
în atenția agenților 
economici

De la Oficiul 
Registrului 
Comerțului 
Hunedoara

- Deva
Prin Decizia nr. 48 din 

10 mai a.c., Camera de 
Comerț și Industrie a 
României a indexat cu 40 la 
sută taxele pentru 
operațiunile ce se 
efectuează la oficiile 
registrului comerțului. 
Noile taxe se aplică 
începând cu data de 15 
mai a.c.

Toți agenții economici 
care se prezintă la ORC 
Hunedoara - Deva și au 
acte autentificate până în 
data de 14 mai 1999, 
inclusiv, vor beneficia de 
taxele anterioare. (N.T.)

Mineritul - tradiție și necesitate
Interviu cu dl dr.ing. Virgil Iga, director general executiv al Federației 

Patronale Miniere din România
La Expoziția internațională 

specializată în echipamente și 
tehnologii pentru industria 
extractivă, organizată intre 4-7 
mai 1999 la Deva, m-am 
întâlnit, între alții, cu o veche 
și bună cunoștință, unul dintre 
studenții eminenți ai 
Institutului de Mine Petroșani 
(azi Universitate) de acum 
aproape 30 de ani. Se 
numește Virgil Iga, locuiește 
la Cluj-Napoca și este, din 
1992, director general 
executiv al Federației 
Patronale Miniere din 
România, cu care am avut o 
lungă și agreabilă discuție.

- Ce impresie v-a făcut 
această expoziție, die Virgii 
iga?

- Ca unul care susțin cât 

pot mai mult, firește, în limita 
statutului Federației, mineritul 
românesc, apreciez expoziția 
ca fiind reușită, de mare 
importanță pentru domeniu, într- 
o perioadă critică a existenței 
sale.

- Apropo de soarta de azi a 
mineritului. Din ce cauză 
credeți că a ajuns in acest 
punct atât de critic?

- Este starea societății româ
nești în ansamblul ei. Parcur
gem etapa dură a tranziției la o 
economie eficientă, altfel 
organizată și condusă. Pe acest 
drum se înscrie și mineritul, cu 
procesul lui de restructurare 
severă, prea severă. Iar 
consecințele se răsfrâng 
dureros asupra unui mare 
număr de oameni, de familii.

- Considerați că aceste 
măsuri de restrângere a 
domeniului minier sunt prea 
brutale, sunt greșite ?

- N-aș zice că sunt prea 
brutale, ci mai ales că au fost 
luate în necunoștință concretă 
de cauză din partea factorilor 
de decizie. Neînțelegându-se 
că mineritul este un important 
sector strategic al economiei 
naționale și că el nu poate 
exista fără subvenții de la stat, 
pe anumite trepte ierarhice s-au 
făcut greșeli. Atât ca urmare a 
inexistenței unei legislații 
adecvate, coerente, cât și a 
managementului defectuos, la 
nivelul întreprinderilor și 
regiilor miniere, dar și la nivel 
macroeconomic, lipsind 
domeniul de programe bine 

gândite și fundamentate pe 
termen mediu și lung. Așa se 
face că din 1990 încoace 
sumele alocate pentru 
investiții în vederea menținerii 
capacităților de producție au 
fost infime, ceea ce a condus 
la uzura fizică și morală 
pronunțată a acestora, la 
productivități și producții 
reduse.

- Cum vedeți, die 
director, ziua de mâine a 
mineritului românesc ?

- E foarte oportună 
întrebarea, dar este greu de 
răspuns. Pe scurt, eu cred 
că mineritul va exista, pe

interviu realizat de 
Dumitru GHEONEA 
(Continuare în pag. 2) )

VREMEA
Vremea va fi în general 

instabilă, îndeosebi în 
jumătatea de nord a țării 
și în zona de munte, unde 
cerul va fi mai mult noros 
și local se vor semnala 
averse de ploaie. în 
celelalte regiuni
instabilitatea atmos
ferică va fi mai redusă. 
Vântul va fi slab sau 
moderat, cu intensificări 
în estul țării și în zona de 
munte. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse 
între 16 și 24 grade, iar 
minimele între 8 și 14 
grade.

• Ce are patru picioare și o 
mână?

- Un doherman, (lupă ce s-a 
jucat cu poștașul...
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Taxele și impozitele 
- plătite integral

Doar puțin peste 1 miliard de lei este bugetul din acest an al 
comunei Ilia. Dl Lucian Alba, contabil-șef al Primăriei Ilia, ne-a declarat 
că în acest an s-au primit de la guvern doar 320 de milioane de lei, 
sumă total insuficientă. “Din cele 300 de milioane, 35 trebuie să le 
plătim pentru Planul Urbanistic General, așa că banii sunt foarte 
puțini". în același timp însă cheltuielile pe care trebuie să le suporte 
primăria s-au majorat semnificativ în acest an. Spre exemplu, numai 
Liceul “Silviu Dragomir" a cerut aproape 500 de milioane de lei în 
acest an, sumă imposibil de adunat

Deși Consiliul local a votat nu cu mult timp în urmă o hotărâre care 
prevedea - conform legii - reducerea cu jumătate a taxelor și impozitelor 
locale, se pune tot mai acut problema revenirii asupra respectivei 
hotărâri. “Numai în cazul plății integrale a taxelor și impozitelor locale 
' am putea să mai rotunjim acest buget Dar și așa, nu știm pe ce sume 

vom putea conta in final", ne mărturisea dl Alba. Una dintre măsurile 
strict necesare pentru îmbunătățirea colectării taxelor și pentru mai 
buna lor gestionare este trecerea cât mai grabnică în subordinea 
primăriei a aparatului funcționăresc din cadrul Direcției de Finanțe. 

s______________________’______________________A. N/STOR t

DUPĂ 50 DE ZILE Șl NOPȚI 
SUB BOMBARDAMENTE

Atenția Europei și a 
întregii lumi este 
reținută de peste șapte 

săptămâni de desfășurarea 
conflictului din Iugoslavia, 
care este un adevărat 
război, în puterea cuvântului, 
pe care însă forțele NATO, 
acum devenite ostile 
preocupărilor de pace, nu-l 
definesc în acest mod, 
considerând că ele 
întreprind o “misiune de a 
limita dimensiunile unei 
catastrofe umanitare", iar în 
viitor își asumă rolul de a 
gestiona crizele de pe glob, 
oriunde s-ar ivi ele. Nu este

greu să ne imaginăm, ajutați 
fiind de imaginile televizate 
și de relatările presei,

RĂZBOIUL DIN 
IUGOSLAVIA

grozăviile ce se petrec la 
sfârșitul acestui mileniu, 
dramele prin care trec 
oamenii regiunii Kosovo și 
ai întregii Iugoslavii, care 
sunt bombardați zi și noapte. 
Fărădelegile și atrocitățile la 
care sunt supuși oameni 
nevinovați, morții înregistrați 
zilnic, chiar și din rândul

jurnaliștilor sau al
personalului din cadrul 
diplomației, cât și
distrugerea a numeroase 
poduri, linii ferate, 
aeroporturi, obiective civile 
și industriale de toate 
felurile, arată că setea de 
război a NATO nu se 
potolește cu una, cu două, 
planul diabolic al 
mașinăriei de război 
punându-se cu consec
vență în aplicare. A devenit 
deja notorie ironia și figura

Nicolae TÎRCOB

(Continuare în pag. 2)

McDonald’s - scurtă istorie
2 Totul a început îm 1948 cu cei doi 

frați Mac si Dick McDonald în restaurantul 
lor din San Bernardino, California. în mod 
corect aceștia au intuit că limitând meniul, 
scăzând prețurile și sistematizând 
procedeele de pregătire a produselor în 
bucătărie vor putea servi mai mulți clienți 
în timp mai scurt. Ei au folosit această idee 
până au reușit într-adevăr să servească 
fiecare client în mod rapid și eficient.

3 Compania, așa cum este ea astăzi, 
nu a fost fondată de către frații mai sus 
menționați, ci de căître Ray Kroc.

în 1954, când Ray Kroc i-a cunoscut pe 
frații McDonald în San Bernardino, a fost 
impresionat de cât de bine și cât de rapid 
aceștia puteau să servească un număr 
impresionant de șoferi înfometați. 
Mașinile intrau, clienții își comandau 
mâncarea, apoi plecau. Concluzia lui Ray 
Kroc a fost clară: „Clienții au nevoie de 
calitate. Asta înseamnă o servire bună, dar 
cel mai important, rapidă. Oamenii caută o 

l alternativă la modul tradițional de a mânca."

2 Apoi, exploatând potențialul pe 
care l-a intuit, Ray Kroc a negociat un con
tract cu frații McDonald, contract care îi 
permitea să folosească sistemul lor de 
vânzări și numele companiei. Un an mai 
târziu, Ray Kroc a adoptat principiile 
fraților McDonald în primul său restau
rant, care a fost deschis în 1955 în Des 
Plaines, Illinois.

3 QSC&V (Quality=Calitate, 
Service=Servire, Cleanlines= Curățenie, 
Value=Valoare) rămân principiile de bază 
ale filosofiei afacerii noastre și sunt 
valabile în fiecare restaurant McDonald’s 
din lume. Cu alte cuvinte, aceste litere 
înseamnă: Produse de o calitate 
superioară, servite cu un zâmbet amabil, 
într-o atmosferă curată, la cel mai mic preț 
posibil.

3 Astăzi, McDonald’s are succes în 
115 țări din întreaga lume.

IMc^DOTI
Restaurantul 

întregii familii
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(Urmare din pag. 1) DUPĂ 50 DE ZILE
de tristă amintire a 
purtătorului de cuvânt al 
NATO, Janie Siea, care 
apare zilnic la televiziune 
pentru a face bilanțul 
“victoriilor înregistrate în 
războiul din Iugoslavia”, 
amenințând în același timp 
cu noi represalii, cum îi 
dictează comandanții săi.

Din când în când, în 
raport de stadiul ostilităților 
sau de “erorile" 
bombardamentelor, apar în 
postura de “apărători ai 
păcii și ordinii mondiale” 
secretarul general al NATO, 
Solana, și Clinton, 
președintele american fiind 
nevoit să-și ceară scuzele 
de rigoare față de chinezi, 
ca urmare a hărților vechi 
furnizate de CIA privind 
obiectivele ce trebuiau 
distruse. Oricât de bine ar fi 
ticluite însă, scuzele nu pot 
înlocui viețile curmate și 
atrocitățile săvârșite,

ț
(Urmare din pag. 1) 

alte coordonate, desigur, însă el 
va continua. Mai ales că în 
România mineritul are o 
îndelungată tradiție. Dar poate 
mai mult pentru că țara nu se 
poate lipsi de materiile prime 
indigene atât de necesare. 
Materiile prime au fost, sunt și 
vor fi mereu în amontele 
celorlalte ramuri industriale, 
condiționându-le dezvoltarea, 
viabilitatea. Asta mă face să-l 
parafrazez, poate puțin forțat, pe 
Marin Preda și să spun că dacă 
materie primă nu e, nimic nu e. 
Cei care gândesc strategia de 
dezvoltare a României trebuie 
să pornească de la necesitatea 
asigurării materiilor prime și 
resurselor energetice. Având în 
vedere și faptul că economia 
noastră națională este foarte 
diversificată și că structurarea ei 
pe orizontală și pe verticală nu 
este funcțională, viabilă, fără 
cărbune, minereuri, substanțe 
nemetalifere. Chiar dacă ele au 
conținuturi ceva mai reduse de 
concentrate în masa minieră 
decât cefe pe care le-am putea 
importa. De altminteri se și 
spune, cu îndreptățit temei, că 
România este o țară bogată în 
resurse minerale sărace. Dar și 
acestea pot fi exploatate rațional, 
benefic pentru țară.

- Oricum, se impun alte 
modele de organizare, de 
funcționare, de acțiune 
concretă.

teJoi 13 mai

■tvri
TVR Cluj-Napoca 

10.05 TVR lași 11.00 TVR 
Timișoara 12.05 Căsuța 
din prerie (s/r) 13.00 
Dumnezeul lui Ion Creangă 
(do) 14.10 Santa Barbara 
(s/r) 15.00 Tribuna
partidelor parlamentare
15.30 Conviețuiri (mag.)
16.30 Donald Rățoiul (d.a) 
17.00 Timpul Europei
17.30 Familia Simpson (s, 
ep. 55) 18.10 Sunset 
Beach (s, ep. 453) 19.00 
Jumătatea ta (cs) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport. 
Ediție specială 21.00 
Miracole (s, ep. 1) 22.10 
Cu ochii’n 4 23.10 Jurnalul 
de noapte. Sport

, TVR 2
9.00 Fotbal (r) 10.45 

Tineri interpreți de muzică 
populară 11.15 Cultura în 
lume (r) 11.45 Studioul 
șlagărelor (r) 12.10

Șl NOPȚI
criminalii trebuind să dea' 
socoteală pentru actele lor 
care nu au nimic comun cu 
“oprirea unei catastrofe 
umanitare", deoarece după 
începerea războiului au luat 
calea exodului peste 750 de 
mii de oameni din totalul de 
900 de mii de refugiați.

