A DAT DUMNEZEU BANI, CA SĂ-ȚI DAI 
SEAMA CÂT PREȚ PUNE EL PE BOGĂȚII”.

Regretata Rodica Tott avea o vorbă sfântă:
“Bucuria prostului: să meargă lucrurile atât de rău încât 

să fie nevoie de indicațiile lui”.

/*

Maeștrii ecranului- Vecino, am auzit că y

/ © Dintr-un interviu cu un

cetățean din Cugir:

/
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Geamul camerei mele - 
aflată la etajul 6 al spitalului 
în care învăț, lucrez și locu
iesc -are vedere panoramică 
spre oraș și când spun 
ORAȘ nu e deloc asemă
nător cu imaginea standard a 
orașelor europene. De la 
geamul meu văd o mare de 
copaci și vârfuri de case. Clă
dirile înalte -doar câteva în tot 
orașul-aparțin întreprinderilor 
sau spitalelor.

Casele sunt construite 
aproape standard, cu un etaj, 
având în jur o minusculă gră
dină de flori și un gazon în 
fața casei. Străzile sunt 
drepte, formând o rețea, iar 
planul orașului seamănă unui 
“caiet cu pătrățele”.

Acest oraș cu 250.000 lo
cuitori ocupă un spațiu imens 
din preajma lacului Erie care 
pare o mică mare. Din acest 
lac se formează râul Niagara 
care curge spre un alt minu
nat lac: Ontario, toată aceas
tă întindere de ape fiind gra
nița între America și Canada.

Niagara, ca un copil jucăuș 
pe toboganul prea abrupt, ca
de de la o înălțime de 56 m și 
singură se “botează”: Cascada 
Niagara (Falls).

. Dar Niagara Falls nu este 
un copil jucăuș ci o adevă
rată minune a naturii, o de
monstrație de putere, lumină 
și eternitate. Curgând neîn
trerupt încă înainte de a fi

descoperită de băștinași, 
cascada pare de la distanță 
un cazan uriaș în clocot din 
care urcă aburi albi.

Niagara este și zgomotul 
apei lovindu-se de stâncile 
care par a se lupta cu Timpul, 
dar este și ceața -rezultat al 
izbirii apei de stânci- și este 
lumina Soarelui filtrându-se 
prin pulberea apei și dând 
naștere unui imens curcubeu 
pe care aproape îl prinzi cu 
mâna.

Totul pare ca la începutul 
lumii când Sufletul Vieții încă 
plutea pe deasupra apelor în 
forma acestui curcubeu uriaș 
și atât de colorat cum nu am 
mai văzut vreodată.

Și pentru că este granița 
și toți trebuie să se bucure de 
această minune, o parte a 
cascadei aparține Statelor 
Unite iar o alta -numită “pot
coava”, având chiar forma 
unei potcoave de cal- apar
ține Canadei.

Desigur le poți vedea pe 
amândouă deodată, pe ace
iași dolari. Apa este limpede, 
verzuie și în cădere se 
transformă într-o ploaie albă, 
o ceață ridicându-se din 
adâncuri, o adevărată mi
nune a Planetei.

Cineva îmi spune că fru
musețea Cascadei pe timp 
de vară este egalată de fru
musețea ei în plină iarnă. 
Vom vedea... (va urmat

%
Pwk abulii

¥

Iubită Coryntină-i sărbătoare: 
Mâncăm și noi o dată bine-n an - 
lahnie de fasole cu ciolan,
Cu pâine neagră, îndestulătoare, 
Cum șade bine omului sărman.

E drept că am subtilizat o ceapă 
De pe taraba unui precupeț - 
Un oltenaș simpatic și isteț 
Dar, altfel, rămâneam fără agapă, 
Doar salivând uitându-ne la preț...

E drept că, parcă, ne prinsese transa 
Și, Doamne, cum ne mai rostogoleam 
Prin aburul fasolic - sfânt balsam... 
Dar, pentru noi, aceasta era șansa 
De supraviețuit, nu de bairam!

Dumitru HURUBĂ '
A

' - Care credeți că este im-
" portanța economică a orașului 
x dumneavoastră?

- Păi, dacă mă gândesc 
bine, importanța economică a 
orașului nostru este dată de 
construirea - aici - a celebrelor 
mașini de cusut "Kalașnikov"...

© - Doctore, sunt foarte 

îngrijorată! Soțul meu vorbește 
mereu cu sine însuși!

- Nu-i cazul să vă frămân
tați, doamnă. în secolul 
nostru, asta se întâmplă 
destul de des.

- Da, însă el vorbește cu 
f sine. însuși la telefon.

©Directorul către secre- 

/ *ară-
- Vin pe la dumneavoastră

Zsă discutăm despre salariul ce 
trebuie să-l primiți...

- Dar am mai discutat și 
/ săptămâna trecută!

i

l

bărbatul tău a plecat la un ' 
ospiciu...

- Da, el e polițist și acolo \ 

sunt cinci persoane ce susțin că 
sunt Napoleon. El trebuie să afle y 
care e cel adevărat...

© Un miner bolnav vine lai 

doctor. Doctorul îl examinează și 
zice: *

- De acum încolo nici o ’ 
picătură de rachiu!

- Aha, e clar - zice pacien-'
tul. Deci înaintea mea a trecut 
pe aici nevastă-mea... \

©- Aseară, Giorgică mi-a 

jurat că are cele mai serioasei 
intenții...

- Voia să te ceară în câsă-* 
torie?

- Nu știu, pentru că tocmai 
atunci a apărut nevastă-sa... \

© Un copil întreabă un 

polițist călare:
- Nene, de ce umbli călare 

și nu cu mașina, ca ceilalți^ 
polițiști?

- Am încercat, dar nu mi-a< 
încăput calul în mașină, băiețaș!... '

Dintre puținii români care au făcut o carieră 
densă la Hollywood, se remarcă Edward G. 
Robinson și, într-o mai mică măsură, Lisette 
Verea ajunsă la “Warner Bros" în anul 1946.

Dar un nume de rezonanță în lumea fil
mului american a fost regizorul Jean Negu- 
lesco, născut la 26 februarie 1900 la Craiova 
și care, între anii 1941 -1969, a "dirijat” nume 
sonore de vedete consacrate, fiind preferatul 
studiourilor "Warner Bros”, “20th Century Fox” 
și "Columbia”.

Pictor de profesie, îmbrățișează cea de a 
7-a Artă și debutează în regie cu “Singapore 
Woman” (Femeia din Singapore) - 1941. A 
abordat o largă paletă de genuri, cum sunt 
filmul dramatic cu “The Conspirators" (Con
spiratorii) - 1944, cu Hedy Lamarr și Paul 
Henreid, psihologicul, cu “Humoresque” 
(Humoresca) - 1946, cu Joan Crawford și 
John Gartfield precum și “Hohnny Belinda” -

1948, film pentru care ex-doamna Reagan, 
Jane Wyman, a fost răsplătită cu premiul 
“Oscar”, pentru deosebita sa creație.

