
Fără o economie proprie sănătoasă

Formarea bugetului este 
la discreția străinilor

Munca în alb și la negru
Marele nostru poet Mihail 

Eminescu avea perfectă 
dreptate când spunea că "Un 
stat e ca și omul ... are atâta 
libertate și egalitate pe câtă 
avere are. Iar cel sărac e 
totdeauna șclav și inegal cu cel 
de deasupra lui.” Cele afirmate 
de poet își găsesc și azi 
valabilitate, starea actuală a 
economiei românești și traiul 
populației reflectând neputința 
guvernanților de a realiza o 
convergență a preocupărilor 
pentru valorificarea mai bună a 
resurselor și potențialului de care 
dispune țara noastră. în lipsa unei 
strategii clare de dezvoltare, 
după 1990 industria, agricultura, 
turismul, transporturile, 

construcțiile și alte activități au 
înregistrat o cădere accentuată. 
Mai cu seamă în ultimii ani. în 
relația directă s-au diminuat 
drastic, cum era de așteptat, pe 
fondul închiderii a numeroase 
capacități de producție, a unor 
pensionări și disponibilizări 
masive de personal, resursele 
de formare a bugetului, principala 
contribuție de alimentare având- 
o impozitele și taxele, a căror 
bază s-a subțiat permanent.

Relansarea economică, 
relaxarea fiscală, stimularea 
investitorilor autohtoni și străini, 
protecția socială a populației și 
alte obiective cu care a fost 
aburit electoratul s-au dovedit a 
fi doar vorbe în vânt. în condițiile 

când nu ai stabilită o direcție 
clară de dezvoltare, nici nu 
este de mirare că totul merge 
anapoda, orice regulă a 
economiei de piață acționând 
haotic, cererea cu oferta 
neavând o legătură cât de cât 
stabilă și de durată, așa cum 
se întâmplă în multe țări 
occidentale.

în situația când pe 
ansamblul economiei cheltuim 
mai mult decât producem, iată 
că suntem nevoiți să ne lăsăm 
la discreția FMI și BM, care să 
ne acorde împrumuturi în 
condițiile ce ni le impun aceste

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

Din 1990 încoace, 
munca fi viața în 
România marchează scăderi 

dramatice. Diminuarea cererii 
de produse pe piața internă și 
externă a dus la reducerea 
drastică a producției, la 
închiderea multor întreprinderi 
și disponibilizări masive de per
sonal, la deteriorarea gravă a 
nivelului de trai al populației. 
Guvernarea PDSR a procedat 
la pensionări de voie, chiar 
înaintea limitei de vârstă, 
numai pentru a nu ridica rata 
șomajului, iar guvernările de 
după 1996, pe lângă pensionări, 
au disponibilizat alandala per
sonal, lăsând mii de oameni 
fără vreo sursă de existență și 
grevând considerabil echilibrul 
bugetar al statului.

Cifrele statistice date 
publicității în ultima vreme sunt 
edificatoare fi îngrijorătoare.

La jumătatea anului în curs, 
numărul pensionarilor se cifra 
la 5.913.000, cu 3,2 la sută mai

VBMWB
multi decât în perioada similară 
din 1998, în timp ce numărul 
mediu al salariaților era de 
4.760.500, în scădere cu 264.300 
față de decembrie trecut. Dacă 
adăugăm fi numărul mare de 
șomeri, de persoane aflate în 
ajutor de șomaj sau care nu au 
nici un venit, ca și faptul că nici 
toți cei încadrați în muncă nu 
produc la niveluri corespun

zătoare, realizează mărfuri pe 
stoc, greu vandabile sau 
nevandabile, înțelegem cât de 
grea este situația bugetului 
asigurărilor sociale, de ce 
pensiile nu asigură, în cea 
mai mare parte, un nivel 
minim de existență. S-a ajuns 
la 2,5 asistați social pe cap de 
salariat, ceea ce vorbește 
elocvent despre căderea 
continuă a vieții economice 
și sociale, despre nivelul 
înspăimântător de sărăcie a 
populației.

Din 1990 și până astăzi, 
politicienii și guvernanții nu 
au obosit să se îmbete cu apă 
rece și să ne amăgească,

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)
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Colonia muncitorească 
de la Mintia, un loc uitat 

de Dumnezeu
Sărăcia nu mai este de 

multă vreme doar o simplă 
noțiune, ci din păcate este 
o stare de fapt 
omniprezentă în societa
tea românească actuală. 
Se constată că sărăcirea 
populației este un proces 
continuu care, pe măsura 
trecerii timpului, se 
accelerează. Exemple 
dintre cele mai tragice se 
pot găsi cu mare ușurință, 
toate arătând mizeria 
contemporană. Un astfel 
de exemplu este cel al 
coloniei muncitorești de la 
Mintia, un loc ce pare uitat 
de Dumnezeu, un loc unde 
trăiesc totuși semeni ai 
noștri. Sunt acolo câteva 
blocuri locuite în 
majoritate de către foști 
sau actuali angajați ai SC 
Hidroconstrucția SA, dar
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mai sunt și două barăci 
aparținând aceleiași 
societăți comerciale,

SÂ?TÂ?,V\Tn"
X_____ _________ ________J

barăci locuite de o 
importantă comunitate de 
rromi. Condițiile inumane 
în care trăiesc acești 
oameni, discriminarea la 
care sunt supuși ne-au 
făcut să vedem acolo 
întreaga tragedie a 
României contemporane. 
Este acolo România cea 
adevărată, lipsită de 
sclipirea talk-show-urilor 
televizate și de gâlceava 
aleșilor din fruntea ei; este 
România cea săracă, plină 

de oameni cu preju
decăți, o Românie pe 
care o poți plasa cu 
ușurință îrrtr-un ev mediu 
desprins parcă din cărțile 
de istorie.

La blocuri viață ca-n 
mahala

Colonia muncito
rească e situată într-un 
loc izolat, pe niște dealuri 
de la marginea satului 
Mintia, departe de 
comunitatea locală și 
de... civilizație. Există un 
șir de 4-5 blocuri cu două 
etaje, locuite de 24 familii 
ai căror membri lucrează 
sau au lucrat pe șantier

Andrei NISTOR, 
Ciprian MARINUȚ

(Continuare în pag. 2)

De la Prefectura județului Hunedoara 

în Valea Jiului 
comisia pentru 

depistarea locurilor 
de muncă vacante 

are succes
în ultimele săptămâni Valea Jiului a fost din nou scena 

unor forme de protest extreme ale unor grupuri de 
persoane din Vulcan, Aninoasa și Lupeni care își căutau 
un loc de muncă.

Având în vedere gravitatea situației create, Prefectul 
județului, domnul Nicolae Stanca, a dispus alcătuirea 
unei comisii formate dirt reprezentanți ai instituției noastre 
și ai Agenției județene pentru ocupare și formare 
profesională, pentru depistarea locurilor de muncă 
vacante în zonă.

Fără îndoială că activitatea acestei comisii este un 
succes, având în vedere faptul că au fost depistate peste 
50 locuri de muncă vacante în orașul Vulcan, fapt ce a 
determinat renunțarea protestatarilor din această 
localitate la greva foamei.

Comisia urmează să controleze în aceste zile agenții 
economici din orașul Lupeni, beneficiari de fonduri 
PHARE și de facilități fiscale sau de altă natură, firme 
care și-au asumat obligația de a angaja disponibilizați.

Greviștii 
foamei din 
Lupeni nu 
acceptă 

discriminare
AJOPF (Agenția 

Județeană de Ocupare și 
Formare Profesională) 
Hunedoara, Prefectura 
județului Hunedoara și 
Primăria Vulcan au găsit 
modalitatea de a oferi 
locuri de muncă celor 70 
de persoane aflate în 
greva foamei, în fața 
Statuii "Minerul” din 
orașul Vulcan.

Acest ajutor venit din 
partea autorităților pentru 
greviștii foamei din 
Vulcan a creat tensiune 
între greviștii foamei din 
Lupeni, care în urmă cu 2 
zile au pichetat Primăria 
Petroșani - cerând locuri 
de muncă.

Cei 166 de greviști ai 
foamei din Lupeni, postați 
de 2 săptămâni în fața 
Monumentului Lupeni ’29 
- amenință că vor recurge 
la măsuri drastice dacă 
autoritățile nu vor lua 
poziție în găsirea de locuri 
de muncă și pentru ei.

Vineri, aceeași
comisie care a găsit locuri 
de muncă pentru greviștii 
foamei din Vulcan a 
încercat să găsească 
locuri de muncă la diferiți 
agenți economici din 
orașul Lupeni pentru 
greviștii foamei din 
această localitate.

Mihaela FĂGAȘ
(Continuare în pag. 2)

La Geoagiu Băi se va desfășura 
Congresul Național de Speologie, 

ediiia a V-a

în perioada 17-22 septembrie 1999

BANCA INTERNAȚIONALA
A RELIGIILOR

In perioada 22-26 
septembrie a.c., în 
stațiunea Geoagiu Băi se va 

desfășura “Congresul Națio
nal de Speologie”, ediția a V- 
a. Organizatorii, Clubul 
Speologilor Proteus Hune
doara, Federația Română de 
Speologie și Comisia Ro
mână de Speologie Sportivă 
FRAE, și-au propus cu această 
ocazie mai multe activități: 
Speosport 1999, Cupa 
Proteus, Trofeul Zarand. 
Concursul speologic sportiv 

k va conduce la selecția lotului 

național lărgit, iar premiile 
acordate vor fi în valoare de 
1.000 FF. Concret, concursul 
se va desfășura pe echipe 
formate din câte 2 participant 
și constă în parcurgerea unui 
traseu TSA în circuit în 
peștera de la Cigmău. Tot la 
această probă va avea loc 
“alergarea pe coarde” în 
metoda DED care va testa 
viteza speologilor în caz de 
necesitate. Cele mai bune trei 
echipe vor intra în criteriul de 
selecție pentru expedițiile și 
concursurile internaționale.

Cupa Proteus ’99 are 
trei probe: proba speologică 
sportivă, proba de cunoș
tințe de morfologie 
carstică, teoretică, cu 
întrebări grilă și proba de 
cunoștințe de acordare a 
primului ajutor. De această 
dată competiția este dotată, 
ne informează organiza
torii, cu premii în valoare 
totală de 3.000.000 Iei.

Trofeul Zarand este un

________ Sorina POPA
(Continuare în pag. 2)

constituie “Depozite pentru Sfântul 
Crăciun”, în lei, cu DOBÂNDA FIXĂ de 
57% pe an și scadența la 91 de zile.

• Dobânda bonificată este fermă, rămânând 
nemodificată pe toată perioada de constituire a 

depozitului 
BANCA INTERNAȚIONALA A RELIGIILOR 

Deva, Bd. Decebal, bl. 8 
Tel.: 234231/ 234232
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Congresul Național de Speologie
(Urmare din pag. 1) 

concurs organizat de Clubul 
de Speologie cu același 
nume din municipiul Brad, 
și dă șansa participanților 
să-și verifice cunoștințele 
generale speologice.