Deși este apreciabil 
gestul românilor de a 
găzdui 6000 de refugiați, 
iată că nici albanezii și nici 
sârbii nu prea se înghesuie 
să vină în România, știindu- 
ne bine sărăcia, care se 
vede și din faptul că nici 
pentru puținii sosiți nu putem 
asigura hrana necesară și 
celelalte nevoi zilnice de 
trai.

Solidarizându-se în 
acțiuni diplomatice, China și 
Rusia insistă să fie încetate 
bombardamentele ca o

- De bună seamă. Consider 
că, înainte de toate, fiecare 
director de unitate minieră este 
obligat să stabilească alte relații 
cu sindicatele, de colaborare și 
sprijin reciproc. Sindicatele să 
înțeleagă că nimic nu se poate 
obține prin forță, că totul trebuie 
bine gândit, atent cântărit, sever 
filtrat de către specialiști, 
proiectanți, cercetători, oameni

Mineritul
tradiție și 
necesitate

de știință din domeniu. Iar bunul 
simț și speranța în reușită, în 
ziua de mâine, sâ-i determine pe 
toți la muncă ordonată, la 
dragoste față de profesie. Dacă 
până în 1989 se muncea 48-50 
de ore pe săptămână, azi se mai 
lucrează cam 30 de ore. Dacă 
până acum 10 ani exista o 
corelație între normă- 
pmductivitate-câștig, acum nu se 
mai ține seama de așa ceva. Nu 
este vorba de a ne întoarce la 
trecut, însă respectul pentru 
muncă și măsura exactă a 
acesteia trebuie repuse 
drepturi.

- Dar deciziile dure 
închideri de mine 
disponibilizări de personal

în

de
Și

Ferestre spre lume 12.40 
Puii animalelor sălbatice 
13.15 Rebelul (s, ep. 48) 
14.00 Emisiune în limba 
germană 15.10 Limbi 
străine. Spaniolă 15.35 
Sailor Moon (d.a) 16.00 
Grecia (s, ep. 35) 16.45 
Hochei CM prima 
semifinală (retur, d) 20.10 
Căsuța din prerie (s, ep. 25) 
20.55 Hochei CM 23.30 
Lumea sportului

ANTENA 1
6.45 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.20 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 11.30 
Odiseea americană (do) 
12.00 L.A. Doctors (s/r) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Esmeralda (s, ep. 38) 14.00 
Foișorul de foc (talkshow) 
15.00 Ape liniștite (s, ep. 
41) 16.10 Luz Maria (s, ep. 
15) 17.00 Știri 17.25 
Camila (s, ep. 66, 67) 19.00 
Observator 20 00 Străzile 
terorii (f.a. SUA ’94) 21.30 
Moarte în familie (s. SUA,

T
condiție prealabilă a 
începerii unor negocieri 
pentru un plan de pace, în 
vreme ce NATO insistă să 
fie retrași cei 40 de mii de 
militari și cele 300 de 
tancuri iugoslave din 
regiunea Kosovo. Pe 
fondul acestor ostilități 
înflorește contrabanda cu 
combustibili, existând și 
profitori care se 
îmbogățesc.

Consecințele 
ale războiului se 
în pierderi pe 
planuri și pentru țara 
noastră, care este ocolită 
de investitorii străini, 
aceștia evitând zonele de 
conflict, ca și de către 
turiști. Nădejdea de 
compensații este însă, 
deocamdată, destul de 
îndepărtată.

imediate 
regăsesc 
multiple

cum ie apreciați?
- Eu am niște puncte de 

vedere personale, care ar 
putea să nu convină unora. în 
ultimii 2-3 ani au fost 
disponibilizați din minerit 
93.000 de angajați, 
concentrați în bazine miniere, 
nu dispersați în toată țara, 
precum ceferiștii, de pildă. 
Aceasta a condus la șomaj 
ridicat în zonele miniere, și de 
până la 35-40 la sută, cu 
grave consecințe în plan 
social. E drept că multe din 
aceste localități au fost 
declarate defavorizate, s-a 
dat și o lege în acest sens, cu 
multiple facilități pentru 
investitori, însă măsurile de 
protecție socială, de creare a 
noi locuri de muncă nu s-au 
produs. Nici n-aveau cum. Ce 
viitor pot avea niște fabrici de 
mobilă sau de confecții, de 
încălțăminte sau de jucării, de 
exemplu, în zonele miniere, 
când alte întreprinderi, de 
același profil, cu tradiție și 
colective consolidate, unele 
chiar cu desfacere, dar cu 
ceva pierderi, dau faliment? 
Pentru mine, acesta este un 
paradox. După doi ani, nu s-au 
găsit soluții alternative la 
ordonanța nr.22. Este vremea 
să se găsească. Iar mineritul, 
chiar la niveluri mai reduse, 
trebuie să continue. 
Bineînțeles, modernizat, 
retehnologizat și cu oameni 
potriviți la locurile potrivite.

ep. 3) 22.15 Observator
22.45 Tucă Show

PRO TV
7.00 Bună dimineața, 

PRO TV e al tău! 10.00 
Tâpăr și neliniștit (s/r)
10.45 Afaceri de familie (f/
r) 12.30 Nebun după tine (s/ 
r) 13.05 Hercule (s) 13.45 
Xena, prințesa războinică 
(s) 14.30 Planeta
fantastică (s) 15.00 Oglinda 
timpului (s) 15.30 Familia 
Bundy (S) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 16.45
Ștrengărită (s) 17.30 Știrile 
PRO TV 18.00 Dreptul la 
iubire (s) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.30 Melrose Place (s, 
p. 126) 21.30 Mercenarii (s, 
ep. 16) 22.15 Știrile PRO TV
22.30 Prietenii tăi (s, ep. 
32) 23.05 întâlnire cu 
presa (talkshow)

PRIMA TV
9.00 Prima oră 13.00 

Nimeni nu e perfect (s)

-
acă pe întreg parcursul 
anului trecut fiecare 
devean a cheltuit pe 
carte cam tot atât cât ar 

fi dat pe 2-3 pâini, pe o pastă 
de dinți ori pe două pachete de 
țigări, recent el a avut prilejul 
să "rotunjească" această 
sumă, investind în cele mai noi 
oferte ale editurilor participante 
la cea de-a patra ediție a 
Salonului editurilor hunedorene 
și la Târgul de carte 

•(manifestări organizate de 
Biblioteca Județeană "Ovid 
Densusianu" Hunedoara-Deva, 
S.C. Rețeaua Librăriilor Bibliofor 
S.A.Deva, cu sprijinul
Inspectoratului pentru Cultură 
al județului Hunedoara și al 
câtorva sponsori).

Cartea, intre

fitițjnialixare
Un asemenea prilej însă n-a 

fost din plin valorificat, pentru 
că devenii nu s-au înghesuit 
prea mult la standurile găzduite 
de Galeriile de artă “Forma", 
exceptând, să zicem, momentul 
deschiderii oficiale. Pentru unii 
cartea reprezintă într-adevăr 
un lux, dar nu s-au putut abține 
să n-o țină măcar în mână și s- 
o răsfoiască; la alții, în schimb, 
nici măcar curiozitatea n-a 
învins nepăsarea cu care 
treceau prin fața galeriilor de 
artă...

Pe de altă parte, din rândul 
celor aproape 20 de edituri 
participante la Târgul de carte, 
multe erau obișnuite cu 
experiența unor asemenea 
manifestări, directorii sau 
reprezentanții lor recunoscând 
că, în general, în orașele mici 
vânzările sunt pe măsură; 
motiv pentru care scopul 
participării a fost mai degrabă 
acela de a face cunoșcută 
editura și ofertele sale. Editura 
LIBRA (București), spre 
exemplu, cu 14 colecții la activ 
(eseu, critică literară, poezie, 
literatură universală, inclusiv în 
ediții bilingve), propunea patru 
titluri de interes - cele mai noi 
creații ale lui Romul Munteanu - 
“Jurnal de carte" (voi.7), 
Gh.Glodeanu - “Poetica 
neamului românesc interbelic", 
Radu Mocanu - “Cazarma 
scriitorilor" și Mircea Muthu - 
"Făt-Frumos și vremea uitată". 
La rândul ei, Editura HELICON 
(Timișoara) s-a remarcat, și la 
această ediție, prin productiva 
serie “liliput", care numără în 
prezent 300 de titluri (unele 
ajungând la a V-a ediție) și prin 
cea “minililiput", aflată încă la 
început. Dintre noutăti, au fost

14.00 Jerry Springer Show 
15.00 Atingerea îngerilor 
(s) 16.00 Celebri și bogați 
(s) 17.00 Maria Mercedes 
(s) 18.00 Știri 18.50 Real 
TV 19.00 Camera ascunsă 
(div.) 19.30 Viper (s, ep. 18)
20.20 Octagonul (f.a SUA
1980) 21.50 Apel de
urgentă 22.10 Real TV
22.20 Știri

ACASĂ
7.00-12.15 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 Maria 
(s) 15.00 Milady (s/r) 16.00 
Guadalupe (s) 17.00 Viața 
noastră (s) 17.50 Dragoste 
și putere (s) 18.45 Inger 
sălbatic (s) 19.30 Căsuța 
poveștilor 20.15 Celeste se 
întoarce (s) 21.00 Minciuna 
(s) 21.45 Milady (s) 22.45 
Perry Mason: Cazul eroului 
răzbunător (f.p. SUA 1989)

HB®W
10.00 Chemarea

sălbăticiei (dramă SUA ’95) 

prezentate la Deva, în prezența 
autorilor, volumele cunoscuților 
poeți hunedoreni Iv Martinovici
- “Avatar", Carmen Demea - 
“Verb și flacără", Paulina Popa
- “între tăcere și tăcere" și al 
directorului editurii, loan lancu - 
“Cât te-am iubit". Unul dintre 
cele mai atractive standuri ale 
Târgului de carte a aparținut 
Editurii “GRYPHON” (Brașov), 
distribuitor al celebrului sistem 
educațional mondial "The World 
Book Encyclopedia", care 
cuprinde în cele 22 de volume 
informații, cunoștințe și un 
număr record de ilustrații din 
toate domeniile, cu un program 
complex de învățare, ultima 
realizare fiind un sistem de 
folosire multimedia. Tânăra 

J
editură AUGUSTA (Timișoara), 
funcționând în cadrul Fundației 
cu același nume, alături de 
Universitatea "Tibiscus”rși-a 
profilat producția editorială pe 
carte academică, dar nu ezită 
să promoveze și tineri poeți 
sau autori de literatură română 
din Basarabia, Bucovina ori 
Banatul sârbesc. Editura s-a 
“recomandat" la această ediție 
a târgului cu volumele "Viața 
lumii cuvintelor vechi și noi din 
latină" al lui Gh.l.Tohăneanu, 
"Identificare de adresă" - Leo 
Butnaru și "Un viitor obosit" - 
Irina Nechit. Editura concitadină 
MARINEASA și-a făcut simțită 
prezența în principal prin 
lansarea romanului lui Dinu 
Pârvulescu - "Șoapta piticului".

Deși n-au beneficiat de 
lansări de carte, edituri 
cunoscute precum RAO, 
TEORA (București), DACIA 
(Cluj) și AQUILA (Oradea) au 
fost generos reprezentate prin 
cărți de bună calitate, de largă 
accesibilitate și utilitate; cel mai 
bine vândute s-au dovedit a fi 
romanele polițiste și de acțiune 
(RAO), “Jurnalul fericirii" al lui 
Steinhardt și "Engleza cu 
lacrimi" - exerciții cu un înalt 
grad de dificultate (DACIA), 
precum și cărțile de utilitate 
practică (bucătărie, cosmetică) 
(AQUILA, care a practicat și 
cea mai mare reducere - 20 la 
sută), și nu în ultimul rând 
dicționarele Larrousse 
(TEORA).

Asupra participării editurilor 
hunedorene și a numeroaselor 
lansări de carte la această 
dublă manifestare vom reveni 
în numărul viitor al ziarului 
nostru.

Georgeta BÎRLA
=«. ~ 1

11.45 Dragoste de 
vrăjitoare (f. fantastic 
Franța 1997) 13.30 Teren 
primejdios (dramă SUA 
1996) 15.15 Un liceu 
dezlănțuit (co. SUA ’96)
16.45 Sentința (dramă 
SUA 1996) 18.15 Jucătorii 
de baseball (co. SUA 
1993) 20.00 Foamea (s)
20.30 Pe urmele 
criminalului (thriller SUA 
1995) 22.00 Dependenți 
de dragoste (co. 
romantică SUA 1997)

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program co

mercial PRO TV Deva 07.00 
- 10.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tău!” (copro
ducție cu stațiile locale) 
10.00-10.45 Program co
mercial PRO TV Deva 
17.30-18.00 Știrile PRO TV 
(coproducție) 23.20-23.30 
Știri locale

Redacția nu-și asumă 
. nodificările ulterioare intervenite 

>.în programele posturilor TV.

nesescep
Joi, 13 mai

O BERBEC
Amânați o vreme 

afacerile și deciziile 
financiare. Dacă aveți 
nevoie de protecție, 
adresați-vă partenerului dv. 
Astrele nu vă vor sta în 
cale.