Obține succese de casă cu comediile 
muzicale “How To Marry a Millionaire” (Cum 
să te măriți cu un milionar) - 1953, cu Marilyn 
Monroe și William Powell, precum și cu 
“Daddy Long Legs” (Tăticul, picioare lungi) - 
1954, cu celebrul cuplu Fred Astaire - Leslie 
Caron.

în sfârșit, drama sentimentală “The Gift of 
Love” (Darul dragostei) - 1958, cu Lauren 
Bacall și Robert Stack. A fost bun prieten cu 
Edward G. Robinson și Humphrey Bogart, cu 
acesta făcând multe călătorii de plăcere de-a 
lungul coastelor Californiei la bordul iahtului 
“Santana”, proprietatea lui Bogart.

Ultimul film: “The Invisible Six" (Cei șase 
invizibili) - 1969. S-a stins din viață la 18 iulie 
1993, la Marbella - Spania.

*

Pagină realizată de Hie LEAHU, Ina DELEANU, C-tin GAVRILĂ - GAVCO, 
Adrian CRUPENSCHI, Vasile MOLODEȚ
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ORIZONTAL: 1) Trăsătură primor
dială din caracterul scaiului; 2) Areal 
ancestral consemnat după așezare; 3) 
Cuptorul de aur din împărăția Cleo- 
patrei - Cuib de oameni înălțat în sfere 
olimpiene - Expresie lexicală pentru 
sinteza complicității; 4) Epavă spiri
tuală pe țărmul deznădejdii - Evaluare 
relativă în condițiile incertitudinii; 5) 
Adversar violent-intempestiv al longe
vității altora - Opozante categorice ale 
mișcărilor de înviorare; 6) Firicel de 
nisip din clepsidra lui Cronos - Obiect 
de inventar la Crama Domnească; 7) 
Figură de grație într-o interpretare 
felină - Flirt cu Terpsichora învăluit în 
umbră; 8) Agent străin de legătură al 
unei companii - Unități de volum pen
tru fondul scriptic - Preambul desuet în 
execuția unui grup muzical; 9) înscri
suri cu destinație în mediul infor
mațiilor; 10) Operație de finețe exe
cutată cu burghiul.

VERTICAL: 1) Suport material în deplasarea unui 
hiperanelid mecanizat; 2) Explorator specializat în 
universul însușirilor; 3) Note principale în partitura unui 
cântec! - Calificat cu cântec vizând note ridicate - 
Prolog emoțional la un love-story clasic; 4) Masiv 
reprezentat în contextul unei escale legendare - 
Sonoritate originală la un cântec din frunză; 5) Afec
țiune cu efecte biotermice, impulsionată de fiori reci - 
Orizontală a deconectării în perimetrul domiciliar; 6) 
Consemnat de circumstanță în panoplia evidențelor - 
Tizană de mâi cu savoarea decepției; 7) Dereglare bufă 
în sistemul de control - Scoică de metal închizând o 
inimă de cavaler; 8) Participant simbolic la zămislirea 
păsării măiestre - Reproducere infinitivală a unor 
înregistrări din opere - Pegas autohton al inspirației 
noastre; 9) Ritmuri agasante de step nedansant; 10) 
Contextul edificator al unui act de succesiune.

Dezlegarea careului “CAPRICCIOSO" apărut in 
ziarul nostru de sâmbăta trecută:

1) CAPACITĂȚI; 2) ASIGURĂTOR; 3) RECU
PERARE; 4) IMĂRI-ASTA; 5) CA-IDEI-UL; 6) ANOD- 
STĂRI; 7) TASATE-GÂT; 8) UȚA-ACTE-A; 9) RONIN- 
URĂȚ10) IRASCIBILE.

MAT IN 2 MUTĂM
Controlul 
poziției:
Alb: Rg3, Da6, 
Nb1, p:e2 
Negru: Rg1, p:g2

Soluția problemei 
din nr. trecut:
1. Rb8 -
1. ... e6
2. Dc7 mat
1. ... e5
2. Tf6 mat
1. ... b4
2. Dd5 mat
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• • __ — • Vindem porumb știuleti și

ANIVERSARI

• Cu ocazia zilei de naștere 
pentru Cornel Băluconi, din 
Cîmești, "La multi ani!” îți urează 
Viorica și Andreea. (5763)

Vindem porumb știuleți și 
boabe, Deva, str. Hărăului, nr. 
40. Informații tel. 214770 (4762) 

• Vând elevatoare auto, tuburi 
oxigen, remorcă auto, nego
ciabil. Tel. 242501 (3570)

ÎNCHIRIERI

COMEMORĂRI

• O lumină s-a stins în 
noapte. S-a împlinit un an de 
când dormi alături de cei 
dispăruți. Durere, lacrimi, flori, 
pentru cea care a fost

Profesionalismul - la confluența dintre 
experiență șl vocație

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Caut garaj pentru închiriat. 
Tel. 214913 (5381)

• Vând apartament 2 camere, 
cartier Gojdu, bl. 03, sc.1,ap.4. 
Tel. 665114 (4810)

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 2, ultracentral în Brad. Tel. 
216949 (4818)

• Vând casă în Mintia, beto
nieră, semiremorcă 0,5 tone, 
frigider Arctic. Tel. 622476 (5287)

• Vând casă în Pricaz, nr. 92.
Informații după ora 16, la domi
ciliu. (3578)_________________

• Vând construcție local 
alimentație publică, zona Chi
mica Orăștie. Vând Dacia 1304 
și apartament 3 camere, 
Deva, Micro 15. Informații tel. 
247696, după ora 17, (3564).

• Vând convenabil apartament 
2 camere, la parter, bdul Traian, 
bloc U4, ap.3, ideal pentru 
privatizare sau sediu firmă. Tel. 
711001, 227510 (3712)

• Vând casă, Călan, gaz, 
încălzire centrală, canalizare, 
multiple anexe. Tel. 730848, 
preț negociabil. (3713)

• Vând Dacia break, fabricație 
1988. Tel. 234139 (4826)

•Vând BMW325e, 1986, CI, 
înmatriculat, 6500 DM, nego
ciabil, dulap haine, masă ro
tundă, 700.000. 233926 (3617)

• Vând autocamion RABA 
10.215, dubă aluminiu cu set 
motor MAN. Informații Arad, tel. 
057221086, între orele 8-16 și 
092/549575 (OP)

• Vând Dacia 1300, perfectă 
stare de funcționare, preț 2000 
DM, negociabil, tel. 648194, 
după ora 20 sau 241326, după 
ora 15. (3563)

• Vând Dacia 1310, reca- 
rosată 1998, preț convenabil. 
Tel. 247849 (3573)

• Vând geamuri din aluminiu 
sau thermopan și injector pe 
motorină. Tel. 227611, după ora 
16,094/521358, toată ziua. (4816)

• Vând frigider Zii. Deva, 
Dragoș Vodă, nr.9. Tel. 221303, 
624846. (4812)

• Vând utilaje panificație- 
patiserie. Tel. 092294268 (4820)

• Vând dozator suc 4 capete. 
Tel. 625735, 217888 (4819)

• Vând baionetă veche, seco
lul XVII, stare perfectă. Tel. 217694.