în cadrul Congresului ce 
se va desfășura la Geoagiu 
Băi mai este programată 
Conferința pentru protecția 
peșterilor și un concurs 
dedicat copiilor. Acesta din 
urmă cuprinde trei secțiuni: 
minicompetiție pentru

Greviștii foamei din Lupeni
(Urmare din pag. 1)

Greviștii din orașul 
Vulcan au primit din partea 
primăriei un ajutor social de 
refacere după greva foamei 
de câte 800.000 lei fiecare.

Pe de altă parte primarul 
orașului Lupeni, loan Napău, 
a intervenit la Prefectura 
județului, la Apărarea Civilă 
Deva, care prin intervenții la 
diferite societăți comerciale 
au obținut ajutoare pentru 
familiile greviștilor foamei 

i Ezitări ■
. La Dispensarul medical din Blăjeni au început, cu o bună bucată . 
Ide vreme în urmă, lucrări de renovare și modernizare cu fonduri oferite I 
ide programul PHARE. Clădirea merita așa ceva întrucât este solidă și | 
1 ajunsese într-o stare avansată de degradare. S-a reparat acoperișul, * 
|s-au refăcut instalațiile și a început recompartimentarea clădirii. | 
I Deodată, lucrările s-au oprit. Din ce pricină? Fiindcă s-au terminat .
banii. Problema consemnată mai sus este gravă deoarece comuna I 

| practic n-are dispensar, iar instrumentele medicale aduse din I 
Străinătate zac la subsol. Să presupunem că vor veni bani de undeva 1 
] și clădirea va redeni într-un anume timp funcțională. Ce soartă i se | 
Iva hotărî? Ce destinație i se va da? Pentru dispensar este prea ■
mare. Ar putea fi reorganizat aici - cum era pe vremuri - un staționar. I 

ISau un cămin de bătrâni sau pentru copii necăjiți. Pe tema la care ne I 
* referim se discută mult, dar se ezită a se găsi o soluție. (Tr.B.)

copiii participanți, o 
sesiune de dezbateri cu 
raportul Departamentului 
de Educație Copii (DEC), 
care iși derulează 
programele prin Asociația 
Română de Educația 
Copiilor și finalizarea 
sistemului de formare și 
activare a animatorilor. 
Spre finalul manifestării va 
avea loc sesiunea de 
comunicări științifice și 
explorative și Salonul 
Speranța 99.

din Lupeni în valoare de 40 
milioane lei și care constau 
din: rechizite școlare 
(Bibliofor Deva), alimente, 
îmbrăcăminte, încălțăminte 
etc. Deși atât greviștii din 
Vulcan cât și cei din Lupeni 
au primit bucuroși 
ajutoarele pentru familiile 
lor și cele bănești, tristețea 
din ochii lor n-a dispărut 
pentru că acestea vor 
ajunge pentru câteva zile și 
apoi, dacă nu au locuri de 
muncă, tot în stradă vor ieși.

Formarea bugetului
(Urmare din pag. 1)

organisme, pentru a acoperi deficitul bugetar. Specialiștii în finanțe 
spun că deja numai în opt luni s-au depășit cu câteva zeci de 
procente cheltuielile bugetare pe întreg anul 1999 acum, la 
rectificare, negăsindu-se resurse să fie acoperit în totalitate 
strictul de cerințe bănești pentru o serie de ministere. Blocajul 
financiar din economie - care depășește 80 de mii de miliarde de 
lei, lasă amprente deosebite asupra bugetului față de care numai 
Conel, Romgaz și Petrom acumulaseră datorii de peste 6.000 
miliarde lei în câteva luni de zile, acestea amplificându-se perma
nent. Cerințele la rectificareaJbugetului se ridică, după cum afirmă 
specialiștii, la circa 50 de mii miliarde de lei. De unde se vor găsi 
acești bani, rămâne să decidă guvernanții, bineînțeles cu avizul 
reprezentanților FMI.

De aici se vede limpede că pariul cu sărăcia, ca și Contractul 
de 200 de zile cu România au fost de mult pierdute. Fiind socotit 
ca an electoral, este de așteptat ca nici 2000 să nu aducă prea 
mari șanse de ieșire din cercul vicios în care ne găsim.

MODER! TALKING 
la București

9

Cel mai cunoscut 
grup german de muzică 
pop va concerta în 
această seară pe 
stadionul "Lia Manoliu" 
din București (începând 
cu ora 20,00), conti
nuând astfel șirul ma
rilor concerte susținute 
în țară de supervedete 
internaționale.

Thomas Anders și Di
eter Bohlen au format 
grupul ce avea să devină 
în scurt timp celebru în 
1984, primul lor hit (și 
single) - "You're my heart, 
you're my soul" - ajungând 
să domine toate topurile 
europene. Tot în vârful 
clasamentelor s-au situat 
și piese ca "Cheri, Cheri 
Lady", "Brother Louie" 
ș.a. După doar trei ani 
grupul se destramă și cei 
doi soliști, spre 

dezamăgirea fanilor, 
nu mai cântă 
împreună. începând 
de anul trecut. Modern 
Talking revine în forță, 
cu două albume noi și 
cu alte single-uri, iar 
acum cu un turneu 
mondial de promovare 
a ultimului lor album, 
intitulat "Alone".

Concertul din 
această seară (la care 
prețul biletelor variază 
între 75 000 și 975 OOO 
de lei - în acesta fiind 
inclusă și invitația la 
dineul oficial din ziua 
următoare) va fi 
precedat de recitalul 
formației Sfinx Experi
ence și urmat de 
evoluțiile grupurilor 
Gaz pe foc, Andre, RO
MANIA, Body&Soul și 
Kl. (G.B.)

Munca în alb și 
la negru

(Urmare din pag. 1)

promițând câte un milion și 
chiar mai multe de locuri de 
muncă, să se acuze unii pe alții 
de incompetență și deraiere de 
la angajamentele sforăitoare 
asumate la vremea alegerilor, să 
mistifice cruntul adevăr al hoției 
și sărăciei într-o țară 
dezechilibrată, în care 
minciuna stă cu regele la masă... 
Cum altfel poate fi interpretată 
creștere'a masivă, an de an, a 
numărului pensionarilor și 
șomerilor și descreșterea 
personalului încadrat în muncă, 
numărul salariaților fiind mai 
mic în acest an cu 2,7 milioane 
de persoane față de 1991. Al 
celor încadrați în muncă oficial, 
cu acte în regulă, pentru că, tot 
statisticile spun că aproape două 
milioane de persoane lucrează 
la negru, afectând grav nu doar 
situația lor socială de mâine, 
neefectuându-și stagiul de 
muncă pentru anii necesari de 
pensie, 'dar și bugetul 
asigurărilor sociale de stat, prin 
neplata taxelor și impozitelor 
corespunzătoare.

Privit din alt unghi, 
economia oficială a țării 
devenind tot mai slabă, a făcut 
loc înfloririi economiei 
subterane, România devenind, 
potrivit unui recent studiu al 
Trezoreriei SUA, un adevărat 
paradis al corupției. Dar nu 
trebuie să ne spună americanii 
Upest lucru. Oricine poate 
observa dimensiunea năucitoare 
a hoției și corupției, a 
contrabandei și muncii la 
negru, a bacșișurilor și jocurilor 

* de noroc - la care, în disperare, 

oamenii își cheltuie și bruma 
de bani pe care o mai au. Sau 
o bună parte din ea. Cifrele 
amintitului studiu sunt, de 
asemenea, înspăimântătoare, 
în timp ce producția din 
economia de la suprafață a 
scăzut, între 1993-1998, în 
medie, cu 3,6 la sută, 
producția din economia 
subterană a crescut cu peste 
400 la sută. Și încă n-ar Ji atât 
de grav dacă roadele 
economiei subterane ar 
rămâne în țară, însă ele stau 
depuse ermetic în bănci 
străine.

Din acest punct de vedere, 
statul este vulnerabil 
neputincios. Văzând că 
economia reală se prăbușește 
tot mai mult, el pune de-a 
valma impozite și taxe, care 
ajung și până la 80-90 la sută 
din profitul unor 
întreprinderi în aceste condiții 
se practică la scară mare 
evaziunea fiscală, contra
banda și corupția, care dau 
din belșug apă la moara 
economiei subterane. Iar 
guvernanții, politicienii știu 
bine acest lucru. II știu 
deoarece multi îl practică. Și, 
practicându-l, nu pot să ia 
măsuri de stopare sau măcar 
de diminuare a lui. Acest cerc 
vicios aruncă țara tot mai mult 
în haos, sărăcie și nesiguranță, 
amplifică fenomele sociale și 
decăderea morală a 
românilor. Toate acestea — în 
numele democrației și al 
libertății.

(Urmare din pag. 1) Colonia muncitorească de la Mintia
la SC Energoconstrucția. 
în cuvinte puține, dar care 
reușesc să descrie 
obiectiv situația celor de 
aici, Ștefan Koței ne 
prezintă greutățile celor 
ce trăiesc în blocurile din 
Colonie. „Stăm aici de 30 
de ani, dar pentru că 
șantierul nu vrea să ne 
vândă apartamentele nu 
avem domiciliul stabil 
aici, ci doar viză de 
flotant. Blocurile sunt 
vechi, igrasioase, fără 
încălzire centrală și apă 
caldă. Avem totuși apă 
rece și curent, iar pentru 
încălzire sobe, dar pentru 
că oamenii nu au bani de 
lemne iarna apelează la 
reșouri. Majoritatea celor 
care stăm aici suntem 
pensionari, doar câțiva 
mai lucrează pe șantier. 
Pensiile și salariile sunt 
mici, banii abia ne ajung

In colonia de la Mintia 
sărăcia se transmite din 
generație în generație 

de pe o zi pe alta astfel că 
ne descurcăm foarte greu. 
Pentru un ban în plus sau 
pentru alimente, mai 
mergem la lucru cu ziua la 
oameni în sat. Dar mergeți 
și la barăci să vedeți că 
oamenii de acolo sunt și 
mai amărâți...”

Pentru că suntem 
rromi și stăm în barăci 
suntem tratați ca ultimii 
oameni

La două sute de metri de 
blocuri găsim două barăci 
insalubre, ambele ema
nând mirosuri grele. După 
ce ne prezentăm, în câteva 
minute suntem înconjurați 
de o mulțime de oameni de 
etnie rromanes. Aflăm că 
în cele două barăci 
locuiesc 11 familii, fiecare 
cu trei, cinci ori chiar 1J 
copii, în total vreo 50-60 de 
persoane. Dintre aceștia 
doar membrii a fouă familii 
mai lucrează pe șantier, 
restul fiind în șomaj ori fără 
serviciu. ,,Ne-au dat afară 
din serviciu, ni s-a gătat și 
șomajul și acum muncim 
cu ziua pe la oameni. Abia 
trăim de pe o zl pe alta, 
mâncăm o dată la 3-4 zile. 
De vreo 2-3 luni ne-au tăiat 
și curentul, pentru că 
șantierul nu îl mai achită, 
iar noi nu avem bani să-l 
plătim. Dar cu ce să plătim 
când noi nu avem nici 
măcar bani de mâncare. 
Acum ne culcăm la 
lumânare, iar dimineața 
când se trezesc să meargă 
la școală copiii se îmbracă

la lumânare.”
Intrând în barăci desco

perim o lume aproape 
ireală, de o sărăcie și 
mizerie sinistre. Pereții 
sunt devastați, grupurile 
sanitare infecte, iar odăile 
mici, reci, igrasioase și 
foarte sumar mobilate.