O TAUR
Sentimentele de

indispoziție se risipesc ca 
prin farmec. Situația finan
ciară nu se deteriorează, 
se menține.

O GEMENI
Veți avea un prilej 

excelent de a discuta cu 
cei dragi despre 
problemele importante, fără 
să vă supere nimeni. Spre 
seară e posibil să aveți 
musafiri. Aveți grijă să nu 
vă deranjați vecinii!

Z) RAC
înaintați cu spor spre 

împlinire. Este momentul 
meditațiilor în izolare, când 
trebuie să observați lumea 
din culise, pentru a vă 
adapta mai bine mediului.

O LEU
Conflicte în serie, 

neînțelegeri chiar și cu 
partenera. Mânia nu dă 
sfaturi bune și, dacă nu vă 
păstrați calmul, s-ar putea 
să regretați.

Z> FECIOARĂ
Tinerele doamne din 

această zodie sunt cam 
agitate și încordate. 
Celelalte participă cu 
plăcere la viața socială. 
Partenerul ideal de afaceri 
poate fi din zodia Taurului, 
Racului sau Capricornului.

2 BALANȚĂ
în timp ce-i avertizați pe 

alții, pe dv. vă atrage o 
aventură amoroasă la locul 
de muncă. Ați dori 
schimbări în viața 
particulară și în cea 
profesională. Nu vă 
împiedică nimeni și nimic.

2 SCORPION
Aveți probleme psihice 

din cauza serviciului; azi 
nu veți avea chef de nimic. 
Dacă doriți să cumpărați 
ceva de valoare, nu ma. 
amânați.

3 SĂGETĂTOR
Cei născuți după 10 

decembrie vor avea spirit 
întreprinzător, idei originale. 
Nu este momentul 
încheierii unor contracte ori 
afaceri. Oricum fiți cât mai 
circumspecți.

2 CAPRICORN
Jupiter vă influențează 

negativ toată ziua. Nu 
acceptați riscuri de nici o 
natură, ocoliți speculațiile 
Așteptați o mai optimă 
aliniere a planetelor.

C VĂRSĂTOR
Fiți prudenți căci mai 

multe persoane încearcă 
să vă pună bețe în roate. 
Asta nu înseamnă să 
suspectați pe toată lumea. 
Dimpotrivă, apelați la 
prietenii de încredere care 
vă vor ajuta.

O PEȘTI
V-ați făcut planuri mari și 

vă lansați cu toată forța în 
realizarea lor. Dar nu veți 
putea continua mult timp în 
ritmul acesta. Neplăcerile 
care vor apărea vă vor 
cere multă răbdare.
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Relațiile bune cu străinii încep să dea roade

putem lucra”
Discuție cu dl Liviu Bardan, director 

general al SC „Hațegana” SA Hațeg
- Die directpr, toată lumea 

știe ce a însemnat și ce în
seamnă pentru orașul Hațeg fir
ma pe care o conduceți. Care 
este situația ei acum, când tot 
mai mulți oameni caută un loc 
de muncă?

- Au fost vremuri și mai bu
ne pentru firma noastră. 
Lucrurile merg din ce în ce mai 
greu. Oricum, până în luna 
martie noi am lucrat, producția 
axându-se pe conserve de 
fructe, mâncare de fasole, 
conserve de ciuperci etc. în luna 
aprilie ne-am oprit. Am executat 
lucrări de remont, dezinfecții, 
tencuieli. Practic ne pregătim 
pentru campania ce urmează, 
dar în scurt timp sperăm să 
pornim.

- Cu ce începeți în această 
primăvară?

- Cu spanacul. Urmează 
apoi cireșele, căpșuni, mazăre 
și alte fructe de vară. De altfel, 
de puțină vreme ne-am întors 
din sudul țării de la contracte și 
putem spune că în bună parte 
ne-am asigurat materia primă 
pentru perioada de vară.

- Probleme deosebite? Ne
cazuri?

- Numai când este vorba 
de bani, dar suntem pe linia de 
plutire. Credite preferențiale nu 
primim. Ne descurcăm numai 
din vânzări. Dacă nu le-am 
avea, nu am putea funcționa. De 
altfel, din cele 35 fabrici de 
conserve legume fructe câte au 
fost în țară, acum mai 
funcționează doar 8. Este un 
lucru foarte trist, dar acesta-i 
adevărul. în zona Calafatului, de 
exemplu, dintr-una din cele mai 
mari unități de acest fel nu a 
mai rămas aproape nimic. Arată 
ca după război.

- Din județ nu vă aprovi
zionați cu nimic?

- Mai puțin. Luăm spanac 
de la Brănișca, mazăre de la

I IAS Hațeg, ceva rădăcinoase din 
câteva locuri.

- Acum, că piața este așa 
cum o cunoaștem, mai,,subțire" 
decât altădată, ce putem spune 
despre structura producției?

- Produsele sunt mai puține. 
Suntem obligați să dăm pe piață 
doar ceea ce se vinde.

- Concret.
- Cel mai bine se vând con

servele de mazăre, fasole și 
castraveți. Mai sunt, desigur, și 
altele, dar trebuie să subliniem 
un lucru important: mergem pe 
stocuri mici.

- Ce noutăți aveți?
- Compotul de căpșuni. Es

te un produs cu care am făcut o 
bună reclamă firmei.

- Cum a fost anul trecut din 
punctul de vedere al producției 
de fructe și legume?

Ș... — ____

La Secția pediatrie a Spita- 
I lului din Hațeg sunt ocupate în 
| prezent 22 de paturi dintre cele 

30 existente. Sunt internați aici 
copii de diferite vârste - sugari, 
copii mici, preșcolari și școlari, 
în această perioadă - cum afir
ma dr. Maria Filimon - șefa 
secției - predomină afecțiunile 
respiratorii, evoluția cazurilor 
fiind la ora actuală favorabilă. 
“Alături de mine - preciza dum
neaei - mai lucrează dr. Zinuca 
Babau, medic specialist pedi 
atru. împreună deservim secția 
pediatrie și sectorul de nou- 
născuți, prin rotație."

Notăm că în prezent copiii 
abandonați în spital nu mai 
constituie o problemă, un real 
ajutor fiind dat de Comisia

| județeană pentru Protecția 
. Drepturilor Copilului, care se 
I implică în plasarea micuților

,z

- Un an slab, foarte slab 
pentru fructe.

- Dar acest an, cum se a- 
nunță?

- Mai bun. Sperăm să ne 
descurcăm. Mai ales că trans
portul este foarte scump, iar noi 
aducem fructe și legume din 
multe locuri din țară. De fapt, 
ne-am creat un sistem de relații 
și facem barter cu mai multe 
firme.

- Fiindcă discutăm despre 
aprovizionare, știm că “Hațe- 
gana" avea cu ani în urmă 
culturi proprii.

- Da. Am avut trei ferme, 
care, în total, cuprindeau 370 de 
ha. Acum nu mai avem nici un 
ar. Pământul a fost luat de 
oameni. S-a distrus tot: culturi 
de căpșuni, livezi...

- De la dumneavoastră au 
plecat oameni în șomaj?

- Nu. Cam de un an de zile, 
nu am dat pe nimeni afară. 
Dimpotrivă, în campania de 
toamnă am adus oameni de la 
Hunedoara pentru că la Hațeg 
nu am găsit suficienți.

- Care este cel mai impor
tant lucru pentru societate în 
acest moment?

- Privatizarea. Dosarul pe 
care îl pregătim este în faza de 
finalizare. Dorim ca privatizarea 
să se realizeze cât mai repede. 
Să vină un investitor, să ne apu
căm de treabă, să știm încotro 
o luăm. Mai ales că acum 
numai noi știm pe unde și cât 
umblăm să facem rost de bani 
pentru a ne descurca. Mulțumim 
lui Dumnezeu că putem lucra și 
așa. Norocul nostru este că 
avem oameni buni, oameni care 
au îmbătrânit în această firmă și 
pun mult suflet în ceea ce fac.

- Sunteți niște supraviețu
itori?

- Putem spune și acest lu
cru. Păcatul este că de ase
menea societăți cum este a 
noastră nu mai are grijă 
nimeni. Mai degrabă aducem 
din import tot felul de produse 
de o calitate îndoielnică sau 
expirate, decât să facem ceva 
pentru încurajarea producției 
interne.

- Apropo de calitate, 
produsele dumneavoastră cum 
sunt?

- Spunem cu satisfacție că 
sunt lăudate. De fapt, noi nu 
am făcut rabat de la calitate 
niciodată. în prezent căutăm să 
îmbunătățim designul: ambalaj, 
etichete...

- Prețurile cum sunt față 
de alte firme similare din țară?

- Mai mici. Probabil și 
acest lucru explică desfacerea 
pe care o facem în întreaga 
țară.

Știm cu toții că începând 
din 1990 încoace foarte multe 
dintre localitățile României au 
ajuns să aibă relații bune sau 
chiar foarte bune cu alte lo
calități din afara țării. S-au 
produs o sumedenie de așa 
numite "înfrățiri” între orașe 
românești și orașe din stră
inătate, fapt care a condus la 
cunoașterea reciprocă între 
oameni. Este și cazul orașului 
Hațeg care are relații foarte 
bune cu orașele Quimper și 
Melle din Franța și Bad 
Săckingen din Germania. Deși 
nu sunt încă înfrățite, relațiile 
dintre cele trei orașe și orașul 
Hațeg sunt extrem de fruc
tuoase. Au avut loc mai multe 
vizite reciproce ale oficiali
tăților, vizite concretizate prin 
câteva programe de ajutorare

Interviu cu dl. loan
Glodean - primarul 

orașului Hațeg

foarte bine puse la punct.
Rep: - Die primar, cum ați 

ajuns să stabiliți relațiile cu 
cele trei orașe?

I.G.: - Cred că se poate 
spune că a 
fost un 
concurs de 
împrejurări 
norocoase 
pentru noi. 
Cu orașul
Quimper am ajuns să avem 
relații prin intermediul Aso
ciației de înfrățire Quimper- 
Sânțămăria Orlea. în urma 
unor vizite făcute în orașul 
nostru de către reprezentanții 
francezi am stabilit și noi o 
relație cu ei.

Rep: - în ce fel ați ajuns 
să colaborați?

I.G.: - Trebuie spus că

din partea lor există o atenție 
deosebită pentru copii. în 
Franța sunt o serie de așe
zăminte destinate elevilor, 
așezăminte în care copiii își 

petrec tim
pul atunci 
când sunt 
în vacanțe, 
în acest 
timp părinții 
lor sunt li

niștiți știindu-i supravegheați. 
De altfel, în acest an urmează 
să trimitem în Franța 10 copii 
din Hațeg pentru a fi instruiți 
ca animatori pentru aceste 
centre. După venirea lor îna
poi se vor pune și la noi ba
zele unor asemenea centre. în 
același timp 10 tineri francezi 
vor veni la noi în țară în luna 
august.

ri/ezi bine, e scris cu litere foarte man. 

TELEMOBIL ARE 
CELE MAI MICI
TARIFE
PENTRU.CONVORBIRI

NOKIA 650
cel mai mic și compact telefon din 

categoria sa, numai prin TELEMOBIL

NU PIERDE ACEASTĂ OFERTĂ I

• sunet perfect
• radio FM
• calculator
• 4 jocuri
• calendar

Oricum ai privi, realitatea e 
aceeași: TELEMOBIL are 
cele mal mici tarife pentru 
convorbiri, în telefonia 
mobilă.
Și superlativele nu se 
termină aici, pentru că. poți 
alege noul telefon NOKIA 
650, extrem de mic și 
compact, alături' de alte

Valentin NEAGU

Abonament 
lunar

Minute 
naționale 

ratuite

mini 50 $50.00 300

$40.00 200

mini 20

mini 14

$20.00

$14.00

Tardela nu Irclud TVA

80

50

modele performante de 
telefoane NOKIA.
în plus la TELEMOBIL ai 
conectare gratuită și cea 
mai bună acoperire 
națională.
Conectează-te la 
TELEMOr IL pentru cele 
mai clare avantaje din 
telefonia mobilă!

TELEțj«BIL
DEVA • Bd. Decebal, Bl. 8, parter (Galeriile de Artă)

• Tel/Fax: 054 234 048 * Mobil: 098 592 686

Rep: - Care este progra
mul celor 10 francezi?

I.G.: - Intenționăm să cre
ăm împreună un centru pen
tru copii în parcul castelului de 
la Nalaț, însă în această vară 
vom începe doar cu o acțiune 
de curățire a parcului, de pre
gătire a lui pentru viitoarea 
tabără. Oricum, decorul de 
acolo este mirific și francezii 
care au venit anterior să veri
fice s-au declarat foarte în
cântați de ideea de a face un 
centru acolo.

Rep.: - De unde veți ob
ține fondurile necesare pentru 
concretizarea proiectului?