• Vând cinci stâlpi marmură 
100 x 25 x 20, pompă plus mo
tor 1,8 kW. Tel. 217075 (3615)

• Vând bicicletă nouă Moun
tain Bike, 18 viteze, preț 880 000 
lei. Tel. 094530919. (OP).

• Vând chioșc demontabil din 
panouri, suprafață 100 mp, vizibil 
Piața Dunărea, Hunedoara-rame 
geamuri. Tel. 092/321571. (4849)

• Vindem și montăm parbrize 
auto pentru autovehicule import 
și autohtone. Complex Euro- 
venus, boxa 8. Tel. 219167 (4708)

• Viagra, spray contra ejacu
lării rapide, medicamente po
tența, 01/6376273, 092/
342628, 092/342629. (OP)

• Cumpăr telefoane celulare, 
defecte, blocate sau codate. Tel. 
094/859958 (3832)

OFERTE DE 
SERVICII

• Angajez barman. Tel. 092 
294258, 092 2942^8 (4820)

• Firmă particulară anga
jează instalatori. Informații la tel. 
261861 (4825)

• Companie oferă locuri de 
muncă. Condiții: fără cazier, 
minimum studii medii, prezență 
agreabilă. Oferim câștiguri între 
2.200.000-3.800.000 lei, lunar. 
Vârsta 18-30 ani. Tel. 092/ 
440080, 713962 (2708)

• Uzina Mecanică Orăștie 
angajează ingineri sistem, 
ingineri electrotehnică, elec
tronică. Condiții: studii de spe
cialitate. Relații suplimentare la 
serviciul RURS, tel. 054/ 
241040, int. 233, 257. (3577)

DIVERSE

• în conformitate cu Legea nr. 
137/1995, Vereș Elena din Deva 
anunță începerea demersurilor 
pentru obținerea acordului de 
mediu pentru Biroul Notarial 
Vereș Elena din Deva, str. Pro
gresului, bl. 2 B, ap.6. Eventualele 
sesizări se depun la sediul APM 
Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25.

• în conformitate cu Legea nr. 
137/1995, SC Tehno Karin Si- 
meria anunță începerea demer
surilor pentru obținerea acordului 
de mediu pentru Magazinul Optica 
Simeria. Eventualele sesizări se 
depun la sediul APM Deva, str. 
Aurel Vlaicu, nr. 25. (4811)

• NOU! MARELE PREMIU îl 
puteți câștiga sunând la 891101 
și răspunzând în ce ziar ați găsit 
anunțul, pânâ la data de 
29.12.1998, ora 24. Puteți câș
tiga 10 milioane lei. 4950 lei/15 
secunde, primele 20 secunde, 
gratuite. (4784)

• NOU! Sunând la 891102 
sau 891103 puteți vorbi în direct 
cu una dintre operatoarele 
noastre 24 ore din 24 sau puteți 
afla telefonul unor fete și băieți 
interesați în oferte matrimoniale. 
Vă puteți lăsa numărul de telefon 
și preferințele dumneavoastră. 
4950 lei/15 secunde, primele 20 
secunde, gratuit. (4784)

PIERDERI

• Pierdut carnet șomaj 
numele Mureșan Valentin. îl 
declar nul. (3576)

pe

A LARK
XkcomPUTERS

ELENA COSTEA
Vei rămâne veșnic în amin- 

tirea mea. Fiica. (3849)_____

• Cu aceeași nemărginită 
durere fratele Avram, surorile 
Florica și Lucreția cu familiile 
anunță împlinirea a șase săp
tămâni de când ne-a părăsit 
dragul nostru frate

CORNEL LAZĂR
(4823)

• S-au scurs 6 săptămâni de 
când a trecut în eternitate, 
lăsând un gol imens în inimile 
noastre, draga noastră soție, 
mamă și bunică

ELENA CRIȘAN
Dumnezeu să o odihnească 

în pace! Comemorarea va avea 
loc la Biserica Ortodoxă din 
Certeju de Sus, în data de 15 
noiembrie. Familia. (3616)

• Au trecut 3 ani de când ne- 
a părăsit scumpa noastră 
mamă și bunică

GOTAANA
Dumnezeu s-o ierte și s-o 

odihnească în pace! Familia.

d DECIESE^I

• Familia Rădos mulțumește 
cu afecțiune și pioșenie sala- 
riaților și conducerii Direcției 
Generale a Finanțelor Publice 
și a Controlului Financiar de 
Stat, inclusiv Gărzii Financiare, 
pentru sprijinul material și 
moral acordat cu ocazia dece
sului fiicei noastre

DACIANA
Mulțumim tuturor celor care 

au participat fizic sau sufletește 
la înmormântare. (4824)

• Un ultim omagiu din partea 
conducerii Regiei Autonome a 
Cuprului Deva pentru cel care 
a fost

prof.dr.ing. IONEL CRĂIESCU 
de la Universitatea Tehnică 
Petroșani și transmitem pe 
această cale sincere condo
leanțe familiei îndoliate.

Adresa: B-dul l Decembrie, bl.3, ap.Îl
Telefoane: 217.988,092.737.813

Niciodată calculatoarele nu au lost mai ieftine!

□

Nv IMJX1
Cumpără acum un calculator ți primești gratuit un Commander cu licență!

Scurtă incursiune biografică
Absolvent al Facultății de Stomatologie, promoția 1972, dl dr. Emil 

Mărginean este, ceea ce s-ar putea numi, un navigator de cursă lungă 
printre meandrele generoase! profesii de stomatolog. Adept a! Ideii de 
acțiune, dr. Emit Mărginean a optat de la început pentru varianta grea a 
meserie! de medic, în care "a șt!" se împletește pănă la contopire cu “a 
face”. Debutul carierei a avut ioc în forță, prin repartizarea la dispensarul 
stomatologic din Călan, una dintre cele mal dificile circumscripții 
medicale a Județului la acea vreme. După cinci ani de praxis dens, 
părăsește Căianui pentru a se stabili definitiv în municipiul reședință de 
Jgdeț. Din 1977profesează la Dispensarul Uman II din Deva.