De peste tot respiră 
mizeria, sărăcia și 
dezinteresul. Pentru a 
justifica această situație 
rromii ne spun: „Șantierul 
nu a mai efectuat reparații 
la barăci de ani de zile, 
așa că le întreținem și noi 
cum putem. Au fost acum 
câțiva ani niște francezi de 
la o asociație umanitară și 
au vrut să ne cumpere 
barăcile și să ni le repare. 
Dar cei de la Energo- 
contrucția nu au vrut să le 
vândă și atunci francezii 
le-au dat bani pentru 
executarea unor reparații. 
Ne-au reparat acoperișul, 
au schimbat câteva uși, 
dar... mai mult nimic, 
condițiile au rămas 
aceleași.”

Dincolo de aceste 
greutăți materiale, neca
zurile celor de aici sunt 
generate și de prejude
cățile discriminatorii ale 
oamenilor în legătură cu 
rromii. „Pentru că suntem 
țigani și locuim în barăci 
suntem tratați ca ultimii 
oameni. Când e vreun furt 
sau vreo altă problemă 
penală pe raza comunei, 
imediat Poliția e pe capul 
nostru și ne cercetează. 
Dar încă nimeni din 

această colonie nu a fost 
găsit vinovat și arestat... 
Când mergem să căutăm 
ceva de lucru toți ne 
privesc și ne tratează cu 
dispreț și răutate. Nimeni 
nu discută cu noi, nu ne 
înțelege problemele. Când 
am mers la domnul 
director de la șantier să 
cerem de lucru și să ne 
repare barăcile, nici nu a 
vrut să ne primească. Dar 
să nu spuneți cine a zis 
asta că ne dă afară de 
aici, dărâmă barăcile și 
rămânem pe drumuri.”

Noi nu suntem 
societate de caritate

Cum era și firesc am 
contactat și conducerea 
șantierului SC Energo
construcția Deva, pe care 
cei din colonie o 
consideră principala 
vinovată pentru dificila lor 
situație. Laurențiu Călin, 
contabilul șef al unității, 
ne-a spus: „Colonia este 
în patrimoniul nostru, este 
ipotecată la bancă și s-ar 
putea vinde doar printr-o 
decizie a Consiliului de 
Administrație. Cei care au 
fost dați afară în șomaj, 
nu au fost dați de buni, ci 
pentru că nu și-au văzut 
de treabă și s-au dovedit 
leneși. în plus, nu aveau 
calificare, iar dacă le 
dădeai ceva de lucru nu 
își făceau treaba decât 
dacă îi... supravegheam la 
sânge. Reparații și revizii 
mai serioase s-au 
efectuat în colonie acum

vreo 2-3 ani. A fost și o 
asociație umanitară, 
franceză parcă, care a 
donat niște bani cu care 
am mal executat ceva 
reparații. Iar în septembrie 
anul trecut societatea le-a 
alocat materiale de 
construcții în valoare de 
peste 22 milioane, urmând 
ca lucrările să și ]e 
efectueze ei singuri. în 
ceea ce privește energia 
electrică, noi suportăm 50 
kW pe lună pentru fiecare 
angajat, dar ei consumă 
mult, nu prea mai sunt 
angajații noștri și e normal 
să plătească. Colonia nu va 
fi demolată, ea rămâne, 
dar dacă ei nu și-o 
îngrijesc, clădirile se 
degradează pentru că noi 
nu le putem repara în 
fiecare an. Nu suntem 
societate de caritate... Nu 

Condiții mizere de locuit, camerele fiind în același 
timp dormitoare și bucătării.

Fotografii: Traian MÂNU

știu exact ce li s-a spus 
când au solicitat locuri de 
muncă pentru că eu nu 
vorbesc cu ei...”

Epilog
Azi la vreme de 

tranziție majoritatea 
românilor o duc greu, 
pentru că țara e săracă. 
Acești oameni judecați 
prin prisma etniei lor, dar 
și a defectelor lor reale, 
cunoscute și recu
noscute, au cu atât mai 
mult de suferit. Viața în 
tranziția românească e 
grea pentru toți, pentru că 
e guvernată mai mult de 
legea junglei și de 
interese, iar destinul și-l 
face omul. Adevărul e că 
în actualele condiții prin 
muncă cinstită nu o duci 
(încă) bine, dar nici nu 
ajungi în situația acestor 
oameni.
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A început să funcționeze

Agenția Națională 
pentru Locuințe

Agenția Națională pentru 
Locuințe (ANL) a început să 
funcționeze din 15 septembrie, 
instituția propunăndu-și să re
zolve în parte problema crizei 
de locuințe cu care se con
fruntă România, prin acorda
rea de credite convenabile 
celor care doresc să-și cum
pere sau să construiască o 
casă.

Fondurile din care vor fi 
alocate credite în acest an în
sumează 85 de miliarde de lei, 
bani proveniți de la buget. în
cepând cu anul 2000 ANL va 
gestiona un credit de 300 de 
milioane de dolari, cu garanții 
guvernamentale, pentru care 
s-a organizat o licitație inter
națională, din acești bani ur
mând să fie finanțată con
strucția a circa 12.500 de lo
cuințe. Agenția a identificat cir
ca 1.300 de hectare de teren 
în țară, pentru viitoarele ampla
samente.

Oficiile poștale au pus la 
dispoziția doritorilor cereri tip 
pentru obținerea de credite 
ipotecare. După completarea 
acestui chestionar și trimiterea 
prin poștă la ANL, Agenția va 
comunica Băncii Comerciale
Române lista persoanelor 
alese, iar banca se va ocupa 
de perfectarea contractului și, 
după ce va fi verificată sol
vabilitatea clientului, se va în
cheia un contract de mandat f
cu ANL, urmând ca, în termen 
dew an, persoana respectivă 
să primească locuința.

Oficialii ANL estimează că 
beneficiarii de credite vor plăti 
o rată lunară de cel mult două 
milioane de lei, față de șapte 
milioane de lei cât ar repre-

SC NIRVANA 
SRL HAȚEG 

societate autorizată 
în producerea 

seminței de cartofi
VINDE:
- CARTOFI SĂMÂN

ȚĂ SÂNTE Șl DESIREE 
CATEGORIA ELITĂ - 
3.000 LEI/ KG.

- CARTOFI CONSUM 
CALITATEA EXTRA - 
2.000 LEI /KG.

Relații la tele
foane 094602257 
sau 770140.

zenta rata derulată printr-o 
bancă comercială în condiții de 
piață, pentru un credit de cel 
mult 240 de milioane de lei, 
eșalonat pe o perioadă de 20 
de ani. «

Sediul central al ANL se 
află la București, dar agenția 
va avea filiale în toate județele. 
Agenția va fi condusă de un 
Consiliu Național de Coordo
nare, compus din 13 membri 
desemnați conform legii și nu
miți prin Hotărâre de Guvern.

La sfârșitul anului 1998, 
fondul locativ a fost de 
7.836.860 locuințe, în creștere 
cu 23.600 locuințe față de 
sfârșitul anului 1997. Potrivit 
datelor Comisiei Naționale pen
tru Statistică, anul trecut au 
fost date în folosință 29.692 
locuințe, cu 229 mai puține 
față de 1997, revenind, în me
die, 1,3 locuințe construite la 
1000 de locuitori.

Numărul locuințelor date. în l 
folosință în primul semestru al 
acestui an a fost de 7.249, în i 
creștere cu 917 locuințe față I 
de perioada similară a anului 
trecut, aproape 90% din total 
fiind realizate din fondurile po
pulației. Cele mai multe locuințe 
au fost construite în mediul 
rural - 4.438 locuințe, față de I 

2.811 locuințe terminate în me
diul urban.

Expert Center.
Experții recomandă 

această ofertă
Conectează-te la CONNEX prin Expert Center Quasarl 
Numai până la 16 octombrie, experții noștri iți vor prescrie 
conectare gratuită și două luni de abonament gratuit*  și 
tot în această perioadă . poți cumpăra telefonul NOKIA 
5110 cu 69 USD". Nu e nevoie să te programezi! Vino 
direct la Expert Center, conectează-te și vei primi pe loc 
un tricou MYX—!

M CntMCX — > Ml»
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Utilizarea 
cârdurilor emise 

de Bancorex 
Cârdurile emise de Ban

corex vor putea fi utilizate 
până la 22 septembrie, pentru 
eliberare de numerar sau 
pentru cumpărarea de bunuri 
și servicii, posesorii urmând 
să opteze pentru transfor
marea acestora în cârduri 
BCR, pentru a le utiliza în con
tinuare, informează BCR.

Până la data de 22 sep
tembrie, posesorii de cârduri 
Bancorex vor trebui să folo
sească rețelele de ATM, ghi
șeele sau comercianții altor 
bănci, inclusiv BCR, activitatea 
cu cârduri a Bancorex fiind 
închisă.

începând cu 10 septem
brie, conturile de card preluate 
de BCR de la Bancorex nu au 
mai putut fi alimentate. Ban
corex avea circa 8.000 de 
posesori de cârduri.

Posesorii de cârduri Ban
corex au următoarele opțiuni: 
cu soldul existent în cont pot 
solicita eliberarea unui card 
emis de BCR, în lei sau valută, 
sau pot lichida contul de card, 
urmând să primească banii în 
termen de 30 zile.

Cea mai mare parte a câr
durilor emise de Bancorex sunt 
utilizate de firme pentru plata 
salariilor angajaților. Aceste 

I firme trebuie să solicite cât mai 
repede, la BCR, eliberarea de 
cârduri, pentru a putea plăti 
salariile în luna septembrie.

In Franța a fost inventatr

“dopul anului 2000”
Societatea franceză 

Vocalpub a pus la punct un 
dop de șampanie original: 
acesta este programat să 
sară automat la 31 decem
brie 1999, la miezul nopții, 
se arată în revista franceză 
"Capital".

Pe dopul respectiv poa
te fi înscris sloganul unei 

Convocare
Consiliul de Administrație al SC "Transport 

Uzinal” SA Călan, cu sediul în Călan, str. Fur- 
nalistului, nr. 17/D, județul Hunedoara, înma
triculată sub nr. J/20/196/1998 la Oficiul 
Registrului Comerțului al județului Hunedoara, 
convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDI
NARĂ A ACȚIONARILOR de la SC Transport Uzinal” 
SA Călan, pentru data de 27.09.1399, ia ora 12.00, 
la sediul societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Descărcarea de gestiune a Consiliului de 
Administrație al SC "Transport Uzinal” SA Călan.

2. Alegerea unui nou Consiliu de Admi
nistrație.

3. Diverse.
în situația în care Adunarea Generală nu va fi 

statutar întrunită, se convoacă o nouă Adunare 
Generală Extraordinară cu aceeași ordine de zi, 
pentru ziua de 28.09.1999, ora 12.00, la sediul 
societății.

mărci sau al unei firme. 
Dopul poate fi instalat, în 
timpul producției, în mo
mentul umplerii sau la ori
ce sticlă deja comerciali
zată, fiind suficientă înlo
cuirea dopului existent, cu 
câteva zile înainte de 31 
decembrie.