I.G.: - Am făcut deja de
mersurile necesare pentru 
obținerea unor fonduri ne
rambursabile din partea Uni
unii Europene, fonduri pe ca
re eu consider că avem mari 
șanse să le primim. Este vor
ba de 10.000 de euro pe care 
este foarte posibil să îi primirr 
în cursul următoarelor luni.

Rep.: - Ce alte activități 
se vor mai desfășura?

I.G.: - Am stabilit deja 
modalitățile de desfășurare a 
celui de-al cincilea sejur lin
gvistic de care beneficiază 
elevii liceulul-Jiip Hațeg Sun* 
oganizate diverse activități în 
limba franceză pentru îmbu
nătățirea cunoștințelor lingvis
tice ale tinerilor români.

Rep.: - Ce ne puteți spu
ne despre agenția ALVAC?

I.G.: - ALVAC este o a- 
genție de promovare a tu
rismului rural care are re
zultate foarte promițătoare în 
ceea ce privește aducerea și 
cazarea turiștilor în România, 
în această lună va veni o e- 
chipă care va verifica locu
ințele din Țara Hațegului pro
puse pentru a găzdui turiști, în 
așa fel încât cei 40-50 de 
francezi care vor veni la vară 
aici să beneficieze de condiții 
propice de cazare. Este foar
te posibil să avem cu ocazia 
eclipsei din august un aflux 
important de turiști și deci 
trebuie să fim pregătiți

Rep.: - Ne-ați spus des
pre relațiile cu Quimper, ce ne 
puteți spune despre celelalte 
două orașe?

I.G.: - Relațiile sunt cel 
puțin la fel de bunr.-C .va
nitatea din Melle ne-a sprijinit 
în fiecare an cu 20.000 de 
franci cu care am pus bazele 
cantinei sociale, iar cei din 
Bad Săckingen ne-au sprijinit 
prin intermediul Crucii Roșii. 
Oricum relațiile sunt foarte 
bune și sperăm să le putem 
menține tot așa.

Rep.: - Die primar vă mul
țumim.

Andrei NiSTOR
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La secția pediatrie și sectorul de nou-născuti

încadrare deficitară cu medici, personal mediu și auxiliar
părăsiți în instituții speciale de 
ocrotire, unde li se acordă în
grijiri, cât și o educație cores
punzătoare. Am văzut doar doi 
copilași abandonați care ur
mează să fie internați la Lea
gănul de la Hunedoara. “Se ac
ționează în acest sens cu 
promptitudine - aprecia dna dr. 
Filimon - și-i foarte bine pentru 
că nu mai zăbovesc în spital, 
unde sunt expuși diverselor 
afecțiuni. Dna Sav, directoarea 
Direcției județene pentru 
Protecția Drepturilor Copilului, 
este bine intenționată, avem o 
bună colaborare cu dumneaei, 
ne ajută mult."

Problema cu care este con-

fruntată secția este încadrarea 
deficitară cu asistente și cadre 
auxiliare. Funcționează doar 
șase cadre medii și cinci au
xiliare, ceea ce este foarte puțin 
pentru necesități, mai cu seamă 
când este perioada concediilor. 
“Având In vedere faptul că noi 
deservim și școlile ajutătoare 
din Săcel și Peșteana, casele 
de copii “La Violette" din Hațeg 
și “Aurora” din Orlea, mai vin și 
cazuri deosebite din Păclișa și 
în situația că avem și o perfuzie 
și fiind un singur cadru mediu 
care lucrează pe secție munca 
devine foarte grea - preciza șefa 
de secție. Un medic suedez, 
aflat recent în vizită la noi, ne

spunea că în spitalul unde 
lucrează sunt 15 medici și pes
te 100 cadre medii și auxiliare 
la 24 de paturi. Ei au zile în 
care nu au consultații, dar se 
documentează zile la rând, 
considerându-se că medicul 
trebuie să vină cu informația." 

Există o colaborare bună 
cu spitalele municipale Deva și 
Hunedoara, cazurile care ne
cesită tratamente mai com
plicate sau investigații (ce nu 
se pot efectua la nivelul spi
talului orașului cu un laborator 
mai puțin dotat) fiind trimise 
către aceste două mari unități. 
Cum afirma interlocutoarea 
noastră, indicele de mortalitate

infantilă “este mult sub media 
pe țară și pe județ, iar în acest 
an nu au fost decese nici aici și 
nici în teritoriu."

Dotarea este deficitară, în 
sensul că “lipsește materialul 
moale, în special lenjeria de 
pat și chiar dotarea bucătăriei 
dietetice ne pune mari pro
bleme, fondurile alocate fiind 
din ce în ce mai mici."

Referitor la sectorul de nou- 
născuți reținem că are doar 12 
paturi, tot timpul ocupate căci în 
majoritatea zilelor numărul de 
copii născuți îl depășește pe cel 
al pătuțurilor. “Până acum, de la 
începutul anului, numărul de 
nașteri a fost de 200. Ieri (2

mai - n.n.) s-a născut al 200^ 

tea copil, al unor părinți din I 
orașul Hațeg." Sectorul nu are | 
încadrat un medic, cei de la ■ 
pediatrie lucrând prin rotație1 
aici. Personalul este de ase-| 
menea în număr insuficient: [ 
șase cadre medii care îngrijesc . 
și eutroficii și prematurii (ceea • 
ce nu este indicat) și doar patru | 
cadre auxiliare.

“Cam acestea ar fi proble-. 
mele de pediatrie din zonă” -I 
concluziona dna doctor Fili-\ 
mon. i

în asemenea condiții, poa-1 
te cineva pretinde o îngrijire ire-1 
proșabilă a micuților bolnavi ori | 
a celor care abia au deschis, 
ochii? Răspunsul nu poate fi* 
decât negativ, cu toată buna| 
credință de care sunt animate ■ 
dnele doctor, celălalt personal. !

Estera SfNA I 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — </
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PRO TV
Luni 17 mai Luni 17 mai Luni 17 mai Luni 17 mai

12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 TVR Craiova
14.10 Santa Barbara (s/r) 
15.00 Tradiții
15.30 Mapamond
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 Familia Simpson

(s.da)
18.10 Sunset Beach (s,

ep. 454) 
19.00 Jumătatea ta
20.00 Jurnal. Meteo.

Sport. Ediție specială
21.00 Preotul și 
cârciumărița

(s, Anglia, ep. 1)
21.50 Teatrul TVR prezinte: „Ciuta”
23.20 Jurnal de noapte. Sport

12.00 Comisarul Wycliffe (s/r)
12.50 Studioul șlagărelor
13.15 Rebelul (s, ep. 50)
14.00 Conviețuiri (mag.)
15.10 Limbi străine. Engleză
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 39)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 858)
17.55 Filmele săptămânii
19.40 Sănătate, că-i mai bună decât toate! (mag.)
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 27)
22.00 Maeștrii berari: Charles (dramă Franța 

1998, p. I)

Marți 18 mai

Marți 18 mai
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.00 Emisiune pentru persoane cu handicap
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 Familia Simpson (s, ep. 57)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 455)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
21.00 Provinciala (dramă Franța/Elveția 

1980)

Miercuri 19 mai
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 Universul cunoașterii (r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
16.30 Don Quijote de la Mancha (d.a)
17.30 Familia Simpson (s, ep. 58)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 456)
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport. Ediție 

specială
21.00 Lumea bărbaților (s, ep. 13)
21.30 Fotbal Finala Cupei Cupelor

Joi 20 mai
9.00 TVR Cluj-Napoca 
.10.05 TVR lași 
(1' .QQ TVR Timișoara
i’f.05 Căsuța din prerie (s/r)
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.30 Conviețuiri (mag.)
17.30 Familia Simpson (s, ep. 59)
18.10 Sunset Beach (s, ep. 457) 
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal. Meteo.

Sport. Ediție specială
21.00 Miracole (s, ep. 2)
22.10 Cu ochii’n 4
23.10 Jurnalul 

noapte. Sport
23.25 Dintre sute de catarge

de

Vineri 21 mal
9.00 TVR Cluj-Napoca
10.05 TVR lași
11.00 TVR Timișoara
12.05 Căsuța din prerie (s/r)
13.00 Conviețuiri
13.30 De la lume adunate...
14.10 Santa Barbara (s/r)
15.00 Ecoturism
15.30 Emisiune în limba germană
17.00 Ceaiul de la ora 5
19.00 Jumătatea ta (cs)
20.00 Jurnal, meteo, sport. Ediție specială
21.00 Divertisment
22.00 Fetele din Piața Spaniei (dramă, 

Italia 1997, p. II)
23.30 Jurnal de noapte. Sport
23.45 Planeta Cinema

8.00 Sailor Moon (d.a/r)
9.00 Ultimul tren (r)
10.30 Scena politică (r)
11.00 Preotul și cârciumărița

(f/r)
11.45 Ecranul (r)
12.15 Documente culturale
13.15 Rebelul (s, ep. 51)
14.00 Conviețuiri
15.10 Limbi străine. Franceză
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 40)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 853)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
17.55 Filmele săptămânii
19.10 Dosarele istoriei
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 28)
22.20 Teatru TV prezintă: „Scapino”

6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Odiseea americană (do)
12.00 Civilizații pierdute (do)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 39)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 42)
16.10 Luz Maria (s. Peru, ep. 13)
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep.72, 73)
19.00 Observator
20.30 Underground (f. Fr./Ger./Ungaria 1995, 
p. II)

21.20 Raven (s, ep. 7)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
13.00 Știrile PRO. TV
13.05 Profeții despre 

trecut (r)
15.00 Oglinda timpului (s)
15.30 Familia Bundy (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărița (s)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Shangai Surprise 

(f.a. SUA 1986)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Dharma și Greg (s, ep. 10)

20 30
Surprise

Marți 18 mai

Miercuri 19 mai
8.00 Sailor Moon (d.a./r)
9.00 Pelerinaje (r)
11.00 Mapamond (r)
11.30 Teleenciclopedia (r)
12.20 Sănătate, că-i mai bună decât toate! (r)
13.15 Rebelul (s,ep. 52)
14.00 Emisiune în limba maghiară
15.10 Limbi străine. Germană
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s,ep. 41)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 860)
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. 29)
22.00 Inima oțelului (dramă SUA 1983)
23.35 Meridianele dansului

Joi 20 mai
9.00 Fotbal (r)
11.25 Balet
11.35 Lumea bărbaților (s/r)
12.00 Cultura în lume (r)
12.30 Medicina pentru toți (r)
13.15 Rebelul (s, ep. 53)
14.00 Emisiune în limba germană
15.10 Limbi străine. Spaniolă
15.35 Sailor Moon (d.a)
16.00 Grecia (s, ep. 42)
16.45 Santa Barbara (s, ep. I 

861)
18.00 Spațiul cibernetic (do) I
18.50 Filmele săptămânii
19.10 Față în față cu autorul
20.10 Căsuța din prerie (s, ep. I 

30)
22.00 Misteriosul vrăjitor 1 
(f. biogr. Italia 1996)

22.00 Misteriosul 
vrăjitor

Vineri 21 mai
9.00 Lumină din lumină (r)
11.00 Miracole (s/r)
11.55 Cu ochii'n 4 (r)
13.00 Rebelul (s, ep. 54)
13.45 TVR Craiova
14.30 TVR Cluj-Napoca
15.10 Limbi străine pentru copii. Italiană. Engleză
16.00 Grecia (s, ep. 43) (
16.45 Santa Barbara (s, ep. 862)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
17.55 Filmele săptămânii
19.40 Dreptul la adevăr
20.00 Căsuța din prerie (s, ep. 31)
22.45 Prietenul nostru comun (s, ep.1)

Marți 18 mai
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Odiseea americană (do)
12.00 Civilizații pierdute (do)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 40)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 43)
16.10 Luz Maria (s, ep.14)
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 74, 75)
19.00 Observator
20.00 Kalifornla (thriller SUA 1993)
21.45 Fără obligații (s)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
12.30 Dharma și Greg (s/r)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Hercule (s)
13.45 Xena, prințesa războinică (s)
15.30 Familia Bundy (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărița (s)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Renegatul (s, ep. 4)
21.30 NYPD Blue (s, ep. 62)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Susan (s, ep.14)
23.00 Știrile PRO TV/Profit
23.30 Profesiunea mea, cultura

Miercuri 19 mai
Miercuri 19 mai

6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de 

femeie (s)
12.00 Civilizații pierdute (do)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 41)
14.00 Foișorul de foc 

(talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 44)
16.10 Luz Maria (s, ep. 15)
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 76, 77)
19.00 Observator
20.00 Prezentul simplu
20.30 L.A. Doctors (s, ep. 6)
21.20 Cronici paranormale (s)

15.00 Ape liniștite

Joi 20 mai
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Prezentul simplu (r)
12.00 L.A. Doctors (s/r)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Esmeralda (s, ep. 42)
14.00 Foișorul de foc (talkshow)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 45)
16.10 Luz Maria (s, ep. 16)
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 78, 79)
19.00 Observator
20.00 Submarinul (f.a. SUA 1996)
21.30 Moarte în familie (s. SUA, 
ultimul ep.)
22.15 Observator
22.45 Tucă Show