Practician prin excelență, dr Emil Mărginean a rămas fidel 
verbului “a face". O experiență de aproape 30 de an! n-a erodat 
“pofta" de a vindeca și acea “prospețime", miraculoasă pentru 
priyltor, cu care medicul, de la un pacient la următorul, redă, într-o 
succesiune parcă fără de sfârșit, farmecul zâmbetului sănătos. De 
anul trecut, dr. Emil Mărginean girează cu activitatea sa un cabinet 
stomatologic privat. Un vis mal vechi devenit realitate.

"Am disponibilitatea de a fi 
medicul stomatolog al tuturor

REP: Stimate d-le dr. Emil 
Mărginean, ați fost, sunteți și veți fi 
un medic stomatolog cu clientelă 
garantată. De ce atât de târziu 
privatizarea ?

E.M.: Târziu ca realizare. Pentru 
că intenția am avut-o chiar din pri
măvara lui 1990. în 1994, într-o 
vreme în care medicii stomatologi 
cu cabinete private erau un fel de 
"vrăjitoare rele" printre confrați, am 
deschis primul cabinet, la Certej, ce 
funcționa în baza,.total inadecvată, 
a unui SRL. Nu a mers, piața fiind 
rapid saturată. Au mai trecut câțiva 
ani până când finanțele proprii și 
legislația au permis deschiderea ca 
liber profesionist, în vara trecută, a 
actualului cabinet stomatologic indi
vidual.

REP.: Ce e mai important ? 
Mâna medicului sau echipamentul 
cu care acesta lucrează ?

E.M.: E mai importantă, cum 
spuneți, mâna medicului. Adică 
concepția sa biologică, concepția 
tehnico-spațială și, revenind, dexte
ritatea manuală și răbdarea con
stantă de la un pacient la altul. 
Aparatura e doar o unealtă, care, 
funcție de calitatea ei, poate ajuta 
mai mult sau mai puțin activitatea 
stomatologului.

REP.: Ce tratamente puteți face 
în cabinetul d-voastră ?

E.M.: Dispun de întreg
pachetul tehnic și de materiale 
necesar terapiei buco-dentare. E 
vorba întâi de tratamentele

odontale reprezentând intervenții 
n endodontice (în interiorul canalului 

dentar), parodontale (din jurul 
dintelui) și ortodontice (corectarea 
malformațiilor dentare). Facem, de 
asemenea, profilaxie (prevenirea 
îmbolnăvirii cavității bucale), toată 
gama de lucrări protetice, de restau
rare a cavității bucale și chiar inter
venții în mică chirurgie orală. Folosim 
materiale și substanțe de import, din 
ultima generație. Unitul dentar pe 
care lucrez este echipat complet, 
inclusiv cu aparat pentru detartraj 
dentar cu ultrasunete. Recent am 
achiziționat un aparat de fabricație 
germană, care, prin intermediul unei 
lumini halogenice, polimerizează 
materialul de obturație. Obturațiile 
(plombele) polimerizabile au o 
tehnică aparte de aplicare, sunt de 
culoarea dintelui, cu care practic 
interferă, fiind extrem de rezistente la 
solicitările specifice. Și pentru că tot 
suntem la capitolul dotare cabinet, nu 
pot să nu amintesc instalațiile de ste
rilizare a instrumentarului, care elimină 
practic orice risc de transmitere a unor 
afecțiuni de la un pacient la altul.

REP. :Ce politică de tarifare 
aplicați?

E.M.: Ideea este aceea de a nu 
limita, printr-o politică de prețuri agre
sivă, accesul’la actul medical. Nu ar fi 
în consens cu principiile umanitare ale 
medicinii. Variațiile de preț pe o anu
mită lucrate sunt dictate de costul 
materialelor puse în operă. Munca 
mea e plătită în mod egal, deși de 
multe ori, dată fiind diversitatea 
situațiilor, efortul, pentru aceeași 
intervenție, diferă substanțial de la

un pacient la altul. Aș spune că am 
disponibilitatea de a fi medicul sto
matolog al tuturor, având trata
mente cu tarife calibrate pentru 
toate tipurile de buzunare.

REP.: Ce "garanție" acordați la 
o lucrare ?

E.M.: E o întrebare la care nu 
veți găsi răspuns tranșant la un me
dic stomatolog. Sindromul plom
belor care cad dă încă coșmaruri 
pacienților. Ce vă pot spune este că 
am o bucurie imensă când întâlnesc 
pacienți de-ai mei, tratați acum 20- 
25 de ani, care și acum au în gură 
lucrările pe care le-am făcut, E o 
“garanție" cred satisfăcătoare pentru 
un medic stomatolog.

REP.: Nu pot să nu observ o 
anume austeritate a sălii de aș
teptare din cabinetul d-voastră. E 
cu intenție?

E.M. (zâmbind): E și cu și fără 
intenție. Mă așteptam să-mi puneți 
această întrebare. Austeritatea de 
care pomeniți, pe de-o parte, faci
litează manopera de igienizare a 
cabinetului, este deci, dacă doriți, o 
austeritate în curățenie. Pe de altă 
parte, este adevărat că luxul unui 
cabinet dentar “ia ochii” cum se 
zice. El se obține, însă, cu investiții 
substanțiale. Eu, având în vedere 
permanent suprafața genericei pla- 
pume, nu mă pot întinde mai mult, 
deocamdată, fiind înainte de orice, 
adeptul “luxului" în dotări și mate
riale. Prefer să mă dispensez de 
prezența unei mochete sau a unui 
televizor, plătind sprijinul indispen
sabil al unei asistente specializate 
și a unor tehnicieni dentari profe
sioniști. Pacienții apreciază mai mult 
o lucrare dentară făcută profesionist 
decât posibilitatea urmăririi unei 
tele-novele în sala de așteptare a 
cabinetului. Cu timpul, dacă veni
turile îmi vor permite, voi investi în 
acele ingrediente specifice care 
colorează întrucâtva așteptarea 
pacienților.

REP.: D-le dr. Emil Mărginean, 
o ultimă întrebare. Unde pot apela 
potențialii d-voastră pacienți pentru 
tratamente ?