Dopul costă 40 de franci.

P TELEFONUL 
ȘALVARII NU 
ESTE AL UNUI 

BOROEL!
Unii au mania telefoa

nelor. Sună, indiferent de 
oră, la anumite numere de 
telefon și încep să debi
teze cuvinte a căror tran
scriere n-ar suporta-o nici 

| hârtia.
Excitați probabil de re- 

i clamele erotice transmise 
i de anumite posturi de te

leviziune, pun mâna pe 
i receptor și formează foar

te frecvent numărul sal- 
' vării, știind că nu se soco- 

tesc impulsurile, adică 
| este de gratis. Nu o dată 
| doamnele de la dispece- 
■ râtul Ambulanței Deva s- 

au plâns de acest aspect. 
| Urechile lor s-au obișnuit 
|, deja cu expresiile murda- 
Ire, jignitoare, ale celo * 

care se vede că n-au de 
lucru: de la tineri adoles
cenți, până la maturi, căci 
“sună și de pe mobile”.

Când ți se redau ase
menea situații, poți fi ori 
nu convins de realitate, 

1 chiar dacă este credibil 
i ceea ce ți se spune. M-am 

I aflat duminică, 12 sep
tembrie a.c., la Dispece- 

| râtul salvării și, ca să-mi 
| demonstreze adevărul 

celor povestite cu câteva 
minute înainte, telefonis
ta de serviciu mi-a pus re
ceptorul la ureche. (Era 
ora 18,23). La auzul invi
tațiilor la intimități și per
versiuni sexuale, am ră
mas fără replică. Peste 
câteva minute a sunat din 
nou. Era altcineva, dar 
același limbaj vulgar. Și 
frecvența cu care se sună 
de-a lungul zilei și a nopții, 
uneori dimineața între 
orele 3,00 - 4,00, este alar
mantă. Se ține telefonul 
ocupat, în vreme ce un 
accidentat, un bolnav 
grav, o gravidă au nevoie 

I urgentă de asistență.
“Oare chiar nimeni nu 

| poate veni de hac acestor 
nesimțiți?” “Cum ar pu- 

' tea să ne ajute domnii de 
la telefoane?” - sunt 
întrebări ale personalului 
medico-sanitar, de aici, 
rămase deocamdată fără 
răspuns.

Estera SÎNA
SC Prelucrări Mecanice SA Călan 

organizează CONCURS 
de selecție a administratorului societății 

în conformitate cu Normele Metodologice privind 
încheierea contractelor de administrare prin H.G.364/1999 
și publicată în Monitorul Oficial nr. 213/14.05.1999, partea 
I, se solicită oferte de participare la concursul de selecție a 
administratorului societății.

Ofertele vor fi depuse la sediul SC Prelucrări Mecanice 
SA din Călan, str. Furnalistului, nr. 17/H, jud. Hunedoara, 
până la data de 13.10.1999.

Criteriile de selecție sunt conform H.G. 364/99.
Testele prevăzute la art. 13 lit. a) din H.G. 364/99 se 

susțin la Universitatea de Vest din Timișoara.
Candidațirvor depune, la sediul societății, în plicsigilat:
- documentele care să ateste îndeplinirea condițiilor 

minime obligatorii prevăzute în Normele Metodologice la 
art. 9, art. 13 lit. a), b) și d) sau după caz, la art.' 10;

- oferta cuprinzând propunerile prevăzute la art. 13 lit. 
c) și e), din aceleași Norme Metodologice.

Documentele prevăzute Ia art. 8 din Normele Metodo
logice vor fi puse la dispoziția candidaților pentru 
consultare la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 
8-14, în baza unui Acord de confidențialitate.

Interviul candidaților cu plenul comisiei de selecție se 
va desfășura pe data de 21.10/99 ora 10 la sediul societății.

Informații suplimentare la tel. 054/731870 la dna Bucur 
Violina.

Poluanții gazoși anali
zați (dioxid de azot, dioxid 
de sulf, amoniac și fenoli) 
au avut pentru perioada 6- 
12 sept. 1999 valori medii 
și maxime care s-au înca
drat în limitele prevăzute 
de STAS-ul de calitate a 
aerului nr. 12574/ 87. Va
lorile maxime au fost puse 
în evidență pe zona Hune
doara în data de 8 sep
tembrie pentru dioxidul de 
sulf și fenol, în 10 septem
brie pentru dioxidul de sulf 
și în data de 12 sep
tembrie pentru amoniac.

Valorile medii și ma
xime ale pulberilor în sus
pensie s-au încadrat în li
mita admisă de 0,015 mg/ 
mc aer/ 24 h la toate punc
tele de control din județ. 
Valoarea maximă pentru 
acest indicator a fost pusă 
în evidență pe zona 

Chișcădaga în ziua de 6 
septembrie a.c.

Pulberile sedimentabile 
continuă să înregistreze de
pășirea limitei admise de 
17,0 gr/ mp/ lună doar pe zo
na Chișcădaga și anume de 
2,3 ori pentru valoarea me
die și de 4,0 ori pentru valoa
rea maximă.

■ Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama ab
sorbite se mențin în limitele 
de variație ale fondului na
tural de radioactivitate pentru 
toți factorii de mediu anali
zați: aer (depuneri și aerosoli 
atmosferici), apă (apa brută 
din r. Mureș și din rețeaua de 
apă potabilă), sol și vege
tație. Comparând valoarea 
de atenție stabilită pentru fac

flED/ULUJ
torul de’ mediu, apa de 2,0 
Bq/1, în perioada menționată 
s-au obținut valori medii de 
0,31 Bq/1 pentru apa brută și 
de 0,12 Bq/ l'pentru apa po
tabilă.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu au avut pentru peri
oada menționată o valoare 
medie de 617,0 mg/1 și o va
loare maximă de 1206,0 mg/ 
I, valoare înregistrată la data 
de 11 sept. a.c. Comparativ 
cu perioada anterioară, se 
constată o reducere a can
tității de materii în suspensie 
pe râul Jiu cu 810,0 mg/ I 
pentru valoarea medie și cu 
1410,0 mg/1 pentru valoarea 
maximă.

Din datele primite de la 
unitățile teritoriale ale Com

paniei Naționale Apele Ro
mâne, a rezultat că în luna 
august 1999, la verificarea 
a 45 puncte de evacuare a 
apelor uzate în apele de su
prafață privind modul cum 
se respectă valorile limită 
stabilite pentru indicatorii 
de calitate, doar la 20 de 
puncte se evacuau ape 
uzate corespunzător epu
rate, iar la alte 25 ape neco
respunzător epurate. La 
această ultimă categorie, 
18 unități prezentau depășiri 
ale valorilor limită pentru un 
indicator de calitate și șapte 
unități prezentau depășiri la 
2 indicatori de calitate. Pen
tru aceste depășiri unitățile 
teritoriale ale Companiei 
Naționale Apele Române 
au aplicat penalitățile cores
punzătoare.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva
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Tarifele pentru serviciile 
telefonice se majorează cu 8%

Tarifele practicate de 
RomTelecom pentru servi
ciile telefonice vor fi ajus
tate, de la l octombrie, cu 
aproximativ 8%, deși socie
tatea avea dreptul să mo
difice tarifele cu 13%, a de
clarat Vasilis Tsakoniatis, 
directorul general al 
RomTelecom.

EI susține că, încă de la 
începutul acestui an, tari
fele RomTelecom au crescut 
cu doar 46,4%, în condițiile 
în care situația economică a 
României s-a caracterizat 
printr-o devalorizare a mo
nedei naționale și prin creș
terea ratei inflației.

“De la începutul anului 
și până acum nu a existat o 
creștere a tarifelor în ter
meni reali”, a spus Tsako
niatis. El a arătat că aceste 
ajustări au fost necesare 
pentru acoperirea plăților 
rezultate din contractele de 
investiții, care se efectuează 
în valută, precum și pentru 
plata salariilor, “care au fost 
adaptate situației eco
nomice”.

Directorul general al 
RomTelecom a precizat că 
salariile angajaților socie
tății au fost majorate, de la 1 
iunie, cu 40%, iar de la 1 sep

tembrie lefurile angajaților au 
primit un spor de 5%.

“In cazul în care situația 
economică din România ar fi 
fost mai puțin volatilă, am fi 
putut menține tarifele nemo
dificate o perioadă mai mare 
de timp”, a spus Tsakoniatis.

El consideră că numărul 
angajaților RomTelecom este 
mult prea mare în raport cu 
liniile telefonice. La începu
tul acestui an, RomTelecom 
avea peste 48.000 de angajați, 
la un număr de 4 milioane 
linii telefonice, în timp ce la 
compania de telecomunicații 
OTE din Grecia numărul an
gajaților este mai mic de 
20.000, la un număr de peste 
6,5 milioane linii telefonice.

Oficialul RomTelecom a 
mai declarat că, în acest an, 
valoarea investițiilor care vor 
fi realizate pentru dezvolta
rea rețelei și introducerea de 
noi servicii va atinge 545 mi
lioane dolari. In anul 2000, 
investițiile RomTelecom se 
vor cifra la 600 milioane do
lari. Până la sfârșitul anului 
2003, valoarea totală a inves
tițiilor în rețeaua de telefo
nie din România va atinge 
2,7 miliarde dolari.

Tsakoniatis a precizat că 
suma de 545 milioane dolari,

care va fi investită în acest 
an, include și finanțarea ne
cesară pentru instalarea re
țelei de telefonie mobilă în 
sistem GSM 1800, care va fi 
operată de compania 
Cosmorom.

“Sperăm ca această re
țea de telefonie mobilă să 
aibă succesul înregistrat de 
rețeaua din Grecia 
Cosmote, care, în mai puțin 
de un an de la lansare, a 
atras peste 500 de mii de 
abonați”, a adăugat Tsako
niatis.

Directorul general al 
RomTelecom a spus că 
obiectivele asumate de 
OTE prin contractul de 
privatizare a RomTelecom 
sunt destul de dificile, dar 
a menționat că, în situația 
în care piața se va dezvol
ta favorabil în următoarea 
perioadă, există posibili
tatea depășirii obligațiilor 
asumate prin acord.

Ei a spus că, până la 
sfârșitul anului 2003, nu
mărul de noi linii tele
fonice digitale instalate va 
fi de 2 milioane, iar alte 
500.000 de linii vor fi 
transferate din sistem ma
nual și analogic în sistem 
digital.

Credite bancare 
pentru 

studenții 
particulari
Senatul a modificat or

donanța guvernamentală 
privind acordarea de cre
dite bancare pentru stu- 
denți, astfel încât de aceas
tă facilitate să poată bene
ficia și studenții din învăță
mântul particular acreditat.