Vineri 21 mai
6.45 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.20 Cafea cu parfum de femeie (s)
11.30 Documentar
12.00 Cronici paranormale (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 O șansă pentru fiecare
17.00 Știri
17.25 Camila (s, ep. 80, 81)
19.00 Observator
20.00 Musonul (dramă SUA)
21.30 Baywatch Nights (s, ep. 29)

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
11.30 NYPD Blue (r)
12.30 Susan (r)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Hercule (s)
15.30 Familia Bundy (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărița (s)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Sommersby (dramă SUA ’93)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Nebun după tine (s, ep. 36)

Joi 20 mai
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (s/

r)
10.45 Sommersby (f/r)
12.30 Nebun după tine (s/

r)
13.05 Hercule (s)
13.45 Xena, prințesa 

războinică (s)
15.30 Familia Bundy (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 127)
21.30 Mercenarii (s, ep. 17)
22.15 Știrile PRO TV

Vineri 21 mai
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (s/r)
11.00 Melrose Place (r)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Hercule (s)
13.45 Xena, prințesa războinică (s)
15.30 Familia Bupdy (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
16.45 Ștrengărița (s)
17.30 Știrile PRO TV
18.00 Dreptul la iubire (s)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Corbul, îngerul negru (s, ep. 8)
21.30 Revărsatul zorilor (thriller SF SUA

1993)
23.45 Știrile PRO TV
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ACASAPRIMA TV

Luni 17 mai
7.00 Sport magazin
9.00 Prima oră
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
14.00 Jerry Springer Show
15.00 Atingerea îngerilor (s)
16.00 Celebri și bogați (s)
17.00 Maria Mercedes (s)
18.00 Știri
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 22)
20.20 Brooklyn South (s)
22.10 Real TV
22.20 Știri
23.00 Ultima ediție cu Dan Andronic
01.00 Colpo Grosso (talkshow)

Marți 18 mai
9.00 Prima oră
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
14.00 Jerry Springer Show
15.00 Atingerea îngerilor (s)
16.00 Celebri și bogați (s)
17.00 Maria Mercedes (s)
18.00 Știri
18.50 Real TV
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 23)
20.20 Impostorul (co. Franța/SUA 1991)
21.50 Poză la minut (s)
22.20 Știri
23-00 Ultima ediție cu Dan Andronic
01.00 Colpo Grosso (talkshow)

Miercuri 19 mai
9.00 Prima oră
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
14.00 Jerry Springer Show
15.00 Atingerea îngerilor (s)
16.00 Celebri și bogați (s)
17.00 Maria Mercedes (s)
18.00 Știri
18.50 Real TV
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 24)
20.20 Comisarul Rex (s, ep. 25)
21.15 Gardă de corp (s)
23.00 Ultima ediție cu Dan Andronic
01.00 Colpo Grosso (talkshow)

Joi 20 mai
9.00 Prima oră
13.00 Nimeni nu e perfect (talkshow/r)
14.00 Jerry Springer Show
15.00 Atingerea îngerilor (s)
16.00 Celebri și bogați (s)
17.00 Maria Mercedes (s)
18.00 Știri
18.50 Real TV
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s, ep. 25)
20.20 Kickboxer 
(f.a. SUA 1989)
21.50 Apel de urgență
22.10 Real TV
22.20 Știri
23.00 Ultima ediție cu Dan

Andronic
01.00 Colpo Grosso (talkshow)

Vineri 21 mai
9.00 Prima oră
13.00 Nimeni nu e perfect (s)
14.00 Jerry Springer Show
15.00 Atingerea îngerilor (s)
16.00 Celebri și bogați (s)
17.00 Maria Mercedes (s)
18.00 Știri
18.50 Real TV
19.00 Camera ascunsă (div.)
19.30 Viper (s,e p. 26)
20.20 Alegeți filmul preferat!
21.50 Real TV
22.20 Știri
23.00 Ucigaș de noapte (thriller SUA 1989)

Luni 17 mai Luni 17 mai Luni 17 mai

7.00-12.15 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Milady (s/r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Viața noastră (s)
17.50 Dragoste și putere (s)
18.45 înger sălbatic (s)

19.30 Căsuța poveștilor (s)
20.15 Celeste se întoarce (s)
21.00 Minciuna (s)
21.45 Milady (s)
22.45 Fructele mâniei (dramă SUA 1940)
02.30 Doctor în Alaska (s)

7.10 Bună dimineața, România
11.00 Forța destinului(r)
12.00 Rendez-vous duminical (r)
14.00 Magazinul de sâmbătă seara (r)
15.05 Post Meridian
16.35 O singură viață (s, ep. 118)
17.30 Documentar
18.10 Primul pas
19.05 Starsky și Hutch (s)
20.00 Telejurnal
20.35 Pacific Drive (s, ep. 112)
21.45 Clipuri muzicale
22.00 Dincolo de stadion
00.00 Știri

10.00 Tensiune maximă (f. suspans SUA 
1997)
11.30 Sentința (dramă SUA 1996)
13.00 Un alt început (dramă SUA ’96)
15.00 Zeus și Roxanne (co. SUA 1996)
16.45 Concert Yanni Tribute
18.15 Donnie Brasco (dramă SUA 1997)
20.30 Alergătoarea (dramă SUA 1996)
22.00 Dragoste și vrăjitorie (f. fantastic 

Franța 1997)
23.45 Prima lovitură a lui Jackie Chan (f.a. 

SUA 1996)

Marți 18 mai Marți 18 mai Marți 18 mai
7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)

14.15 Maria (s)

15.00 Milady (s/r)

16.00 Guadalupe (s)

17.00 Viața noastră (s)

17.50 Dragoste și putere (s)

18.45 înger sălbatic (s)

19.30 Căsuța poveștilor

20.15 Celeste se întoarce (s)

21.00 Minciuna (s)

21.45 Surorile (s)

22.45 Cumătră uscată (f. p. Italia 1962)
00.30 Doctor în Alaska (s)

Miercuri 19 mai

7.10 Bună dimineața, 
România
11.00 Studioul Tudor 

Vornicu (r)
14.15 Medici la datorie (s)
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.10 Dinastia (s)
19.00 Starsky și Hutch (s)
20.Q0 Telejurnal
20.30 Pacific Drive (s, ep. 114)
21.45 Clipuri muzicale
22.00 Cutia Pandorei
22.45 Clipuri muzicale
23.00 24 din 24
23.30 Pacific Drive (s, ep. 115)
00.00 Știri

10.00 Jumanji (f.a. SUA 1995)
11.45 Un liceu dezlănțuit (co. SUA 1996)
13.15 Franklin (d.a)
13.45 O altfel de tabără (co. SUA 1994)
15.15 Suspecți de serviciu (thriller SUA 

1995)
17.00 Totul despre

sex (s. er)
17.30 Prințese de 

culoare (co. SUA 1997)
19.00 Pe

criminalului (thriller 
SUA 1995)
20.30 Cei trei ninja

(f.a. SUA ’94)
22.00 Pericol iminent (thriller SUA 1994)

urmele

7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Milady (s/r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Viața noastră (s)
17.50 Dragoste și putere (s)
18.45 înger sălbatic (s)
19.30 Căsuța poveștilor
20.15 Celeste 

întoarce (s)
21.00 Minciuna (s)
21.45 Milady (s)
22.45 Criminalii (f.a.

SUA 1964)
00.30 Doctor în Alaska

(s)

Miercuri 19 mai

21.45IU*dy

Joi 20 mai
7.00-12.15 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Milady (s/r)
16.00 Guadalupe (s)
17.00 Viața noastră (s)
17.50 Dragoste și putere (s)
18.45 înger sălbatic (s)
19.30 Căsuța poveștilor
20.15 Celeste se întoarce (s)
21.00 Minciuna (s)
21.45 Milady (s)
22.45 Perry Mason: Cazul doamnei din lac 

(f.p. SUA 1989)
00.45 Doctor în Alaska (s)

Vineri 21 mai

7.00-12.30 Filme și seriale (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Milady (s/r)
16.00 Guadalupe (s)

17.00 Viața noastră (s)
17.50 Dragoste și putere (s)
18.45 înger sălbatic (s)

19.30 Căsuța poveștilor
20.15 Celeste se întoarce (s)
21.00 Minciuna (s)
21.45 Surorile (s)
22.45 Amintiri la Stardust Hotel (co. SUA 

’80)
00.45 Doctor în Alaska (s)

7.10 Bună dimineața, România
11.00 Cutia muzicală (r)
11.30 Cutia Pandorei (r)
12.15 24 din 24 (r)
12.45 Dincolo de stadion (r)
14.15 Medici la datorie (s)
16.40 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.10 Dinastia (s)
19.00 Starsky și Hutch (s, ep. 60)
20.00 Telejurnal
20.30 Pacific Drive (s, ep. 116)
23.00 Derrick (s, ep. 45)
00.00 Știri

Joi 20 mai

7.10 Bună dimineața, România
11.00 Primul pas (r)
13.00 Pacific Drive (s/r)
13.40 Drumuri printre amintiri (r)
14.15 Medici la datorie (s)
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s)
20.00 Telejurnal
20.30 Pacific Drive (s, ep. 117)
21.45 Clipuri muzicale
00.00 Știri

Vineri 21 mai

Miercuri 19 mai

10.00 Dreptul la viață (dramă SUA ’95)
11.45 Asalt strategic (f.a. SUA 1998)
13.15 Pasiune incendiară (co. romantică

SUA 1991)
15.00 Chemarea sălbăticiei (dramă SUA 

1995)
16.45 Sfântul (f.a SUA 1997)
18.45 American Perfekt (dramă SUA 1997)
20.30 între dragoste și ură (co. SUA ’96)
22.15
23.00

Stargate (s)
Sugartime (dramă SUA 1995)

Joi 20

Uite cine vorbește 
acum (co. SUA 1993) 
11.30 Prima lovitură a lui

10.00

Jackie Chan (f.a. SUA 
1996)
13.30 11.30 Prima lovitura 

a lui Jackie Chan
Crimă nepe-

SUA

7.10 Bună dimineața, 
România
11.00 Derrick (s/r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 Cântecul și casa 

lui (r)
13.30 Pacific Drive (s/r)
16.35 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.10 Dinastia (s)
19.00 Celebritate (s)
20.00 Telejurnal
20.30 Pacific Drive (s)
22.00 Tentații
23.00 Derrick (s, ep. 46)
00.00 Știri

depsită (dramă
1996)
15.00 Atracție fatală (dramă SUA 1995)
16.30 Numărătoare inversă (f.a SUA ’97)
18.15 Shame (f.a /co. SUA 1994)
20.00 Foamea (s)
20.30 Cimitirul viu (co. horror SUA 1988)
22.00 Sabrina (co. romantică SUA ’95)

Vineri 21 mai

Oliver Twist (dramă SUA ’97) 
O Iubire mal puțin obișnuită (co.

10.00
11.30 

romantică SUA 1984)
13.15 Ultimul Don (dramă SUA 1997)
15.45 Un puști la curtea Regelui Arthur (f.a 

SUA 1995)
17.15 Hocus Pocus (co. SUA 1993)
18.45Johnny 2.0 (SF SUA 1997)
20.30 Crash - Accidentul (dramă er. SUA 

’96)
22.15 Demolatorul (f.a. SUA 1993)
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PREOCUPATE 
DE CAMERĂ

Conform unui sondaj al 
revistei “Elle”, în România e- 
xistă cel mai mare număr de 
femei manager. între priori
tățile româncelor pe termen 
scurt sunt dezvoltarea per
sonală (cu 37 de procente) și 
cariera (cu 36%), cu mult îna
intea familiei (11%) și copiilor 
(16%). Procentele amintite ne 
situează pe primul loc în lume 
în ceea ce privește preocu
parea pentru carieră, pe ce
lelalte femei acest aspect inte- 
resându-le doar în proporție 
de 30 la sută.

Faptul că pentru românce 
problemele casnice nu sunt 
pe primul loc ca în cazul occi
dentalelor se poate explica în 
mai multe feluri: ele sunt am
bițioase și acordă o atenție 
mai mare instruirii și formării 
lor profesionale, punându-și în 
valoare resursele intelectuale; 
veniturile realizate de soți sunt 
insuficiente pentru a asigura 
familiilor un hai'decent și fe
meilor statutul de casnice (ca
re în loc de slujbă să meargă 
la saloane de frumusețe, ba
zine de înot ș.a.); nesiguranța 
dată de o economie în cădere 
și o societate “fără prințipuri”, 
vorba lui nenea lancu. Sau 
mai pe scurt spus, româncele 
sunt dornice să se afirme dar 
sunt și nevoite să muncească 
alături de bărbați.