E.M.: Adresa cabinetului este în 
Deva, strada Aleea Salcâmilor, bl 
32, sc. III, parter, în spatele farma
ciei “Diana", de pe bulevardul 22 
Decembrie, (p)

Adrian SĂLĂGEAN
„■ ---------— ------

AtVUIMT PUBLICITAR
/P=B/ pentru vânzarea de acțiuni prin LICITAȚIE CU STRIGARE

FONDUL PROPRIETĂȚII DE STAT, Direcția Teritorială județeană Hunedoara, cu sediul în Deva, str. 22 
Decembrie, nr. 37A, scoate la vânzare prin LICITAȚIE CU STRIGARE, în conformitate cu prevederile 
Ordonanței de Urgență nr. 88/1997, aprobată prin Legea nr. 44/1998 și HG 55/98, modificată și completată 
70% din acțiunile Societății Comerciale "REMAT” - SA, cu sediul în Deva, str. Griviței, nr. 37, județ 
Hunedoara, cod fiscal R2114079, număr de’înmatriculare la Oficiul Registrului Comerțului J 20/86/1991, având:

Obiectul principal de activitate: colectarea materialelor reciclabile
Capitalul social (conform ultimei cereri de înscriere de mențiuni la O.R.C.): 3.463.450 mii lei.
Cifra de afaceri (conform bilanțului din anul 1997): 2.800.072 mii lei
Profit net al ultimului an încheiat: 258.275 mii lei.
Structura acționariatulul la data de 14.01.1998 este:

Acționar Nr. acțiuni %

FPS 96.977 70
SIF 29.947 21,62
FFM 11.614 8,38
Alții - -
TOTAL 138.538 100

Prețul de ofertă de vânzare este de 28.758 lei/acțiune, iar valoarea pachetului de acțiuni scos la 
vânzare este de 2.788.865.000 lei.

DOSARUL 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 2.500.000 lei, taxa de participare în valoare 
de 2.500.000 lei și garanția de participare în valoare de 83.665.950 lei vor fi achitate la casieria 
vânzătorului - sediul Direcției Teritoriale 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 2.12.1998, ora 12, 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 

9.12.1998, 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 dbmunicatde 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 Direcția Teritorială-FPS 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.

http://www.sof.ro


Primăria municipiului Deva
Organizează în data de 10 decembrie 1998, ora 10, la sediul sau din Deva, 

Piața Unirii, nr.4, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
* 1 post arhitect șef, studii superioare arhi

tectură sau inginer construcții civile și industriale, în 
cadrul Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului;

* 1 post inspector specialitate, studii 
superioare - inginer construcții, în cadrul Serviciului 
urbanism și amenajarea teritoriului;

* 1 post șef serviciu - inspector specialitate, 
studii superioare - inginer topograf, în cadrul Serviciului 
cadastru, registru agricol, fond funciar;

* 1 post inginer sistem - studii superioare 
informatică, în cadrul Compartimentului de informatică și 
bancă de date;

* 1 post analist programator - studii 
superioare informatică, în cadrul Compartimentului de 
informatică și bancă de date;

* 1 post economist - studii superioare econo
mice, în cadrul Serviciului buget-contabilitate.

K. * —............. ■ - ■

Condițiile de participare sunt următoarele: 
vechime minimă 2 ani;
Menționăm că pentru posturile vacante de inginer sistem 

și analist programator nu se solicită condiții de vechime.
Acte necesare pentru înscrierea la concurs:

O
□
Z 
z 
z 
z

■ o
Cererile pentru concurs se pot depune la Biroul Resurse 

Umane, Salarizare din cadrul Primăriei municipiului Deva, 
camera 14, până în data de 7 decembrie 1998.

Informații suplimentare la telefon 218325, int. 20, 
zilnic între orele 8-10 și 14-15,30.

cerere de înscriere; 
curriculum vitae;
recomandare de la ultimul loc de muncă; 
adeverință medicală;
cazier juridic;
copie după diploma de studii; 
copie după carnetul de muncă.

Anunț de licitație fără preselecție
1. Persoană juridică achizitoare:
Consiliul Local Călan, str. Gării, nr.1, telefon: 054/730223, fax: 

731852.
2. Obiectul licitației:
A. Extindere distribuție gaze naturale în localitatea Călan, sat 

Călanul Mic, județul Hunedoara.
B. Extindere distribuție gaze naturale în localitatea Călan, sat 

Nădăștia de Jos, județul Hunedoara.
C. Extindere distribuție gaze naturale în localitatea Călan, sat 

Strei, județul Hunedoara.
3. Termenul limită de depunere a documentelor de 

participare la licitație este de 27.11.1998, ora 9, la sediul 
Consiliului local Călan.

4. Deschiderea licitației publice în aceeași zi, la ora 10.
5. Documentele de licitație se pot procura de la data 

anunțului publicitar, de la persoana juridică achizitoare, la prețul de 
1500 mii lei, separat pentru fiecare obiectiv. A, B, C.

6. Natura lucrării similare Gr. 8,1.
7. Condiții de participare:
a) cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani actualizată: A 1.000; 

B și C 2.500 mii. lei;
b) valoarea lucrării similare terminate și actualizată: A 320; B și 

C 500 mii. lei;
c) capacitatea financiară la 30.06.1998 minimum: A 320; B și C 

550 mii. lei;
d) oferta va fi evaluată în prețul la 31.10.1998.
Pot participa numai firme cu agreere ROMGAZ.

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

Vă solicită pentru acti
vități comerciale în zonele 
Deva, Hunedoara și Orăș- 
tie în calitate de agenți de 
vânzare (salesmani).

Se așteaptă tineri și ti
nere, posedând permis 
de conducere, cu auto
turism.

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

Șansa dvs. se numește INTERBRANDS
Marketing & Distribution SRL România

r-------——————

| Grupul Școlar 
i ‘Transilvania’ 
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Deva
Organizează 

concurs pentru 
ocuparea 

următoarelor 
posturi:

1. laborant;
2. supraveghetor 

de noapte;
3. îngrijitoare.
Data concursului: 

30.11.1998.
Informații supli

mentare la secretaria
tul școlii, telefon: 
221591.
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ICE OCAZIE, 
CITATE PRIN

TUL LIBER"

După angajare:
> se asigură un venit 

mediu lunar mult sporit 
și cu șanse de creștere 
substanțială în funcție de 
rezultatele dv;

> se garantează con
tinuitatea pe termen 
lung.

Banca
Agricolă SA

Deva .
Vinde la licitație clă

dire administrativă, 
magazie cereale și 
curte, situate în Mintia, 
baza SC COMCEREAL 
SA Deva.

Licitația va avea»

loc în data de 25 no
iembrie 1998, ora 10, 
la biroul executorului 
judecătoresc de pe 
lângă Judecătoria 
Deva.