în ordonanță se pre

vede că, pentru a beneficia 
de credite, studenții trebuie 
să promoveze toate exa
menele din anul de studii 
precedent și să beneficieze 
de un venit lunar cel mult 
egal cu salariul minim pe 
economie. Aceste credite 
se acordă pentru procura
rea de cărți, calculatoare 
personale, îmbrăcăminte și 
încălțăminte. Creditele 
sunt garantate de către Mi
nisterul Educației Națio
nale.

Senatul a adoptat și or
donanța referitoare la în
ființarea Comisiei de Eva
luare și Acreditare în învă

țământul Preuniversitar. La 
propunerea senatorului li
beral Tiberiu Vladislav, Se
natul a decis ca din aceas
tă comisie să poată face 
parte și cadre didactice din 

^învățământul particular.

JINUZITELE CROMCE 
PROVOCATE DE 

CIUPERCI 
U1MCEEULARE?

Cea mai mare parte a sinuzitelor cronice este cauzată de 
ciuperci unicelulare, ce provoacă o reacție a sistemului imunitar, 
se arată într-un studiu publicat de medicii de la clinica americană 
Mayo din Rochester, transmite AFP.

Sinuzita cronică, boală care afectează în jur de 37 de milioane 
de afriericani, se manifestă, aproximativ trei luni pe an, prin 
secreții nazale abundente, tuse, dureri de cap și eventual 
formarea de polipi.

Până în prezent, cauza sinuzitelor cronice era necunoscută, 
au subliniat cercetătorii. Potrivit lor, simptomele neplăcute sunt 
provocate de ciuperci, nefiind vorba, deci, de o reacție alergică, ci 
de una imunitară. Medicii au identificat în mucusul nazal al 
bolnavilor 40 de specii diferite de ciuperci în cazurile analizate, cu 
o medie de 2,7 pe pacient. Cercetătorii au demonstrat că în cazul 
anumitor persoane mai sensibile, sistemul imunitar activează 
globule albe pentru a lupta contra ciupercilor, iar aceste globule 
irită membranele nasului. Atâta vreme cât ciupercile rezistă, iritația 
persistă. în lume există mii de specii de ciuperci unicelulare.

Medicii speră că această descoperire va rezolva problemele 
numeroșilor bolnavi, pentru că de-acum va putea fi tratată cauza, 
și nu simptomele cum se întâmpla până în prezent. Un tratament 
complet nu va putea.fi însă pus la,punct mai devreme de doi ani, 
au estimat specialiștii.

O nouă emisiune de 
certificate de trezorerie 

pentru populație

rmcrzu xr mu amul
2000f DAR VOR TĂ’fc

Francezii consideră că trecerea 
în anul 2000 este un eveniment ex
cepțional, care trebuie sărbătorit, dar 
se tem de posibilele probleme ce vor 
apărea din cauza computerelor și 
intenționează să își ia măsuri de pre
cauție, se arată într-un sondaj citat de 
AFR

Mai mult de jumătate dintre fran
cezi (58 la sută) sunt convinși că 
problema informatică va afecta toate 
domeniile în care sunt folosite com
putere. Cu toate acestea, teama nu-i 
împiedică să sărbătorească trecerea 
în anul 2000. 61 la sută din persoanele 
chestionate consideră că este vorba 
de un eveniment important: 33 la sută 
vor face un revelion deosebit, 24 la 
sută vor cumpăra mai multe artificii și 
pocnitori decât în alți ani, iar opt la 
sută vor pleca în străinătate.

Marea teamă a francezilor ră
mâne, totuși, problema computerelor,

deci 20 la sută dintre ei își vor lua mă
suri de precauție, printre acestea se 
numără retragerea banilor lichizi de la 
bancă (șase la sută), cumpărarea de 
provizii (patru la sută), de lanterne și 
baterii, ba chiar și aprovizionarea cu 
apă potabilă (trei la sută).

Nu întâmplător au apărut aceste 
rezultate, pentru că un alt sondaj a 
arătat că francezii sunt, alături de 
belgieni, cei mai reticenți europeni în 
legătură cu Internetul și revoluția in
formatică.

Potrivit acestui studiu, efectuat în 
opt țări, 77 la sută dintre europeni 
consideră că Internetul și mesageria 
electronică reprezintă "modul de co
municare care va schimba cel mai mult 
relațiile dintre oameni în viitor", devan
sând cu mult telefonul. Numai 69 la 
sută dintre francezi sunt de această 
părere, comparativ cu 84 la sută dintre 
britanici.

ASUPRITE

Ministerul Finanțelor a 
lansat, în perioada 13-30 
septembrie, o nouă emi
siune de certificate de tre
zorerie destinată persoa
nelor fizice.

Dobânda este de 60% 
pe an, iar scadența la 90 
de zile.

Certificatele vor putea fi 
cumpărate fie în numerar, 
fie prin virament din con
turile deschise la CEC sau 
la băncile comerciale. Cer
tificatele au valoarea nomi
nală de un milion de lei și 
se vor tipări și cu valori de 
5 milioane de lei, 10 mili
oane de lei, 20 de milioane 
de lei și 50 de milioane de 
lei. Pentru răscumpărarea 
înainte de scadență se 
oferă o dobândă anuală de 
10%, iar în cazul depune
rilor la termen, Ministerul 
Finanțelor oferă o dobândă 
de 56% pe an.

Trezoreria Statului a 
plătit populației, până la 
începutul lunii septembrie, 
aproape 1.200 de miliarde 
de lei, reprezentând certi
ficate de trezorerie emise 
de Ministerul Finanțelor și 

^răscumpărate, precum și

dobânzile aferente aces
tora, pentru emisiunile din 
perioada 20 aprilie-20 mai, 
care au avut scadența în 
perioada 19 iulie-26 
august.

La prima emisiune de 
certificate, din 20 aprilie-14 
mai, cu o dobândă de 80%> 
pe an și cu scadența la 19- 
29 iulie, Ministerul Finan
țelor a vândut certificate în 
valoare de 1.689 miliarde 
lei, pentru care trebuia plă
tită o dobândă de 338 mili
arde lei. Din această emi
siune, populația a răscum
părat certificate în valoare 
de 719 miliardb lei, pentru 
care s-a plătit o dobândă 
de 144 miliarde lei.

La cea de-a doua emi
siune, din perioada 18-22 
mai, cu dobânda de 80% 
pe an și cu scadența la 16- 
26 august s-au vândut cer
tificate în valoare de 388 
miliarde lei, pentru care s- 
a plătit o dobândă de 79 
miliarde lei. La scadență, 
populația a răscumpărat 
certificate în valoare de 
233 miliarde lei, la care s-a 
plătit o dobândă de 46 
miliarde lei.

Soluția acestei 
integrant 

este denumirea unuia 
dintre cele mai 

cunoscute monumente
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Unul dintre marii actori 
ai anilor ’30-’40, cel care va 
deveni junele-prim al ecra
nului american în epoca de 
glorie a Hollywood-ului, a 
fost TYRONE POWER. S-a 
născut într-o familie de ar
tiști (tatăl actor de teatru) la 
5 mai 1914 în Cincinatti - 
statul Ohio.

Datorită intuiției soției 
producătorului Darryl F. Za- 
nuck, obține un rol episo
dic în “Tom Brown from 
Culver” (T.B. din Culver) - 
1932, regia William Wyler, 
iar regizorul Henry King îi 
încredințează rolul titular în 
filmul istoric “Trafalgar” - 
1936.

Se impune definitiv în 
"cetatea filmului” cu succesul 
obținut în “Girl’s Dormitory”

(Dormitorul fetelor) -1936, în 
regia lui Irving Cummings. Are 
parte de partenere celebre, 
cum au fost Sonja Henie în 
“Thin Ice” /(Floarea de gheață) 
- 1937, regia Sidney Lanfield, 
Alice Faye în “Alexander’s 
Regtime Band” (Rapsodia

. “ • * •
+ PULBERE DE STELE

diabolică) - 1938, regia Henry 
King, sau Annabella (viitoarea 
sa soție) în “Suez" - 1938, 
regia Allan Dwan.

Obține un mare succes cu 
ecranizarea romanului scris 
de Louis Bromfield “The 
Rains Come” (Vin ploile) - 
1939, în regia lui Clarence 
Brown, alături de Myrna Loy. 
între 1942-1945 se află pe

frontul din Pacific. își reia 

activitatea pe platou cu “The 
Razor’s Edge” (Tăiș de brici) 
- 1946, regia Edmund 
Goulding, ecranizarea 
romanului omonim al lui 
Somerset Maugham.

în anii ’50, Tyrone Po
wer joacă și mult teatru, 
fiindu-i de folos pentru ur
mătoarele apariții, cum au 
fost “The Long Gray Line" 
(Lungul drum cenușiu) - 
1955, regia John Ford sau 
“Witness for prosecution' 
(Martorul acuzării) - 1957, 
regia Billy Wilder.

S-a stins din viață la 
Madrid, la 15 noiembrie 
1958, în timpul turnării su
perproducției "Solomon și 
regina din Saba”.

Adrian CRUPENSCHi

putea.fi
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“Lenea este un blestem al corpului și 
al spiritului, izvorul inutilității, rădăcina 
răului... Lenea spiritului este mai rea de
cât aceea a trupului. Mintea lipsită de 
ocupație este o boală - rugina sufletului 
o ciumă, iadul însuși."

Burton

Despre lene
- “Lenea este mama tuturor viciilor.”

Proverb românesc
- “Ignoranța și lenevia sunt cele mai mari 

din toate relele. Ele sunt un teren pe care se 
nasc și cresc toate viciile și toate mizeriile."

B. Franklin
- “Lenea nu e odihnă, și de aceea îi lipsește 

mulțumirea."
N. iorga

- “Să-ți fie rușine de tine, dacă ai ajuns un 
suflet obosit, într-un corp încă plin de vigoare."

Marc Aureiiu
- “Lenea este blestemul omenirii, nu munca. 

Lenea distruge inima individului ca și pe aceea 
a națiunilor, întocmai după cum rugina mănâncă 
fierul. Dintre toate înclinațiile firii noastre, nu 
cred că există una de care ar trebui să ne 
ferim mai mult ca de lene.”

S. Smites
- “Du-te, leneșule, la furnică și vezi munca 

ei și prinde minte!"
înțeleptul Solomon

_ J)

E> Legile terorii aplicate
1. Când îți revezi notițele înaintea unui 

examen, cele mai importante vor fi ili
zibile.

. 2. 80 la sută din examenul final se va 
baza fie pe unicul curs la care ai lipsit, fie 
pe singura prelegere pe care nu ai 
recitit-o.

3. Un curs pregătitor pentru cursul 
dorit va fi programat în semestrul următor.

4. Dacă ai un examen cu cărțile des
chise, îți vei uita cartea acasă.

E> Maxima lui May
Universitatea este un loc unde oa

menii cu principii sunt mai numeroși de
cât cei cu valoare.

E> Legea lui Waffle
Entuziasmul unui profesor pentru a 

preda cursul introductiv variază invers pro
porțional cu probabilitatea ca el să-l’și 
țină.

E> Legea examenului, a lui 
Weisman

Dacă ești sigur pe tine, după ce toc
mai ai încheiat un examen, este pentru că 
nu știi de ajuns ca să îți dai seama că nu 
poți fi sigur de nimic.