Grija pentru profesie nu 
exclude preocuparea pentru 
casă și familie, mai ales că nu 
avem la dispoziție facilitățile 
din țările evoluate și nici pu
terea de cumpărare nece
sară. De altfel noi deținem 
întâietatea în lume și în ceea 
ce privește spiritul practic (cu 
55 de procente). Dar ne situ
ăm pe ultimul loc în privința 
optimismului legat de viitorul 
personal și al țării. Privind mai 
atent aceste procente se 
poate vedea că lucrurile se 
leagă, că preocupările 
noastre sunt în strânsă core
lație cu evoluția societății 
românești. (V.R.)

îngrijirea picioarelor
Spălați-vă picioarele cel puțin o dată pe zi sub duș, frecați-le cu 

buretele și ștergeți-le cu multă grijă. Indicate sunt băile calde, 
alternate cu cele reci, care activează circulația. O frecție cu o cremă 
tonică și răcoritoare încheie normal toaleta picioarelor. Călcâiele vor 
fi frecate zilnic cu o piatră ponce și se vor unge cu o cremă 
emolientă. Gleznele umflate se datoresc unei proaste circulații, care 
face să se congestioneze venele. Dormiți cu picioarele puțin mai sus 
decât capul. Faceți un ușor masaj. Dacă umflăturile nu cedează, 
adresați-vă medicului.

Vara, seară de seară, faceți o baie caldă în care ați pus o lingură 
de sare sau de bicarbonat, lama, pentru a vă apăra picioarele de frig, 
pudrați-le ușor cu praf de muștar. Este un remediu inegalabil.

Dacă sunteți predispuse la varice, faceți de trei ori pe săptămână 
o baie în care adăugați bicarbonat și puțin alaun. Dacă aveți varice, 
evitați băile de soare și aplicați zilnic pe picioare comprese reci cu 
decoct de coada calului și beți ceai de frunză de mesteacăn.

♦ Pentru cine folosește rimei și creion dermatograf, 
demachierea este obligatorie. Cea mai eficientă și cea mai 
simplă soluție de demachiat este laptele. El dizolvă murdăria 
și îngrijește pielea. Ungeți-vă fața (inclusiv ochii), gâtul și 
decolteul cu lapte, apoi masați cu mișcări circulare. Se 
clătește din abundență cu apă caldă, apoi călduță.

* Un remediu pentru pielea uscată și aspră: se pre
gătește o baie cu apa între 35 - 37 grade C. înainte de a 
intra în vană, corpul se va masa cu ulei de măsline (mai ales 
brațele și picioarele). Se vor turna în apa caldă trei litri de 
lapte crud. Combinația dintre ulei, lapte și apă caldă va avea 
un efect garantat asupra pielii uscate și aspre.
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] mim pe un pat tare, fără per-" 
I nă, înveliți cu o pătură sau| 
| plapumă de lână. Când vă| 
. culcați, întindeți-vă într-o pozi-. 
Iție odihnitoare, fără a ține■ 
|spatele îndoit și picioarele|
■ strânse. Este preferabil săi 
*dormiți pe partea dreaptă* 
I pentru o mai bună digestie. I 
|Se adoarme greu dacă pi-1 
. cioarele sunt reci. Este bine. 
Isă se facă o baie caldă lai 
| picioare sau un masaj cu pe-1"
■ ria udă, care le încălzește. | 
' Când adormiți greu, încer-1 I câți și următoarea soluție: beți | 
Iun pahar de apă în care ații 
.dizolvat 2-3 bucăți de zahăr. 
Isau un pahar de lapte călduți 
|cu o linguriță de miere, o|
■ bucățică de drojdie de bere și ■ 
■o pastilă de calciu.

I
1

a ș/ altă dată, când la 
Dispensarul din Rîu 

de Mori nu era medic, și a- 
cum, când problema aceasta 
este rezolvată pozitiv, în sen
sul că există medic încadrat, 
le-am găsit pe asistentele 
Terezia David și Dorina Diler- 
tea la datorie. Se ocupau de 
tratamentul unor suferinzi, de 
o seamă de evidențe.

“Funcționăm aici, în fos
tul local al primăriei, doar 
provizoriu - spunea dna Do
rina D. - până când ne vom 
muta în noul spațiu care es
te ridicat și tencuit, dar mai 
trebuie făcut interiorul”. Cum 
am aflat mai apoi, investiția 
ar mai costa până la ter
minarea și punerea în folo
sință a clădirii 700 de mili
oane de lei. Deocamdată se 
lucrează greu, în actualul 
local, în 'condiții improprii, 
apa, care este indispensabilă 
într-un asemenea domeniu, 
fiind doar în curte. Dacă pro
blema spațiului s-ar rezolva 
mai repede, ar putea fi fo
losită cu mai multă eficiență 
și aparatura care a fost pri
mită prin Banca Mondială. 
Până atunci, personalul se 
descurcă cum poate.

Fiind localnice, dnele a- 
sistente cunosc sătenii și 
problemele lor de sănătate 
sau sociale, încearcă să le 

Factorițele poștale Viorica 
Bojin și Viorica Micioșoni, de 
ia Oficiul poștal Rîu de Mori, 

înaintea startului unei noi curse 
Foto Traian MÂNU
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vină în ajutor atât cât le stă în 
putință. “Satele comunei sunt 
destul de dispersate, pe o 
zonă întinsă, localitatea cea 
mai îndepărtată aflându-se la 
20 km distanță - afirma dna 
Terezia David. Avem 450 de 
bolnavi dispensarizați, aflați 
într-o evidență specială, defal
cată pe boli." Fiind o zonă

Mereu

dl alter ii e
umedă, sunt răspândite reu
matismul și hipertensiunea 
arterială. Sunt și cazuri de 
diabet, TBC-ul este în creș
tere, anual semnalându-se 
noi cazuri de astfel de afec
țiuni. Numărul tumorilor malig
ne este de opt.

Notăm că sunt 44 de copii 
de 0-1 an, că în '99 s-au născut 
16 micuți și se află în evidență 
22 de gravide. Numărul celor 
decedați de la începutul anului 
este egal cu al nou-născuților, 
situație mai rar întâlnită în ultimii 
ani în diverse comune.

Dispensarul are pentru 
deplasările în sate, la domi

I 
I

ciliul celor bolnavi, o căruță cu 
cal, dar personalul folosește în 
acest scop mașinile proprii, 
cheltuind din buzunar pentru 
aceasta. “Ne deplasăm și cu 
salvarea de la Hațeg, pe care 
am primit-o ori de câte ori am 
solicitat-o - spunea dna Diler- 
tea. Aceasta mai cu seamă 
pentru vaccinări și triaje epi- 
demiologice în școli, pentru 
urmărirea copiilor sugari. ”

în ceea ce privește pro
curarea medicamentelor, pro
blema este rezolvată în sensul 
că funcționează în centrul de 
comună un punct farmaceutic 
deschis de un patron din Bu
curești. Sunt eliberate aici 
medicamente, contra cost. 
Bani să fie...

... Chiar și atunci când 
medicul este chemat la o ur
gență sau are alte obligații 
profesionale, activitatea la dis
pensar nu stagnează. Obiș
nuite cu vremuri.în care nici 
măcar nu exista medic în co
mună, dnele asistente fac față 
problemelor, vin în ajutorul 
suferinzilor. La orice oră din zi 
sau noapte li se pare firesc să 
li se ceară intervenția pentru a 
calma o durere, pentru a da 
primul ajutor. Locuind în sat, 
având o experiență valoroasă 
în domeniu, e 'e se află mereu 
la datorie.

Estera SÎNA

Alimente - medicament
Sunt foarte multe - dacă 

nu chiar toate - legume, zar
zavaturi și fructe care sunt 
atât alimente cât și medi
camente. Toate gospodinele 
folosesc pătrunjelul în gătit 
dar puține știu ce bogăție de 
vitamine și alte substanțe 
benefice vieții aduce el orga
nismului nostru. De aceea e 
recomandabil să presărăm 
pătrunjel verde, proaspăt to
cat, peste toate preparatele 
pe care le mâncăm, în mo
mentul servirii lor (prin fier
bere își pierde cea mai mare 
parte a proprietăților sale).

Mai puțin cunoscute pen
tru proprietățile lor dar foarte 
valoroase sunt și reventul 
(rabarbura) și prazul, ce se 
pot găsi acum în piețe. Re
ventul este cultivat în scopuri 
medicinale, rizomul și rădă
cinile sale recoltându-se du

Secrete mici • efecte mari
2 Dacă trebuie să fie spălată o vază 

în care mâna dumneavoastră este greu de 
introdus, dacă peria specială lipsește, se 
procedează astfel: se sfărâmă mărunt 
coaja unui ou proaspăt și se pune în vază 
cu puțină apă. După ce vaza se scutură 
energic de câteva ori, se limpezește cu apă 
caldă.

3 Mirosul neplăcut din bucătărie 
dispare dacă se ard câteva coji de por
tocală sau de lămâie.

O într-o cameră în care se fumează se 
țin aprinse lumânări obișnuite. Mirosul ne
plăcut al fumului de țigară va fi astfel absorbit.

Și doamnele ori domni
șoarele pllnufe pot fi ele
gante și drăguțe dacă se îm
bracă adecvat. Specialiștii în 
arta vestimentară te recoman
dă câteva compleuri moder
ne și care le avantajează. 
Este potrivit pentru ele un 
duo din bluză cu mânecă 
scurtă șl peste ea un taior

Cunoașterea este calea ce dă sens vieții unei ființe 
umane. Cel ce dorește să găsească cele dorite, o poate 
face dacă este curat în simfirea sa. Curățenia ființei 
este luminată de atributele iubirii (răbdarea, sme
renia, îngăduința, toleranța, iertarea, împăcarea). 
Acestea veghează la pasul noului destin al celui ce 
este binecuvântat de Iubire...

(Francisc Maitreya)
< __________________/

De pe alte meridiane
Tsaatanii împreună cu 

renii tor trăiesc acolo unde 
nimeni niciodată nu cutează 
să se aventureze - ta peste 
2000 de metri altitudine, în 
munții Mongoliei, în
fruntând un 
climat aspru 
și pustietatea. 
Pentru cele 
aproximativ 
100 de per
soane (câți sunt), renii 
reprezintă totul. Oamenii 
munților trăiesc departe de 
civilizația orașelor, credin
cioși propriilor tradiții. Sunt 
exceienți vânători și 
pescari.

Dar în timp ce bărbații 
sunt la vânătoare, la pescuit 
sau în pădure, pentru 
femeia tsaatan viața nu este 
tocmai de invidiat. în atri
buțiile ei intră supraveghe
rea renilor, bucătăria, între

Viață aspră

pă 6-8 ani, primăvara și 
toamna. Pulberea de plantă 
se utilizează în diverse doze 
zilnice, după scopul urmărit: 
ca tonic 0,05-0,10 g, ca laxa- 
tiv 0,25-0,50 g și ca purgativ 
1-3 g. Dar această plantă 
legumicolă poate fi consu
mată și în alimentație, cozile 
lungi și puternice ale frun
zelor folosindu-se la compot 
sau plăcintă sau, în stare 
crudă, în diverse salate (de 
fructe, ori cu legume - ver
dețuri de sezon).

Prazul este diuretic, la- 
xativ, antiseptic, cicatrizant, 
tonic al sistemului nervos, 
ajută digestia și elimină aci
dul uric, vermifug, emolient și 
expectorant (sub.formă de 
sirop concentrat). Intern, e 
folosit pentru afecțiuni urinare 
(ca decoct foarte concentrat 
cu miere), pentru obezitate,

O Sobele de teracotă bine șterse de praf 
se lustruiesc folosind un tampon îmbibat în 
ulei de in.

O în vasele în care de obicei se fierbe 
apă, se depune o peliculă de calcar. Aceasta 
dispare însă dacă se fierbe în vasele res
pective apa în care s-au adăugat 4 linguri de 
apă oxigenată sau un pumn de sare grun- 
joasă.

3 Oțetul fierbinte topește țartrul așezat 
pe pereții căzii de baie sau pe chiuvete.

3 Cristalele se curăță foarte bine cu un 
cartof tăiat în felii mai groase.

Grupaj de Hie LEAHU

Impresia că subțiază șl sunt 
.șl moderne. Bluza, Imprima
tă, cu guler m/c și despicată 
lateral, e dreaptă șl largă. 
Această combinație poate fi 
și din in topit (alb sau 
colorat în gri ori bej), fusta 
fiind croită pe ble, Iar bluza 
largă și mal lungă în spate, 
are șllțuri șl mânec! căzute.

MODA
larg șl drept, cu guler mic și 
șllțuri laterale. Lungimea lor 
e în funcție de ceea ce se 
dorește acoperit. Foarte co
modă e combinația de fustă 
cu bluză. Fusta poate avea 
pliseuri mărunte, care dau 

ținerea cortului, creșterea 
copiilor, cârpitul, mulsul, 
prepararea laptelui ca și a 
tradiționalei “arkhi”- votcă 
mongo/eză. Ele sunt cele 
care taie lemnele pentru foc 

_ și care, dacă 
e nevoie, sunt 
obligate să 
caute renii 
dispăruți în 
taigaua mon- 

goteză. Iar atunci când băr
bații - cu mințite întunecate 
de băutură - au chef de 
ceartă, tot ele sunt cele 
care încasează răbufnirile 
lor de mânie.