Informații suplimen
tare la telefon 213011, 
Banca Agricolă Deva.

v ORADEA
XgC str. Decebal nr.33

Consiliul local al 
municipiului Hunedoara

_____ tel.:059-136.712
IMPORT# șl DISTRIBUIE 059-479.529

EN-GROS fax: 059-479.528

SEGMENT! AU
* cele mai mici prețuri
- toate dimensiunile
- toate tipurile de mașini
• O SINGURĂ CALITATE: GERMANĂ

O oportunitate de zile mari pentru producătorii de mobilă și 
distribuitorii de materii prime din industria mobilei

Organizează CONCURS pentru 
ocuparea următoarelor posturi vacante:

1. Inspector de specialitate - studii 
superioare, pentru Biroul Privatizare și Control 
comercial - 1 post;

2. Analist (programator) - studii superioare 
de specialitate, pentru Stația de calcul - 1 post.

Concursul se va organiza în data de 27 
noiembrie 1998, ora 10, la sediul Consiliului 
local al municipiului Hunedoara.

Informații suplimentare la telefon: 054/ 
713766.

EXPOZIȚIE 
PAL MELAMINAT
“INTERSPAN”

Firma INTERSPAN Ungaria specializată în producție 
de pal melaminat ORGANIZEAZĂ o expoziție "SHOW 

CAR” a produselor sale:
• Pal melaminat;
• Pal postformatizat;
• Blaturi pentru bucătării;
• Pardoseli melaminate;
• Lambriuri melaminate etc.

NOI OFERIM ACUM PALUL MELAMINAT AL SEC. XXI.
Expoziția va avea loc în parcarea Hotelului Deva, pe data de 14.11.1998 

între orele 9.00 și 18.00.

BANCA COMERCIALA i 
ROMÂNĂ SA

*

Xgenția Simeria
vinde la licitație publică în data de 16 noiembrie 1998, 

ora 9, la sediul Judecătoriei Deva, Biroul executor judecă
toresc, următoarele bunuri imobile, proprietate a SC 
Agrosim SA Simeria:

- apartamente cu 2, 3 și 4 camere, din blocuri de 
locuințe situate în Bârcea Mare;

- ferma zootehnică Bârcea Mare, compusă din: 16 
grajduri, abator, atelier mecanic, club, alte anexe și 
suprafața de teren de 16,8 ha;

- apartamente cu 3 camere situate în Simeria Veche;
- ferma vegetală Simeria Veche cu construcții 

aferente în suprafață de 2 ha.
Relațiile suplimentare pot fi solicitate la sediul BCR, 

Agenția Simeria, tel. 261908 și 262007, și la sediul 
Judecătoriei Deva - executor judecătoresc.

»z
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Potențialul agriculturii românești
(Urmare din pag. 1)

stabilirii structurii prețurilor după 
interesul național al agriculturii, 
având praguri minime de renta
bilitate la culturile ce trebuie 
promovate, așa cum se întâmplă 
peste tot în lume. S-a subliniat 
cu insistență necesitatea exis
tenței unei strategii naționale de 
durată pentru agricultură, care 
să fie aplicată cu consecvență, 
indiferent de opțiunile politice. 
Din acest punct de vedere este 
semnificativ faptul că unele țări 
cu suprafețe arabile sub 40 la 
sută față de cea a țării noastre 
fac exporturi anuale de 2-3 
miliarde dolari din producția 
agricolă. Ca urmare s-a arătat 
că alocațiile bugetare pentru 
agricultură trebuie să fie de 
minimum 4-5 la sută din PIB, nu 
sub 2 la sută cât a fost până 
acum.

- Organizarea și restruc
turarea ce vizează?

- Măsurile ce se iau în acest 
sens trebuie să urmărească 
neapărat protejarea producției 
agricole și a industriei alimentare 
autohtone pentru a evita 
falimentul, existând suficiente 
semnale că până acum această 
problemă a fost insuficient, să nu 
spun cu superficialitate, abordată 
la nivel local și central. De 
asemenea, unele deficiențe își au 
originea și în lipsa de comunicare 
cu sindicatele din agricultură, în 
neluarea în seamă a implicațiilor 
sociale ale unor măsuri.

Pentru a-și împlini atribuțiile 
direcțiile generale agricole (unde 
nu trebuie confundată instituția 
cu oamenii) au nevoie și de 
pârghiile legislative și de 
resursele necesare (financiare, 
materiale și tehnice). Important

(Urmare din pag. 1)

Mulțumind tuturor celor care au sprijinit- 
o și ajutat-o în foarte scurta sa "biografie^ 
Daniela Ioana Pisoiu a mărturisit 
numeroasei asistențe că nu este pro 
imitație. Pornind de la cunoașterea de sine 
ea dorește să dea glas - și reușește prin 
acest prim volum - propriilor sale idealuri. 
Așa cum "dansatorul derviș” este o voce 
din mulțime care-și exprimă propriile păreri 
tot astfel Daniela este o voce a generației 
sale, și nu numai, care are ceva de spus. Și 
o face matur, fără inhibiții, cu talent.

în încheierea manifestării foarte tânăra 
prozatoare' a primit flori, multe flori și a 
acordat autografe pe cartea recent tipărită 
și care a mai fost lansată la Salonul de 
carte de la Cluj-Napoca și, cu o zi înainte, 
la Liceul Teoretic "Traian” Deva a cărui elevă 
încă mai este.

TRANSPORTUL
este ca orice comunicare între 
factorii de decizie și 
producătorii agricoli să se facă 
rapid în ambele sensuri. De 
menționat că în cadrul MAA s- 
au făcut cele mai mari reduceri 
de personal, iar salariile 
specialiștilor agricoli au rămas 
la un nivel ce nu poate fi de 
nimeni invidiat. Considerăm că 
apariția ANCA - a agenției de 
consultanță - poate fi regândită 
ca având rol de instruire și 
pregătire profesională a perso
nalului agricol, dar în acest 
sens nu există cadrul adecvat 
și resursele necesare.

în continuare FSAR este 
deschisă la dialog constructiv, 
fapt ce se așteaptă și de la 
factorii de decizie și de putere, 
ținând seama de necesitatea 
acută a revitalizării agriculturii 
românești.

LOCAL
(Urmare din pag. 1)

BANCA 
COMERCIALA 
ROMÂNĂ S.A.

Lansare de carte

fc'Ct

(Urmare din pag. 1) §unț mUjțj năpăstUÎti de SOS/ftă
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hranei este de 9750 lei. "Eu cred 
că suma alocată zilnic unei 
persoane pentru hrană nu este 
deloc mică. Unii mai primesc și 
ajutoare sociale, iar porțiile aici 
la cantină sunt destul de 
consistente. Nemulțumiri există, 
ca peste tot, mai ales în rândul 
rromilor care sunt foarte 
numeroși. Prin hotărârea 
Consiliului local, ei trebuie să 
efectueze lunar 40 de ore de 
muncă în folosul obștii. însă rar 
fac acest lucru", spunea dna ad
ministrator.