"Iubind pe cineva, l-ai luat în sufletul tău, 
fără ca el să piardă ceva.”

încredere
“Sufletul nu ți-l da decât cui îți dă sufletul lui. 

Altfel tu rămâi fără nimic.”

înțelepciune
"O mie de înțelepți se pot înțelege mai bine 

decât doi proști."

învățătura
“Nu pentru examene înveți, ci pentru după 

examen.”

Prost
"Surdul vorbește mai tare decât cel ce 

aude și prostul discută mai mult decât cel ce 
înțelege.”

Răzbunare
“Răzbunarea nu poate avea înțeles; rănind, 

nu ți se duce rana din suflet.”

Râs
“Cel ce râde nu e totdeauna superior acelui 

de care râde."

Libertate
“Om liber e acela care n-are nevoie să 

spuie nici o minciună."

73 “Tot ceea ce este frumos este și 
foarte puțin.”

73 “Virtutea dorește onoarea pentru, 
că altă distincție nu are.”

73 “Casa fără cărți seamănă cu un 
corp fără suflet.”

>3. “Dacă nu vei cunoaște 
evenimentele de dinaintea nașterii tale, 
vei rămâne veșnic copil.”

73. “Istoria este dascălul vieții.”
>3. “Omul este supus greșelii, dar 

nimeni în afară de cel prost nu persistă 
atât de mult în greșeală.”

73. “Cum e omul, așa e și vorbirea 
lui.”

73. “Când zăngăne armele, legile 
tac.”

73. “Cel ce este atât de surd că nu 
vrea să audă adevărul nici de la prieteni, 
acela este un om pierdut.”

73. “Mincinosul nu se bucură de cre
zare nici atunci când spune adevărul.”

73 “Cine a suferit, nu uită”...
'

f
© Discută două 

prietene:
- Tu îl iubești pe bărba

tul tău? Știu că te-ai mă
ritat din interes.

- La început mi-era in
diferent, dar acum îl 
iubesc la fel ca-n prima 
zi!...

© - Spune, lonescule, 
cine i-a bătut pe francezi la 
Waterloo?

- Nimeni, domnule pro
fesor. Acolo nici nu există 
stadion...

© - Te-ai căsători cu 
un imbecil numai pentru 
că are un automobil 
scump?-

- Nu știu, Dorele, pro
punerea ta e atât de neaș
teptată ...

© - Draga mea, de ce 
nu-mi povestești nimic din 
viața ta de fată?

- Știi, dragul meu, ro
am gândit să păstrez su
biectul acesta pentru 
serile lungi de iarnă...

© - Cred că nevastă- 
mea a învățat să gătească 
după televizor.

- Cum așa?
- Mereu reluări, reluări, 

reluări...

© Afiș: “Concert ex
traordinar susținut de tânăra 
soprană cu ocazia ieșirii 
sale la pensie. ’’

© O bătrână susține că 
a văzut un OZN. Un polițist o 
întreabă:

- Sunteți sigură că ați vă
zut o farfurie zburătoare?

- Am văzut-o cum te văd 
și pe dumneata, părinte!” 
răspunde bătrâna.

© La restaurant, un 
client cheamă ospătarul și-i 
spune:

- Adu-mi, te rog, altă fur
culiță. Asta e prea moale 
pentru friptura pe care mi-ai 
adus-o!

© - De când m-am în
surat am probleme cu ve
derea.

- Cum așa?
- Nu mai văd nici un 

ban!

© - Cică Coca i-a po
vestit noului ei logodnic toa
te aventurile ei anterioare.

- Ce curaj!
- Nu. Ce memorie!

© Proaspăta pereche 
a plecat într-o vacanță de 
două săptămâni la o caba
nă singuratică din munți. 
După șapte zile, tânăra mi
reasă sună la mama ei și-i 
mărturisește printre la
crimi:

- Vai, mămică, ne-am 
certat îngrozitor! Ce mă fac 
acum?

- Liniștește-te! Se în
tâmplă în orice căsnicie.

-Da? Dar cu cadavrul 
ce fac?

© - Ce nebunie! Ce 
ironie!

- Ce anume, Gogule?
- Cum ce? Uite, stăm 

aici la cârciumă și bem să 
ne mai uităm nevestele, iar 
când ajungem acasă le 
vedem dublu...

© - Oare blonda de 
colo o fi necăsătorită?

- Bineînțeles. A treia 
oară.

© - Tinere, dacă vrei 
într-adevăr să te 
căsătorești cu fiica mea, 
trebuie să promiți că vei 
isprăvi cu prostiile...

- Jur! Asta va fi ultima!

Culese și prelucrate de 
Hie LEAHU

______________________ >

LAB/R/MT
• Un profesor de psiho

logie: “Singura probă se
rioasă de maturitate psi
hică este simțul umorului. ” 
• Nu poți duce în suflet 
ceea ce depășește gabaritul 
tău spiritual. • întrebat 
fiind care este cel mai greu 
lucru din lume, Goethe a 
răspuns: “ Să fii singur în 
Paradis”. •AVIZ PARVE- 
NIȚILOR DE TOATE SO
IURILE: “Un rang modest 
nu înseamnă și o modestă 
fericire”. (Shakespeare). 
•Nespusul cântărește mai 
mult decât tot ce spui (și 
scrii!). •Recent - după doi 
ani de DOR - reușesc să 
ajung pe pământul copi
lăriei mele. Acolo, lumina 
ce șiroiește pe ziduri e lu
mina candelei în care arde 
sufletul meu... »De la CIO- 
RAN citire: “Dragostea es
te sfințenie plus sexualita
te. Nimeni și nimic nu poa
te îmblânzi paradoxul 
acesta prăpăstios și su
blim. ” •STRICT A UTEN- 
TIC: La o mică coadă for
mată pentru achitarea fac

turii telefonice, doi țipi cu 
aere importante povestesc 
în fața mea. Unul dintre ei 
are celular la chimir, ce
lular care piuie la un mo
ment dat de răsună poșta. 
Importantul personaj dă 
niște importante și scurte 
ordine sclavului care o fi 
sunat, apoi închide fără să 
salute. Colegul lui de 
coadă îl întreabă: “Cum 
dracu o fi făcută drăcia asta 
de celular?!” Răspunsul 
stăpânului de celular a fost 
amețitor: “Păi, cred că-i 
ceva cu rotițe. Altfel cum 
să apară numere?!” * *Un  
“NOR” prin toamna 
labirintului: “ Nori vor 
mai fi mereu, dar aceia 
despre care scrie aici au 
trecut pentru totdeauna, 
nu vor mai fi niciodată, 
cuvintele acestea sunt le
gate de efemerul absolut, 
spulberate în trecutul de
plin și irecuperabil, ră
tăcite într-o țară fără în
toarcere și fără urme. ”

• Un nor de dimensi
une mijlocie cântărește cir
ca 300.000 de tone. Există 
însă și nori de furtună a că
ror greutate a fost estimată 
ca depășind un milion de 
tone.

• Pe un kilometru pă
trat de uscat trăiesc mai 
multe insecte decât oa
meni pe întregul pământ.

• în stare de repaus, 

inima pițigoiului bate de 
1.200 de ori pe minut.

• S-a calculat că in
sectele dăunătoare distrug 
în fiecare an în întreaga 
lume 35.000.000 de tone 
din producția globală de 
cereale și încă 50.000.000 
de tone de grâne în timpul 
păstrării acestora în 
magazii și depozite.

• Benjamin Franklin 
(1706 - 1790) a fost nu 
doar un remarcabil om po
litic, ci și inventatorul para
trăsnetului (1752).

• în Londra a fost 

amenajat un muzeu al 
pantalonilor celebri. Aici 
pot fi admirați pantaloni ca
re au aparținut lui Ludovic 
al XlV-lea, Napoleon, 
Beethoven și Kant.

Uie LEAHU
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ORIZONTAL: 1) Tip clasic de 
profesor secundar; 2) Cirac cvasi- 
potent la școala armelor - Respon
sabilă cu rularea în lumea filmului; 
3) Pământ stropit de lacrimile ce
rului - înscrisă de facto la fără 
frecvență - Rămas bun luat la în
toarcere!; 4) Decor educațional 
pentru orele unei dădace - Manuale 
de aritmetică pentru clasele pri
mare (sg.); 5) Rezultat obținut în 
urma unui sondaj - Element stabil la 
ora de gimnastică; 6) Pictor fran
cez, portretist la curtea de Valois - 
Prefix luat în calcul pentru a mia 
parte; 7) Consemnată cu un rost 
anume la învățătură - Școlar con
semnat în perioada de învățătură 
(dim.); 8) Trase la edec după voia 
noastră - învață meserie de la un 
profesor de profesie - Focarul si
deral al unei vechi culturi; 9) în
vățător demn al purtărilor frumoase 
- Obiect de studiu la școala spăr
gătorilor; 10) Facultate tradițională 
de limbi romanice.

VERTICAL: 1) Căzut cu brio la examenul de stat; 
2) Manuale necesare pentru a merge la cursuri (sg.) - 
Pleacă de la cursuri cu bună știință; 3) Punct de 
plecare în aruncări aleatorii - Capete inapte efortului de 
școlarizare - Arcuș de cântat pe strunele hărniciei; 4) 
Corigent la purtare în cazul acuzativ - Prima grupă în 
învățământul preșcolar (pl.); 5) Făcută din ochi... la 
anatomie! - întemeietor al școlii noastre de arte 
frumoase; 6) A face din absolvent analfabet (fig.) - 
Baba dintr-o veche poveste interlopă; 7) Protagonist al 
cifrelor la ora de scriere - Rezultat scontat al unui 
examen nepregătit; 8) Element ponderal în stil mare, 
aplicat concis - Cu frecvență regulată la cursuri - 
Recunoaștere acordată unei uniforme; 9) Servicii 
vetuste specializate în distribuirea cărților - Respins 
indubitabil la examenul de estetică; 10) Operație de 
adunare generată de un pragmatism dezumanizant.

DICȚIONAR: IDC
Vas He MOLODEȚ 

Dezlegarea careului “APORIE" apărut în 
ziarul nostru de sâmbăta trecută:

1) STRĂBĂTUTE; 2) TREMURĂTOR: 3) RA - 11 
ARIL - NA; 4) ADÂNCI - SAD; 5) TUȘTI - BOLI; 6) 11 
ACTE - TĂTIC; 7) GAI - CĂNITĂ; 8) ET - MORI -AT; " 
9) MOBILITĂȚI; 10) ERISIFACEE. ■ I

Soluția problemei 
din nr. trecut:
1. Da4! Re3
2. Df4 mat

Controlul poziției:
Alb: Re3, Db8, Td7, 
Ce2, p:f4 și g5 
Negru: Rf5

1. ...Re1
2. Dd1 mat

..Rd
2. Dc2 mat

MAT ÎN 2 MUTAM

1....RC3
2. Db4 mat

\
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18-19 SEPTEMBRIE 1999Cuvântul liber

I*  I L. Sâmbătă
18 septembrie

TVR 1
9.00 Mica sirenă (d.a)

9.30 Tin-Tin (d.a, ep. 1) 10.00 
Enciclopedia de folclor 10.30 
Pe aripile filmului 11.00 Art.
Mania 12.00 20.000 de leghe 
sub mări (f.a. SUA 1996) 
14.00 Arca...Marinei trece
Ecuatorul 16.00 Adevărul
despre femei (s. Anglia 
'1997, ep. 1) 17.00 Farmece 
(s, ep. 19) 18.00
Teleenciclopedia 18.45 
Sarabanda (cs) 19.30 Carol 
și compania (s, ep. 1) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport 20.30 
Surprize, surprize (cs)
22.30 Dr. Quinn (s, seria 6, 
ep. 1) 23.30 Jurnalul de 
noapte. Sport

TVR 2
10.40 Toate pânzele susl 

(s) 12.30 TVR Timișoara 
14.00 în spiritul legii (s) 15.05 
Giacomo Casanova, mitul 
unui aventurier (do, p. II) 
16.00 Grecia (s, ep. 158) 
16.45 Santa Barbara (s, ep. 