Astăzi, ei au de ce să fie 
îngrijorați, întrucât acest 
mic popor riscă să dispară, 
prin proliferarea căsătoriei 
între veri și frați. Conștienți 
de pericol, tsaatanii își 
caută în prezent miresele în 
rândul altor etnii.

ateroscleroză, reumatism, 
artrită, gută, anemie, dispep- 
sii, viermi intestinali. în a- 
ceste scopuri se consumă 
crud (în salate), ca ciorbă 
sau mâncare de praz, ori sub 
formă de pulbere de rădăcini 
pusă în lapte (contra vier
milor). Extern, pentru abcese 
și furuncule, se utilizează o 
pastă din suc de praz și miez 
de pâine (grăbește colec
tarea); sau cataplasme din 
rădăcini zdrobite în puțină 
apă îndulcită: pe plăgi se apli
că frunze de praz; în cistite 
sau retenție de urină sunt 
bune fierturile de praz (5-6 fire 
fierte domol, acoperite cu u- 
lei), aplicate pe partea de jos 
a abdomenului; contra bătă
turilor se recomandă frunze 
macerate 24 de ore în oțet, 
aplicate noaptea pe locul res
pectiv.
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren cu construcție 
nouă, pe DN7, ideal pentru 
privatizare. Tel. 222381, după 
ora 18. (2097)

• Vând teren în str. Nicolae
Grigorescu. Relații la tel. 094/ 
579061. (OP)________________

• Vând apartament în vilă, 3 
camere, dependințe, mansardă, 
garaj, centrală termică proprie și 
Opel Ascona, an fabricație 1986, 
1600 cmc, persoană fizică. Telefon 
092/234061. (3674)

• Vând garsonieră str Bejan, bl. 
Z1, ap.39, între orele 9,30-19 
(2046)

• Vând casă cu grădină,
Batiz, nr. 118. (2044)_________

• Vând sau schimb casă cu 
grădină Fintoag, cu apartament 2 
camere, Deva. Informații 222272, 
283284. (2043)

• Vând apartament 2 camere , 
ultracentral, Orăștie, tel. 214240. 
(3439)

• Vând urgent casă în Simeria. 
Tel. 262357 (3445)

• Vând apartament 2 camere, 
Deva, bd. Bălcescu. Preț 
convenabil. Informații tel. 621762, 
între orele 8-15. (2351)

• Vând urgent apartament 2 
camere. Tel. 214372 (2351)

• Vând urgent apartament 3 
camere. Micro 15, Al Straiului, bl. 
14, ap. 46, etaj I, cu îmbunătățiri. 
Preț 60 milioane, negociabil. Tel. 
625528(8894)

• Vând apartament o cameră, 
ultracentral, etaj II, decomandat, 
parchetat, 75 milioane lei. Tel. 094/ 
440598, 094/700055. (2049)

• Vând casă, curte, grădină, 
garaj, încălzire, Hunedoara, str. 
Roma, 21.(2959)

• Vând Dacia Nova 1988, 
garanție, Dacia 1310-2100 DM, 
malaxor carmangerie (patiserie), 
masă inox 2/1, remorcă nouă 
înmatriculată. Relații Bobâlna 
nr.91, telefon 731162. (3433)

• Vând urgent AUTODUBĂ 
FRIGORIFICĂ MAN 3.5 t, 
înmatriculată și AUTODUBA 
IVECO 3,5 t. Tel. Arad: 057/ 
280904, 057/280753, 057/ 
255522, 057/259715, 094/ 
697012, 01/8621112. (OP)

• Vând autoutilitare Ford 
Tranzit, înmatriculate, stare foarte 
bună, cu posibilități de 
transformare în microbuz transport 
persoane. Informații tel. 094/ 
600150.

• Vând tractor U 445, cu 800 
ore de funcționare, mașină plantat 
cartofi, plug cu două brazde, ARO 
10, an fabricație 1980, tel. 216194, 
623112, după'ora 16. (3450)

• Vând VW 8+1 locuri, motor 
Diesel. 1600 cmc. Tel. 058/827939, 
Alba. (2503)

• Vând pui pisică Birmaneză. 
Relații telefon 094/524487. (3429)

• S.C.vinde utilaje frigorifice, 
industriale, noi și semiuzate, Italia, 
garanție, plată eșalonat, Sebeș, tel. 
094/558716 (2650)

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, nr. 12A. Tel. 
233246

• Vând urgent chioșc în Piața 
Centrală, Hunedoara, tel. 092/ 
405005, 219522.

• Vând combină recoltat 
cereale, tel. 092/405005, 219522.

• Societate comercială 
vinde la preț avantajos centrale 
termice, calorifere, țeavă 
multistrat și fitinguri. Tel. 092/ 
701072 (2953)

• Vând mochetă import Franța, 
la cele mai mici preturi. Tel. 054/ 
241296. (3767)

• Cumpăr tablouri, școala 
băimăreană, preferabil perioada 
1950-1945. Tel. 064/413461, Cluj- 
Napoca.

• Vând aspirator nou, 
marca Traums, 800000 lei 
negociabil. Informații la adresa: 
Deva, str. Mihai Eminescu, bl. 
105, sc. B, ap. 17.

• Cumpăr celulare defecte,
decodez pe loc, repar. Tel. 094/ 
859958(3441)___________

• Vând compresor, motor 220V, 
semicursieră, stare excelentă. 
Informații Simeria, la vulcanizare, 
str. 1 Decembrie, nr. 21. (3438)

• Vând 10 oi cu lapte.
Trifan Gheorghe, Brănișca, nr. 
141.(2047) ____________

• Vând moară cu ciocane, 
Orăștie, tel. 241772, după ora 16. 
(3769)

• Vând urgent scule potcovărie, 
fierărie. Preț4 milioane lei. Informații 
Halik loan, Ilia, tel. 158. (16)

domeniu de activitate dinamic și 
diversificat care vă oferă 
posibilitatea de a învăța și de a vă 
dezvolta. Trimiteți C V. scris de 
mână până la 28 mai 1999 pe 
adresa O.P. nr. 1, CP nr. 219, Deva. 
(3427)

• Direcția Silvică Deva 
S.I.R.D.A.F. Deva încadrează 
IFRON-ist. Condiții: vechime 
minimă în meserie 5 ani. relații 
la tel. 218218. (OP)__________

• S.C. Elvila angajează brutari. 
Informații tel. 230491 (2502)

• Tânăr, 34 ani, abil, studii me
dii, calificare electrician, șofer B, 
caut serviciu. Tel. 543505 (3450)

• Angajez șofer taxi, minimum 
3 ani vechime în conducere. Tel. 
953. (2505)

Diverse vânzări active. Dacă 
adunarea generală nu se va putea 
ține în data de 26 mai, conform 
prevederilor legale, se va ține în 
data de 27 mai 1999, în același loc 
și la aceeași oră. Informații 
suplimentare la tel. 054/ 
651526.(6900)

DIVERSE

ÎNCHIRIERI

• închiriez spațiu comercial, 
posibilitate bar, mobilat, Orăștie, 
Titulescu, 13, tel. 241772, după ora 
16. (3769)

• Ofer spre închiriere spațiu 
comercial (60 mp), pentru depozit 
sau magazin. Tel. 092/595025, 
212829 (3448)

• închiriez apartament 2 
camere, mobilat, zona Lido, 
ocupabil de la 1 iunie. Tel. 225002.

• Primăria orașului Hațeg 
organizează licitație publică în 
data de 01.06.1999, ora T0, 
pentru închirierea a două spații 
situate în str. I.L.Caragiale, nr. 
16 (piața agroalimentară) cu 
destinația de comercializare 
produse agroalimentare și 
băuturi răcoritoare. în caz de 
neadjudecare licitația se va 
repeta în fiecare zi de marți a 
săptămânii. Informații 
suplimentare la tel. 770257 sau 
777756 (6504).______________

• S.C. Legume Fructe SA Brad 
convoacă adunarea generală a 
acționarilor la data de 26 mai 1999, 
ora 10, în str. Horea, nr. 60, 
municipiul Brad, pentru toți 
acționarii cu următoarea ordine de 
zi: 1. Modificarea statutului 
societății privind structura 
acționariatului, la SC Legume- 
Fructe SA Brad. 2. Alegera 
consiliului de administrație. 3. 
Alegerea comisiei de cenzori. 4.

PIERDERI

■ Pierdut carnet de șomer pe 
numele Oprita Petru. îl declar nul. 
(3446)

• Pierdut carnet de student pe 
numele Horja Ioana Andreea, 
eliberat de Facultatea “Dimitrie 
Cantemir" Cluj Napoca. îl declar 
nul. (2958)

• Pierdut carnet de șomaj pe 
numele Cojocaru Cosmin Valentin, 
îl declar nul. (2957)

■ Pierdut legitimație de veteran 
de război și buletin de identitate pe 
numele Lorinți Gheorghe. Le declar 
nule.

COMEMORĂRI

• S-au scurs 6 luni de când 
a trecut în eternitate dragul 
nostru

LOGHIN CRIȘAN
Slujba de pomenire va avea 

loc sâmbătă, 15 mai 1999, la 
Catedrala Ortodoxă "Sf.Nicolae” 
din Deva. Dumnezeu să-l 
odihnească! Familia. (3432)

• Cu adâncă durere în suflet 
amintim că se împlinește un an 
de la moartea mamei noastre

GROZA ECATERINA
Parastasul de pomenire va 

avea loc duminică, 16 mai 1999, 
ora 12, la Biserica din satul 
Peștera, comuna Băița. Fiii 
Pupa și Bobi. (3440).

054/230613; 092/398437
Distribuitor autorizat BOSCH @ 5TIHL

sjjSs eîeetriff-sBoscH©
CENTRALE TERMICE 
JUNKERS-BOSCH 

Amotoferăstraie, 
M0T0C0ASE STIHL \

1

Hidrofoare, compresoare, aparate de sudură, 
utilaje pentru prelucrarea lemnului ELEKTRA-BEKUM

jp ’ Motopompe HONDA
Clupe pentru filetat, mașini de sudat 
polietilenă ROTHENBERGER

Acțiunea "PROCONSTRUCT" pentiu scule electrice bosch©
REDUCERI<^JJ£j^ perioada 04.04.99 - 31.05.99

DEVA - B-dul Decebal, Bl.l • HUNEDOARA - B-dul Corvin, bl.9 • 
BRAD ■ str. Avram lancu, bl.43, parter-PETROȘANI - Aleea Poporului, BI.2

OEEBTE DE
SERVICII

• Sunteți o persoană 
ambițioasă? Doriți să 
câștigați mulți bani? Dacă 
da sunați și profitați de 
oportunitate indiferent dacă 
sunteți șomer sau student. 
Telefoane 094/280444, 
621446. (3428)__________

• Oferim locuri de muncă.
Câștiguri avantajoase cuprinse 
între 1,5 - 3,7 milioane pe lună. 
Condiții: vârsta maximă 30 ani, 
studii medii. Relații la telefon 054/ 
713962. (3437)_______________

• ALTEX angajează șef 
magazin, gestionari și ingineri 
service pentru magazinul ALTEX - 
Deva, în următoarele condiții: 
studii superioare/medii, vârsta 
maximă 35 de ani, domiciliul stabil 
în Deva. Acte necesare: copie 
după actele de studii, curriculum 
vitae, fotografie recentă. înscrierile 
se transmit prin fax 033-230817 
sau prin poștă: Ștefan cel Mare 6, 
Piatra Neamț, 5600. Relații la 
telefon: 033/210671 / șef birou 
personal. (OP).

• Angajăm colaboratori, ingineri 
mecanici sau energetici, posesori 
de autoturism, cu cunoștințe în 
domeniul utilizării calculatoarelor și 
cunoașterea limbii maghiare la 
nivel de comunicare pentru un

Uzina Mecanică Cugir 
cu sediul în Cugir, str. 21 Decembrie 1989, nr. 1, jud. Alba 

angajează prin concurs 
PSIHOLOG.