Suma alocată zilnic hranei este 
aceeași și la Deva, ișr numărul 
asistaților este de 350, chiar dacă 
cereri sunt cu mult mai multe, 
aproape dublu. Dl Dorin Betea, 
administratorul cantinei, s-a 
dovedit a fi nemulțumit de 
comportamentul celor care 
beneficiază de serviciile cantinei. 
"Sunt oameni care nu vor să 
muncească, nici acele câteva ore, 
stabilite de Consiliul local. Ar putea 
să lucreze măcar vara, căci sunt 
atâtea ferme care au nevoie de forță 
de muncă și unde ar avea ocazia 
să mănânce, dar și să se 
aprovizioneze cu strictul necesar. 
Din toți asistații un singur om a fost 
în fiecare vară la muncă. Printre 
asistați sunt și multi țigani cărora, 
prin natura lor, nu le place să 
lucreze nimic, nici măcar să-și 
spele vasele cu care veneau după 
mâncare. Sunt de părere că acesta 
nu-i un ajutor, deoarece rezolvă

V _
f SC GEF FACILITIES SRL DEVA

situația doar pentru moment. 
Trebuie să-i învățăm pe acești 
oameni să simtă că merită această 
mâncare, să simtă ajutorul social. 
Cu o parte din cheltuieli ar trebui 
să se plătească niște psihologi 
care să studieze comportamentul 
acestor oameni”, spunea dl Dorin 
Betea.

La Cantina de ajutor social din 
Hațeg asistații beneficiază de servirea 
mesei în incinta cantinei, frumos 
amenajată și întreținută. Recent, 
Crucea Roșie a donat cantinei o 
mobilă de bucătărie, iar cu ajutorul 
banilor primiți (30 de milioane lei), de 
la o fundație franceză, dna Ana llioni, 
director, a putut reînnoi cantina cu 
mese și scaune. Spre deosebire de 
celelalte cantine, la Hațeg mănâncă 
zilnic 195 de copii. Numărul acestora 
a scăzut, de la 210 câți au fost la 
început, urmare a recentelor anchete 
efectuate de o comisie din cadrul 
Primăriei. Suma alocată zilnic hranei 
este de 9300 lei, suficient, după 
părerea dnei Ana llioni, pentru cele 
trei feluri de mâncare. “în momentul 
de față ne-au rămas bani puțini până 
la sfârșitul anului. Mai avem doar 13 
milioane de lei, sumă cu care va trebui 
să ne descurcăm”, spunea dna di
rector.

Mutți "abonați” la masă 
fără serviciu, fără un leu.

Teoretic, sistemul de ajutor so
cial ar trebui să ofere un sprijin pe 
lângă ceea ce câștigă asistații din 
alte surse. Numai că majoritatea celor 
care beneficiază de serviciile cantinei

de ajutor social nu lucrează sau nu 
au lucrat vreodată, neavănd nici o 
altă sursă de venit. Bunăoară, 
Margareta Notar, din Deva, ne-a 
spus că: "Până nu s-a dat in 
folosință cantina de ajutor social 
eu am trăit cu copiii din gunoaie.” 
Deși nici ea și nici soțul nu au 
serviciu, ei au totuși trei copii. 
Pentru că nu aveau bani să-i 
crească, pe unul din ei l-au dat la 
Casa de copii din Orăștie. Simona 
Kovaci are șapte copii, dar în urma 
anchetei sociale i s-au aprobat 
doar patru porții. Ea este 
nemulțumită că acestea nu ajung 
pentru toți membrii familiei și în plus 
“ce-i bun opresc doamnele pentru 
ele, nu ne dau nouă dreptul nostru. ” 
Loredana A. are 16 ani și e în clasa 
a Vll-a la școală. Acasă mai are 
cinci frați, iar tatăl ei care a lucrat 1a 
IGO și-a pierdut serviciul. în 
legătură cu calitatea mâncării, 
Loredana ne-a spus: “Fie că-mi 
place, fie că nu-mi place, tot trebuie 
să o iau și să o duc acasă pentru 
că altceva nu avem.”

Suntem de acord că și acești 
năpăstuifi ai soartei sunt și ei 
oameni. Și dacă lise oferă un ajutor 
acesta ar trebui să fie cât de căt 
■decent, să nu fie în bătaie de joc. 
Dar comparând ceea ce li se oferă 

' - în majoritatea cazurilor mâncarea 
fiind bună, problemele în acest 
sens fiind accidentale - cu 
perpetuele nemulțumiri ale asistaților 
și refuzul lor de a munci, am putea 
spune despre ei că sunt nedrepți.

"în opinia mea, este mai mult 
decât neloial ca trei firme să 
culeagă, în orele de vârf, toți 
pasagerii în fața autobuzelor 
noastre. Să nu fiu înțeles greșit! 
Sunt pentru concurență și e 
firesc să câștige cel mai bun. Cu 
condiția ca toată lumea să 
beneficieze de o egalitate a 
șanselor”, precizează interlo
cutorul. Dl Homorodean acuză 
tocpiai lipsa unei echități în 
tratarea transportului focal. “Noi 
avem obligația de a asigura 
transportul local în tot orașul pe 
toată durata zilei. Pe lângă 
traseele consacrate între gară 
și oraș, între "Chimica" și oraș, 
mai deservim și traseele aferente 
diferitelor zone ale orașului. 
Autobuzele noastre, spre 
deosebire de cele ale 
concurenței, deservesc continuu 
gara, fiind prezente la toate 
trenurile ce sosesc și pleacă din 
Orăștie. Am cerut nu o dată 
Primăriei, ce răspunde și de 
transportul local al localității, să 
scoată la licitație acest serviciu, 
iar firma care oferă cele mai 
avantajoase condiții să-și atragă 
exclusivitatea acestei prestații. 
Pe o perioadă delimitată de timp, 
în condițiile actuale, când unii sunt 
liberi să ia "caimacul”, iar noi 
trebuie să suportăm toate 
cursele nerentabile, mai bine se 
renunță la serviciul global de 
transport local, fiecare firmă fiind 
libera’ să își aleagă singură 
traseele și orele curselor cele mai 
rentabile", spune dl Homorodean. 
Referitor la privatizare, 
interlocutorul apreciază că în 
domeniul transportului local de 
călători procesul nu se justifică: 
"Statul vinde societăți comerciale 
de transport cu un parc auto 
aflat într-o stare avansată de 
uzură. Totul la prețuri exorbitante. 
Nu știu cine își permite o astfel 
de investiție, mai ales că nici 
afacerea nu permite amortizarea 
rapidă a investiției, ci dimpotrivă. 
După părerea mea transportul 
local nu se pretează încă 
privatizării." _______________

Cerem
scuze

Printr-un comunicat trimis 
redacției noastre și semnat de 
Adolf Mureșan - lider, și Ovidiu 
Jurca - șef departament, 
Sindicatul energeticienilor din 
FRE Deva cere scuze agenților 
economici și consumatorilor 
casnici pentru dificultățile 
produse cu ocazia grevei 
desfășurate în zilele de 10-11 
noiefnbrie 1998.