^974) 17.35 SOS la capătul

Duminică
19 septembrie 

TVR I
8.00 Anno Domini (em. 

religioasă) 9.30 Kiki Riki 
Miki... (mag. pt. copii) 11.00 
Viața satului 12.30 Tezaur 
folcloric 13.30 Emisiune 
publicistică 14.00
Divertisment 16.00 Lumea 
bărbaților (s, ep. 25) 16.30 
Auto Show 17.00 Star Trek 
(s. SF, ep. 27) 17.45 Trupa de 
șoc (TVR Timișoara) 18.15 
Spectacolul lumii (do, ep. 1) 
20.00 Jurnal. Meteo 20.30 
Duminica sportivă 20.45 
Divertis Show 21.50 Minciuni 
adevărate (f.a. SUA 1994)

- TVR 2 0
8.30 Samba lui Auguste 

Comte (do, p. II) 9.30 Arca 
lui Noe (r) 11.20 TVR lași 
13.20 Știrile...XXL pentru 
copil și tineret 13.50 în 
spiritul legii (s) 15.00 Tom 
Jones (r) 16.00 Grecia (s, ep. 
159) 16.45 Santa Barbara (s, 
ep. 975) 18.30 Rumba-

<■

luni
20 septembrie

TVR 1
12.05 Surprize, Surprize (r) 

14.10 TVR Craiova 16.00 
Emisiune în limba maghiară 
18.05 Jumătatea ta (cs) 19.05 
Sunset Beach (s, ep. 533) 20.00 
Jurnal. Meteo. Sport 21.00 Feli
city (s. SUA 1998, ep. 1) 21.45 
Apelul de seară 22.30 Cu ochii’n 
patru (anchetă) 23.15 Jurnalul de 
noapte. Sport

TVR 2
12.00 Sensul tranziției 13.10 

Dragostea contează (r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.00 Moli 
Flanders (s, ep. 2) 16.00 Grecia 
(s, ep. 160) 16.45 Santa Barbara 
(s, ep. 976) 18.00 Nimic sfânt (s, 
ep. 15) 19.00 Oameni care au fost
19.30 Mapamond 20.00 Craii de 
curtea veche (dramă România 
1995) 22.15 Marile meciuri

ANTENA I
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.15 Colivia de aur 
(s, ep. 1) 11.00 Fete de provincie 
(s, ep. 12) 11.35 Inspirația 

lumiil (d.a) 18.00 Serial de 
călătorii (do) 20.15 Teatru TV: 
„Insula” 22.00 Fotbal Meci 
din Campionatul Spaniei, 
etapa a IV-a (d)

AMTSblA 1
8.30 Fir întins (mag.) 9.00 

Desene animate 10.00 Ad
vertising Missionalres (do) 
11.00 Casa de piatră 11.30 
Roata de rezervă (mag.) 
12.00 Publicistică 13.00 Cu 
Cristian Țopescu de la A la 
infinit (mag.) 16.00 Fotbal 
Rapid - Petrolul (d) 18.00 
Elena, viața mea (s, ep. 55) 
19.00 Observator 20.15 
Fotbal Divizia A Ursus: FC 
Național - Extensiv Craiova 
(d) 22.30 Observator 23.00 
Un adevărat geniu (co. SUA 
1985)

PRO TV
9.00 Povestiri din Marea 

Sudului (s) 10.00 Tenis: Chal
lenger Brașov - semifinala 1 
(d) 12.00 Profesiunea mea, 
cultura 13.00 Știrile PRO TV 
13.05 Generația PRO 17.00 
ProFashion (mag.) 18.00 Su
per Bingo 19.30 Știrile PRO

Tumba... și copiii cântă ce 
vor eil 19.05 Timpul trecut 
(do. Anglia 1998) 19.55 Un 
secol de cinema: Ion Chaney 
(do) 20.40 Retrospectiva 
Premiilor APTR, 1993 22.10 
Sportmania 22.40 Ziua în care 
vin peștii (vo. SUA 1967)

ANTENA I
8.00 Spiritualitate și 

credință 10.00 Godzilla (d.a, 
ep. 5&6) 11.00 Aventurile lui 
Sinbad (s, ep. 2) 11.45 Game 
Show: „Buni prieteni” 12.15 
Seria Stan și Bran (co. SUA) 
13.00 Duminica în familie 
16.00 Fotbal Divizia A Ursus: 
Universitatea Craiova - 
Steaua (d) 18.00 Elena, viața 
mea (s, ep. 56) 19.00
Observator 22.30 Meciul 
meciurilor

PRO TV
9.00 Super Abracadabra 

(mag. pt. copii) 10.00 Tenis: 
Challenger Brașov - finala (d) 
12.00 Profeții despre trecut 
13.00 Știrile PRO TV 18.30 
Beverly Hills (s, ep. 164) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Cupldon 
(s, ep. 3) 21.00 Harta

Caroline! (s, ep. 6) 15.00 Tropical 
Heat (s, ep. 54) 13.00 Știrile 
amiezii 13.15 Viitorul începe azi 
(s, ep. 29) 14.00 Esmeralda (s, 
ep. 112) 15.00 Ape liniștite (s, ep. 
121) 16.00 Luz Maria (s, ep. 85) 
17.00 Știri 17.25 Elena, viața mea 
(s, ep. 57, 58) 19.00 Observator 
20.00 Pericol Iminent (s, ep. 45) 
21.00 Dublă identitate (s, ep. 3) 
22.00 Observator

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.00 Tânăr și neliniștit 
(r) 12.30 Adevărul gol-goluț(s, 
ep. 33) 13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Babylon 5 (s, ep. 26) 13.45 Ani 
de liceu (s, ep. 11) 14.15 
Miracolul tinereții (s, ep. 11) 
14.45 Familia Bundy (s, ep. 173)
15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 93) 
16.00 Tânăr șl neliniștit (s, ep. 
836) 17.00 Știrile PRO TV 17.30 
Rosalinda (s, ep. 11) 18.30 Inimă 
de țigancă (s, ep. 98) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 After The Silence 
(dramă SUA 1996) 22.25 Știrile 
PRO TV

ACASĂ
6.00 - 12.50 Seriale șl filme 

(reluări) 14.15 Marla (s) 15.00

TV 20.00 Asteroidul (f. SF 
SUA 1997, p. II) 22.00 OZ - 
închisoarea federală (s) 
22.55 Știrile PRO TV 23.00 
Columbo: Sex and the Mar
ried Detective (f. p. SUA 1989) 

ACASĂ
6.00 - 12.50 Seriale și filme 

(reluări) 14.15 Maria (s) 15.00 
Viața noastră (s) 16.00
Preciosa (s) 17.55 Vremea de 
acasă 18.00 Fotbal Premier 
League 20.00 Floare de aur 
(s, ep. 3) 20.50 Micuțele 
doamne (s, ep. 3) 22.30 Poirot 
(s.p. Anglia 1993, 2 ep.)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

copii 12.00 Sport Magazin 
13.00 Motor Plus 13.30 Apel 
de urgență (r) 14.00 Real TV
14.30 Dosarele Y (r) 15.00 
Comisarul Rex (r) 16.00 
Telenovelă 17.00 Nadine 
Show 18.00 Știri 18.30 Ca
mera ascunsă 19.00 Popular 
(div.) 21.00 Film artistic 22.45 
Știri

HB©
10.00 Franklin (d.a) 10.30 

Războinicii stelari (s) 11.00 Al 

sufletului omenesc (dramă 
Canada/Fr. Australia/Anglia 
1992) 23.00 Procesul etapei

ACASĂ
6.00 - 12.45 Seriale și 

filme (reluări) 14.30 Jackie 
Collins: Hollywood 15.00 
Viața noastră (s) 16.00
Preciosa (s) 17.00 Căsuța 
poveștilor 17.50 Vremea de 
acasă 17.55 Fotbal Premier 
League (d) 20.00 Floare de 
aur (s, ep. 4) 20.50 Micuțele 
doamne (s, ep. 4) 22.30 Des
tine (dramă SUA 1986, p. II)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

copii 11.00 Duminică la prânz 
12.00 Vacanță a la Petrișor 
(em. culinară) 12.30 Tiberiu 
și Tibanu (retrospectivă)
13.30 Emisiune de folclor 
14.00 Cinemagia 14.30 Film 
artistic 17.30 Chlc 18.00 Știri
18.30 Minlserie 20.15 Film 
artistic 22.15 Știri

HBG>
10.00 Uimitoarele aventuri 

ale unui urs panda (f.a. SUA 
’95) 11.30 Războinicii stelari

Viața noastră (s) 16.00 Preciosa 
(s) 17.30 Dragoste și putere (s) 
18.20 Acasă la bunica (rețetă 
culinară) 18.30 Renzo și Adriana 
(s) 19.30 Lanțurile iubirii (s) 20.25 
Căsuța poveștilor 20.30 înger 
sălbatic (s) 21.30 Sânge din 
sângele meu (s) 22.30 Te-ai făcut 
băiat mare (co. SUA ’66)

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu Prima 12.00 

Nadine Show (r) 14.00 Karaoke 
Show (r) 15.00 Viața în direct (em. 
socială) 16.00 Telenovelă 17.00 - 
Nadine Show 18.00 Știri 19.00 
Tiberiu & Tibanu 19.15 Karaoke 
Show 20.15 Dosarele Y 21.00 
Serial 22.15 Știri 22.45 Revista 
presei 23.00 Politica de mâine

10.00 A doua carte a junglei 
(f.a. SUA 1997) 11.30 O altfel de 
tabără (co. SUA 1994) 13.00 O 
vară printre prieteni (f.a. SUA 
1997) 14.45 Colț Alb 2: Mitul 
lupului alb (dramă SUA 1994)
16.30 Star Trek: Primul Contact 
(SF SUA 1996) 18.15 Șapte ani în 
Tibet (dramă SUA 1997) 20.30 
Colegi de cameră (co. SUA 1995) 

șaptelea jucător (co. SUA^ 
’97) 12.45 Bătăușul (co. SUA 
’96) 14.15 Buddy (dramă 
SUA ’97) 15.45 La înălțime 
(f.a. SUA ’97) 17.30 Ana
conda (f. suspans SUA ’97) 
19.00 Acea pisică 
blestemată (co. SUA 1994)
20.30 Evadare din Los An
geles (f.a./SF SUA 1996)
22.15 între două lumi (SF 
SUA ’97) 23.45 Ultima 
aventură (f.a. SUA ’93)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)
8.10 Dintre sute de ziare 