Relații suplimentare se primesc zilnic la sediul 
Uzinei Mecanice Cugir, Biroul Personal, între 
orele 7.00-15.00, telefon 751420, interior 131.

tir. Su. Arăvtel Km 75 + 3W ■ 
Ss/enta, Judehil Bihor

FIRMĂ CU CAPITAL INTEGRAL OLANDEZ
Producător do

ANIMIX
CONCENTRATE FURAJERE

sub licența
ZFCMTUJFALtf - VMA«M

PRINCIPALELE MAGAZINE DISTRIBUITOARE 
ÎN IUDETUL HUNEDOARA

S. C. MCM SANITFARM VET S.R.L. 
DISTRIBUITOR EN GROS: Deva, Str.Horia, Nr.57

T e I : 0 5 4 / 234.552
FARMACIA VETERINARĂ

Orăștie
S.C. FAVER S.R.L 

Tel: 094/ 636.430

S.C. ELECTRO UNIVERS S.R.L 
Simeria

Str. 1 Decembrie, Nr. 150 
Tel: 054/ 261.OM 

Mobil: 094/ 507.642
FARMACIA VETERINARĂ 

Mita

FARMACIA VETERINARĂ 

Deva
Sir. libertății. Bl. I.Ap. 11

Tel: 054/ 234.552

FARMACIA VETERINARĂ 

Halea
S.C. MUJAÎ VET FARM 

Tel.-054/ 770.155

FARMACIA VETERINARĂ 

ALDOZOOFARM 
Geoagiu 

Tel: 054/ 648.623

căutam distribuitori In 1 
I U D E T U L. HUNEDO A HA

FARMACIA VETERINARĂ 

Câlan 
Complexul Strei 
Șos. Națională

*

LIVRĂM CONCENTRATE $1 PE BAZĂ DE CUPOANE AGRICOLE

„Pădureanca" 
în Turcia

Ansamblul folcloric 
,,Pădureanca" a! Pa 
latului Copiilor Deva este 
plecat în perioada 12-24 
mai în Turcia. Cele 16 
perechi de dansatori (8 
din categoria de vârstă 
12-14 ani și 8 de 15-18 
ani) participă între 14-20 
mai la a doua ediție a 
Festivalului internațional 
de folclor de la Akhisar- 
Manifa (localitate aflată 
lângă Izmir) prilejuit de 
sărbătorirea, ia 19 mai, a 
zilei naționale a Turciei. 
(V.R.)

\--------------------------------------------/

SC HABER 
INTERNAȚIONAL SA 

HAȚEG
Organizează în data de 17 mai 1999 CONCURS 

pentru ocuparea postului de 
LĂCĂTUȘ MECANIC.

Condiții:
• calificare în meseria de lăcătuș mecanic;
• vârsta maximă 30 ani.

Cererile se depun la Biroul organizare, personal, 
salarizare până în data de 14.05.1999.

Informații suplimentare la telefon 770130, 
int.215.

BERE HAȚEGANA - O BERE PE PLACUL TĂU!

SC “G0MAR LUX” SA BISTRIȚA
Distribuitor unic al ICME București în județul Hunedoara

Comercializează, prin depozitul din Deva, 
Str. Depozitelor, nr.l, 

toată gama de conductori și cabluri electrice.
IMPORTANT

Marfa se comercializează la preț de producător
din depozit sau în termen de

maximum 5 zile.
Informații la telefon 

054/232946.

AI\IUI\IT
T

Sucursala Electrocentrale Paroșeni, cu sediul în Paroșeni, nr. 20, jud. Hunedoara anunță 
scoaterea la vânzare prin licitație deschisă cu strigare a următoarelor mijloace fixe disponibile, 
aprobate a fi scoase din funcțiune în conformitate cu Legea nr. 15/1994.

Denumire mijloc fix Preț pornire licitație
1. Rezervor motorină 1.500.000 lei
2. Rezervor hidrogen (3 buc.) 1.600.000 lei/buc
3. Rotor generator T2-52 38.975.400 iei
4. Trafo putere MT3 110/10.5 MVA 96.720.000 lei
Condiții de participare
1. Depunerea unei taxe de participare în valoare de 100.000 lei și a unei garanții de participare 

în valoare de 14 199.540 lei la casieria unității, până la data de 27.05.1999, ora 9, constituite sub
formă de bani cash sau filă CEC.

2. Prezentarea copiei Certificatului de înmatriculare de la Registrul Comerțului.
Licitația va avea loc în data de 27.05.1999, ora 10, la sediul S E. Paroșeni.
Licitația se va desfășura conform Regulamentului RENEL, nr. 7329/03.07.1997.
Pentru a putea vizualiza mijloacele fixe supuse vânzării prin licitație, cei interesați pot lua legătura 

cu Biroul Contr-Vânz. (telef. 054/543575-int. 371).
Documentele licitației (lista mijloacelor fixe supuse valorificării, Regulamentul sus menționat, 

caietul de sarcini) se pot obține la Biroul Contracte-Vânzări, telefon 054/543575, int. 371, costul lor 
fiind de 50.000 lei.

în caz de neadjudecare se vor mai organiza două licitații, în aceleași condiții și la aceeași oră, 
la un interval de o săptămână fiecare pe data de 3.06.1999 si respectiv 10,06.1999.
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(asociația pentru apărarea]
DREPTURILOR OMULUI

ASSOCIATION FOR DEFENCE OF 
HUMAN RIGHTS

Strada (Street): Independenței, nr.6/4, 
CĂLAN 2637, HUNEDOARA DISTRICT; 

ROMANIA
PHONE/EAX: 0040/54731537, 
Email: Stayfree@deva.iiruc.ro

ANUNȚ
Asociația pentru Apărarea 

Drepturilor Omului “KEEP YOUR 
FREEDOM" din Călan este o 
organizație neguvemamentală de tip 
asociativ, nonprofit, apolitică, 
persoană juridică română, constituită 
pentru dezvoltarea democrației în 
România, pentru apărarea drepturilor 
individuale ale omului.

începând cu anul 1999, APADO 
“KEEP YOUR FREEDOM" 
desfășoară proiectul “STAYFREE” cu 
sprijinul prestigioasei organizații 
britanice WESTMINSTER FOUNDA
TION FOR DEMOCRACY din Londra, 
proiect care urmărește în principal 
promovarea culturii libertății în 
societatea românescă.

De asemenea, asociația 
realizează activități de lobby pentru 
susținerea unor proiecte de acte nor
mative necesare consolidării 
democrației în România, precum și 
acțiuni de protest împotriva unor poziții 
nedemocratice, intolerante, 
exclusiviste, manifestate în societatea 
românească.

în ceea ce privește promovarea 
și apărarea drepturilor individuale ale 
omului, în mod concret asociația are 
în vedere următoarele aspecte:

- abuzuri sau cazuri de corupție 
săvârșite împotriva cetățenilor de 
către funcționari ai organelor 
administrației publice locale, de către 
polițiști sau magistrați;

- persecuții pe criterii etnice, 
religioase, rasiale sau culturale, la 
angajare, în procesul muncii sau la 
concediere sau în procesul educativ;

- alte încălcări ale drepturilor 
copilului sau omului, prevăzute în 
Constituție sau în tratatele 
internaționale la care România este 
parte, inclusiv dreptul la o judecată

echitabilă și nepărtinitoare din partea 
instanțelor judecătorești și dreptul de 
a urma procedura de la Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului de la 
Strasbourg.

Sesizarea asociației pentru 
semnalarea unor astfel de evenimente 
se poate face numai în scris, cu 
indicarea numelui, prenumelui, 
adresei și telefonului celui prejudiciat 
în mod direct în drepturile sale.

APADO KEEP YOUR FREE
DOM nu își propune ca prin activitatea 
sa să se substituie sau să încalce 
competențele organelor judiciare sau 
pe cele ale avocaților; dacă însă un 
magistrat este părtinitor ori își 
îndeplinește prerogativele funcției în 
mod abuziv sau dacă un avocat 
promite.ceva, iar apoi nu-și onorează 
angajamentul, credem că aceste 
aspecte trebuie cercetate de către 
cineva independent, din afara 
sistemului, de reprezentanți ai 
societății civile.

Președintele APADO 
KEEP YOUR FREEDOM 

jurist Mircea CARAGEA
Adresa noastră este următoarea: 
APADO “KEEP YOUR FREE

DOM" Călan (sau denumirea pe scurt 
Asociația pentru apărarea drepturilor 
omului Călan)

Str. Independenței, bl.6, ap.4, 
Călan, cod 2637, jud. Hunedoara.

Tel/Tax: 054731537
Email: stayfree@deva.iiruc.ro.

"KEEP YOUR FREEDOM nu are 
în sfera preocupărilor sale drepturile 
sociale sau colective ale grupurilor 
de indivizi, pe care le consideră un 
atribut exclusiv al altor organizații 
precum biserici, sindicate etc.

Acțiunea „Lingua E"
Azi, 13 mai, Grupul Școlar Industrial Energetic Deva este 

gazda unei conferințe de presă prilejuită de vizita delegației de 
profesdri și elevi de la Colegiul Friese Poort din Drachten - 
Olanda. Prezența delegației olandeze este motivată de 
participarea la un proiect de educație europeană din programul 

^SOCRATES - acțiunea ,,Lingua E”. (V.R.)

(Peste 10.000 de societăți îl folosesc.
Alăturați-vă lor alegând CIEL!

Programe de contabilitate, gestiune stocuri, 
facturare, mijloace fixe, salarii - CU LICENȚĂ,

Prețul unui modul este de 1.850.000 
lei (fără TVA).

- prețul diferă pentru versiunile rețea și 
multimagazie -

GRATUIT: Pentru utilizatorii CIELl, DUAL 
oferă CARTEA MARE SAH și Declarațiile pentru 

Asig. de Sănătate și CAS (*) Se achită doar 
cheltuielile de expediție: 25.000 lei. Vă rugăm 

trimiteți adresa dv completă și licența CIELl Ia : 
DUAL SRL, b-dul Iuliu Maniu, bl.C, parter, 2700, 

Deva, jud. Hunedoara.
DUAL ■ Centru de competență CIELl poate 

asigura INSTRUIREA PERSONALULUI DV, 
precum și un modul de programe pentru 
obținerea rapidă a unor situații: 230449, 

211446,094-599512, 094-599513.

Iin sfera activităților 
’complementare pe 
care le promovează școala 

în scopul desăvârșirii 
pregătirii intelectuale, cât și 
al formării și auto- 
perfecționării elevului, un loc 
important îl ocupă lectura în 
afară de clasă. Evidențiind 
rolul formativ al literaturii, 
trebuie să precizăm că în nici 
un domeniu al educației nu 
se simte mai mult influența 
personală a dascălului ca în 
acela al literaturii și artelor, a

literatura științifico- 
fantastică etc. îmbogățește 
nu numai orizontul de 
cultură generală, dar 
formează la elevi 
concepția despre lume și 
viață, dezvoltă și 
activizează vocabularul cu 
termeni și noțiuni 
specifice. Deprindera de a 
citi dă siguranța că elevii 
vor deveni oameni de 
cultură, adevărați
intelectuali.

Pornind de la aceste

LECTORA ÎM AFARĂ 
DE CLASĂ

căror putere de a afecta viața 
omului este uriașă.

Literatura are capacitatea 
de a oferi cititorului obișnuit, 
ca și celui ce o studiază 
sistematic, posibilitatea 
găsirii unui echilibru 
spiritual, prin largul orizont 
umanist pe care îl dăruie 
omului.

Marea capacitate de 
influențare a literaturii a fost 
și este atât de puternică, 
încât multe personaje 
literare au devenit tipare, 
modele de viață.

Lectura în afară de clasă 
oferă un câmp larg pentru 
cultivarea trăsăturilor de 
caracter din rândul cărora 
patriotismul, curajul, cinstea 
și demnitatea, convingerile 
morale ocupă un loc 
important.

Contactul nemijlocit cu 
un material bogat și divers 
aparținând diferitelor 
discipline școlare ca: istoria, 
științele naturii, geografia,

afirmații, sarcinile lecturii 
în afară de clasă sunt: 
extinderea experienței de 
viață, lărgirea și 
îmbogățirea cunoștințelor, 
dezvoltarea sensibilității, 
pregătirea pentru viață, 
eliberarea de tensiune și 
echilibrarea afectivă, cu
noașterea tezaurului literar 
și științific, înțelegerea 
omului și a răspunderilor 
sale, dezvoltarea voca
bularului etc.

Indiferent de împre
jurările în care este folosit, 
textul literar trebuie să fie 
bine înțeles de elevi, 
întrucât numai astfel va 
contribui atât la 
îndeplinirea rolului său 
educativ, cât și la 
dezvoltarea vocabularului.

înv. Elena OPRiC, 
Centrul de Plasament 

Baia de Criș

PUI LA GHEAȚA
FARA GHEAȚA!

Sâ n-ai nici O grijă: Frigiderole LG știu să facă 
atât de multe lucruri!

Sistemul MULTI AIR FLOW repartizează aerul 
rece uniform și rapid pa toate rafturile, păstrând 
alimentele proaspete timp îndolungat pentru a 
nu-și pierde gustul și valoarea nutritivă.
Dezghețarea periodică se face 
acum automat prin sistemul 
NO FROST. Intr-o singură 
combină ții provizii pentru o 
întreagă familie.

Frigiderele LG sunt atât 
de inteligente încât Iți 
cunosc toate tabieturile: 
cât de fraged să rămână
cotletul și cât de rece preferi 
berea.

Ce nu poate încă să facă? Piața....

LG Frigiderele Combi Type

Sistem de control automat

Neuro Fuzzy Control
»••••••••••••••••<

C(uhu

Prin ffi RCWUNEL @ LG We put people first
Tel.: 01 650 54 28

Multi Air Flow

Circulație de aer multi-directionată

Fresh Meal Keeper

Caserolă pentru came proaspăta

No Frost
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Sistem de răcire fără Qheață'

NO
IROSI
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