“Devotați ideii de serviciu 
public în furnizarea energiei 
electrice, am ajuns la această 
formă de luptă sindicală tocmai 
pentru a impune respectarea 
unor principii de drept în relațiile 
cu consumatorii, cât și în 
relațiile de muncă, fapt pentru 
care contăm pe înțelegerea 
dumneavoastră” (a cetățenilor - 
n.n.), se menționează în 
comunicat. (D.G.)
\_________ ✓

angajează agenți comerciali pentru zona Văii 
Jiului, băieți sau fete, cu domiciliul stabil în zonă 
(Petroșani, Petrila) și pentru zona Deva - Hune
doara. Condiții: vârsta 20-28 ani, studii medii. 
Oferim condiții de salarizare avantajoase. 
Relații la telefon 230930, între orele 8-12.

V-.- __ ______________

CI PARIURI FOTBALISTICES®£CeK&M
In fiecare zi puteți câștiga

300.000.000 leii && Galeriile ti
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scoate la licitație publică următoarele imobile:
HB apartament 3 camere Deva, P-ța Victoriei, bl. 8, 

ap. 13, et. IV
HH apartament 2 camere Deva, Al. Păcii, bl. A7, ap. 

61, parter
HB apartament 2 camere Deva, Al Romanilor, bl. 27, 

ap. 29, et. II
HB apartament 4 camere Deva, Bejan, bl. 56A, ap. 5
MB casă și grădină în Crișcior
MB casă și teren în Brad, str. Dealul Rahovei, nr. 6
MB apartament 3 camere Brad, str. Libertății, bl. A6, ap. 3
HB apartament 4 camere Brad, Al. Poștei, bl. 10, ap. 

55.
Licitația va avea loc pentru imobilele din Deva, în 

ziua de 16.11.1998, ora 10,00, la Judecătoria Deva - 
Biroul executori judecătorești, iar pentru cele din Brad 
în ziua de 19.11.1998, ora 10,00, la Judecătoria Brad- 
Birou executori judecătorești.

Informații la BCR Brad, tel. 650611, BCR Deva - Of. 
Juridic, tel. 230207, int. 67, sau la cele două judecătorii.

Mf 1% Mf VH Nf l? (țț)
2 13 nov. 1909 - s-a

născut, la Slatina, dramaturgul 
francez de origine română Eugene 
Ionesco. A debutat editorial cu 
placheta de versuri "Elegii pentru 
ființe mici", în anul 1931. Din creația 
sa mai fac parte: volumul de cronici 
și polemici "NUI”, piesele 
"Cântăreața cheală”, “Rinocerii", 
"Regele moare", volumul de eseuri 
"Note și contranote” ș.a. în anul 
1970 este ales membru al 
Academiei Franceze, (m.1995)

2 15 nov. 1868 - s-a
născut, la lași, Emil Racovitâ. natu
ralist român, fondatorul 
biospeologiei. A participat, 
împreună cu Amundsen, la 
expediția cu nava "Belgica” în An
tarctica, între anii 1897 și 1899; a 
înființat la'Universitatea din Cluj 
primul institut de speologie din lume 
și a predat priirful curs de biologie 
generală din România, (m. 1947) 

<- ---------- ------ - . .... .........

S 16 nov. 1816 - s-a 
născut, la Bistrița, poetul și 
publicistul român Andrei 
Muresanu. autorul nemuritorului 
marș al revoluționarilor români 
de la 1848 din Transilvania, 
intitulat “Un răsunet", (m. 1863)

S 17 nov. 1855 -
exploratorul englez David 
Livingstone a descoperit la sud 
de așezarea Seskeke 
faimoasele căderi de apă ale 
fluviului Zambezi, cărora le-a dat 
numele de Victoria. în onoarea 
reginei Marii Britanii.

2 17 nov. 1869 - a avut
loc inaugurarea Canalului de 
Suez, canal maritim ce unește 
Marea Mediterană cu Marea 
Roșie, având o lungime de 161 
km. A fost construit sub 
îndrumarea inginerului francez 
Ferdinand de Lesseps.

STAREA MERHJUT
Din lipsă de spațiu, în ziarul 

din 7.11.1998, oontinuăm să 
prezentăm efectele pe care 
materiile în suspensie le produc 
asupra apelor de suprafață atunci 
când sunt deversate sistematic 
sau accidental în cantități ce 
depășesc valorile limită stabilite 
de unitățile teritoriale ale RA Apele 
Române:

Materiile în suspensie de 
natură anorganică în ordinea 
densității, a mărimii particulelor 
și în funcție de unele 
caracteristici geomorfologice 
(panta, natura fundului albiei, 
debit etc ), se depun în albie, 
formând sedimente de diferite 
grosimi și influențând 
caracteristicile hidrologice și 
biologice ale râului.

Principalele efecte produse 
de materiile în suspensie sunt: 
scăderea transparenței apei, 
vătămarea peștilor (mai ales la 
nivelul bronhiilor) și a altor 
organisme, distrugerea bio
cenozei bentale, scăderea valorii 
peisagistice și costuri uneori 
foarte ridicate de tratare la 
folosințele din aval. Scăderea 
transparenței apei are ca efect 
reducerea numărului de plante 
clorofiliene și a numărului de 
specii de organisme animale

...........................-......-............... —.............. .............../ 

influențându-se negativ procesul 
de autoepurare și cel de nutriție a 
unor pești răpitori care își găsesc 
hrana cu ajutorul văzului. 
Depunerea pe fundul albiei a 
suspensiilor fine sau grosiere 
acționează negativ prin modificări 
calitative și cantitative ale 
biocenozei bentale sau poate 
duce chiar la eliminarea integrală 
a acesteia. Unitățile poluatoare cu 
acest indicator trebuie ca, pe 
lângă măsurile de evitare a 
poluărilor accidentale, să facă 
eforturi pentru rezolvarea epurării 
corespunzătoare a apelor uzate 
rezultate din activitățile productive 
cum ar fi: dimensionarea 
corespunzătoare a instalațiilor de 
epurare, creșterea gradului de 
recirculare a apelor uzate, în 
asociere cu posibilitatea reducerii 
consumului specific de apă, 
valorificarea materialului extras și 
folosirea unor reactivi de floculare 
a suspensiilor căt mai eficienți. 
Exploatarea și întreținerea 
corespunzătoare a stațiilor de 
epurare pot contribui de asemenea 
la reduceri însemnate ale 
materiilor în suspensie din apele 
uzate.

Agenția de protecție a 
mediului Deva
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