(r) 9.00 Țara spiridușilor 
10.00 Știrile locale (r) 10.10 
Deva Mix (r) 11.00 Aventuri 
în aer liber 11.40 Lumea în 
clipa 2000 13.00 Studioul Tu
dor Vornicu 18.00 Rendez
vous la Tele 7 19.00'
Globetrotter 20.00
Actualitatea Tele 7 20.40 
Film: Blue Max 22.30 Club 
ABC 0.00 Știri 0.15 
Celebritate (r)

PRO TV - DEVA •
08.00-9.00 “Ghici cine bate 

la ușă?” talk-show j

(f.a. SUA ’95) 12.00 Batman 
și Robin (SF SUA 1997) 14.00 
Tom și Huck (f.a. SUA 1995)
15.30 Lexx (s) 16.15 Diavolul 
în rochie albastră (f.a. SUA 
’95) 18.00 Contact (SF SUA 
’97) 20.30 Liceenele din 
Beverly Hills (co. SUA 1995)
22.15 Box: Oscar De La Hoya
- Felix Trinidad (r)

TELE 7 ABC 
(canal 34 UHF) 
8.00 Știri 8.20 Țara 

spiridușilor 9.30 Film: Blue 
Max 12.00 îți mal aduci 
aminte doamnă? 13.00 Ora 
unu a venit 15.00 Drumuri 
printre amintiri 15.30 Cutia 
muzicală 16.00 Celebritate 
(r) 17.00 Forța destinului 
18.00 Portretul unui artist 
19.00 Dincolo de anul 2000 
20.00 Actualitatea Tele 7 
21.00 Dintre sute de ziare 
22.00 Film: Pacientul nr. 38
- The Sender 23.15 Gala 
Tele 7

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com

ment” și “Vorbiți aici!” 

22.15Totul despre sex (s) 22.45 
Categoria grea (co. SUA 1994)

TELE 7 A8C
(canal 34 UHF)

9.00 Forța destinului 9.55 
Info Matinal 10.30 Dintre 
sute de ziare (r) 13.00 Ora 
unu a veniț 15.15 Post me
ridian 17.30 Sport magazin 
18.05 Lou Grant (s) 19.00 
Secția de poliție (s) 20.00 
Actualitatea Tele 7 20.45 
Știrile locale 21.00 Dintre 
sute de ziare 22.00 Dincolo 
de stadion 23.30 Cutia 
muzicală 00.00 Știrile locale 
0.30 Ora H - emlsigne de 
confesiuni

PRO TV - DEVA
06.10-06.30 Program 

comercial PRO TV Deva 06.30- 
07.00 “Vorbiți aici!" & “No com
ment” realizator A. Bena (r) 
07.00-10.00 “Bună dimineața, 
PRO TV e al tău!" (coproducție) 
10.00-10.45 Program comercial 
PRO TV Deva 17.00-17.30 
Știrile PRO TV (coproducție și 
insert Știri Deva) 19.30-20.30 
Știrile PRO TV (coproducție și 
insert Știri Deva) 22.20-22.30 
Știri pe scurt PRO TV Deva

Perioada 1B - 2B septembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

O ieșire în doi, noi 
cunoștințe sunt formula fericirii 
sâmbătă. Cei cu un caracter 
pozitiv duminică sunt sufletiști 
și creativi, ceilalți însă nu 
suportă contrazicerile. Vă 
puteți apropia de oameni, până 
acum inaccesibili, luni. Astfel 
afacerile dv vor lua o turnură 
bună. Din dorința de a fi 
încrezătoare în ele, femeile par 
frivole.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

în plan sentimental sunteți 
norocoși. Persoana curtată vă 
acordă în sfârșit o șansă. O 
capricioasă poveste de 
dragoste vă ocupă duminica. 
Idila s-ar putea termina printr-o 
discuție, desfășurată nu cum 
v-ați fi dorit. Nu riscați, nu faceți 
lucruri necugetate luni. E mai 
bine să fiți răbdători.

O GEMENI 
(22.V - 21.VI)

Preocupările mondene vă 
ajută să faceți noi cunoștințe 
dintre care unele vă 
interesează și din punct de 
vedere sentimental. Mici 
neplăceri în familie strică 
duminica doamnelor. Nu 
disperați, în săptămâna 
următoare lucrurile se rezolvă. 
Incertitudini și pesimism, luni. 
Le puteți depăși înfruntând 
obstacolele ori dușmanii.

O RAC
(22.VI ■ 22.VII)

Sunteți atenți, săritori și 
sănătoși. Femeile ÎȘi 
eclipsează toate rivalele. 
Duminică trebuie să fiți atenți 
ce invitație acceptați, căci 
invidioșii vă pot atrage în 
aventuri riscante. Nu băgați în 
seamă bârfele babelor. Luni 
puteți fi impulsivi, agresivi sau 
egoiști, deci încercați să vă 
supravegheați manifestările.

O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Elaborați planuri financiare 
și profesionale, aveți ocazia să 
aplicați cele învățate în anul 
anterior. Duminică sunteți 
dominat, de Venas, planeta 
iubirii, frumuseții, cadourilor și 
plăcerilor. Trebuie să-i mulțumiți 
ei, altfel pe viitor nu vă va mai 
ajuta la fel de mult. Prudența se 
impune luni. Ziua nu e pentru 
planuri mărețe și realizări 
rapide.

O FECIOARĂ , 
(23.VIII - 21.IX)

O duceți bine material și 
sufletește. însă nevoia de 
ceva nou și palpitant vă poate 
scufunda într-o mai adâncă 
monotonie cenușie. Duminică 
nu merită să răspundeți 
atacurilor dușmanilor. Se vor 
potoli singuri. Dacă nu forțați 
nota aveți de câștigat. Nu vă 
expuneți invidiei altora, nu vă 
iritați partenerul și nu exagerați 

^lucrurile luni.

O BALANȚĂ 
(22.IX - 22.X)

Atracția față de un coleg 
(ă) poate da naștere la bârfe, 
deci fiți discreți. Duminică 
visați lucruri ciudate, poate și 
pentru că ați văzut prea multe 
filme erotice. Stresul cere 
odihnă luni, când nu puteți 
conta pe promisiunile șefilor. 
Pot apărea și probleme 
financiare, e nevoie să 
temperați pornirea de a 
cheltui a partenerului.

2 SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Următoarele zile promit 
succese și popularitate, mai 
ales în rândul sexului opus, vă 
faceți partenerul gelos. Sunteți 
tensionați și nervoși, deci 
faceți o plimbare duminică, 
încercați să priviți altfel 
lucruile și veți vedea dincolo 
de supărare ceva plăcut. 
Cheltuitori de obicei, luni 
sunteți zgârciți.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Acordați atenție
argumentelor cu care vă 
susțineți proiectele. Fără 
precauții tratativele pentru 
afaceri sunt inutile. Duminică 
deciziile vă sunt dominate de 
sentimente, de aceea vă 
puteți implica în aventura față 
de care până acum ați avut 
rezerve. Nativii primei decade 
sunt mai norocoși, dar și 
celorlalți le merge bine.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Sunteți răsfățații astrelor. 
Faceți mult sport șl fizic 
sunteți în formă maximă. 
Duminică, cei ce vorbesc în 
somn vor face “preziceri” 
interesante care se vor 
adeveri. Luni trecutul revine în 
viața dv. Poate începe o iubire 
tainică și pentru o scurtă 
perioadă de timp viața dv nu 
va fi prea calmă.

3, VĂRSĂTOR 
(20.1 ■ 18.11)

Relația de cuplu și viața 
amoroasă vă compensează 
necazurile de la serviciu. 
Duminică, din dubla dv 
personalitate se manifestă cu 
predilecție eul mai puțin 
responsabil. Sunteți fericiți 
dacă puteți seduce pe cineva, 
ați înlătura din drum pe toți cei 
care vi se opun. Dacă nu vă 
uitați îndatoririle, mai ales 
doamnele, veți avea luni o zi 
excelentă.

O PEȘTI 
(19.11 - 20.III) 

într-un plan important ar 
trebui să ascultați părerea 
cuiva din exterior. Dacă aflați 
ceva țineți secret; informațiile 
vă avantajează net în fața 
concurenței. Aveți o încredere 
în forțele proprii și duminică 
succesul e asigurat. în 
săptămâna care începe aveți 
motive de bucurie, perioada 
fiind deosebit de favorabilă 
mai ales celor născuți în zile 
cu soț._________ ____________/
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând teren intravilan - șo
seaua națională Sîntuhalm, peste 
drum de peco. Tel. 715818, 092/ 
469114.(6578)

• Vând teren intravilan în 
Geoagiu- Băi. Informații la telefon 
216590.(7658) 

• Vând garsonieră, confort 1, 
îmbunătățiri. Tel. 218488 sau 092/ 
491986.(7129)

• Cumpăr apartament deo
sebit 2-3 camere, zonă cen- 
trală în Deva. Tel. 218881. (7402)

• Vând apartament cu trei 
camere decomandat, zonă cen
trală, etaj 2, Deva, tel. 233570. 
(7348)

• Vând urgent chioșc din fibră 
plastic de 2,5 x 2m, stare excep
țională. Preț foarte avantajos. Tel. 
655310,651535.(7404)

• Vând casă în Ilia, str. Horea, 
nr. 7. Informații la nr. 10 sau latei. 
625123.(7403)

• Vând apartament 3 camere, 
parter, garaj, boxă, balcon închis, 
optim privatizare, zona împăratul 
Traian. Tel. 217164. (7407)

• Vând casă, curte, grădină, 
anexe, în comuna llia, sat Brîznic. 
Informații Traian Iorgovan, Brîznic, 
nr. 84. (7335)

• Vând apartament 3 camere, 
parter, cameră video Sony HI8. Tel. 
092/245779, 224667, 621109. 
(7334)

• Vând apartament două ca- 
mere, Orăștie, zona Primăriei, spre
sud, telefon, cablu, alte îmbunătățiri. 
Preț negociabil, tel. 247976 (7101)

• Vând apartament ultracentral, 
2 camere. Informații tel. 221021, 
624767 (7274),

• Vând apartament 2 camere, 
decomandate, Brad, tel. 650386

• Bankcoop BGCP SA, Agenția 
Brad scoate la vânzare prin licitație 
publică, in data data de 23.091999, 
ora 10, imobil situat în comuna Vața 
de Jos, sat Brotuna, nr. 64, pro
prietatea lui Crepcea Traian și 
Crepcea Mariana. Informații la 
Bankcoop BGCP SA Brad, tel. 
650556/231981 și la Judecătoria
Brad, biroul executori, tel. 651549.

• Vând autocamion Raba izo
termă 10 tone și autocamion Steyr 
6 tone. Tel. 730946,731565. (7401)

• Vând Opel Manta, an fabri
cație 1985, stare foarte bună, 
geamuri electrice, spoilere, faruri 
rotunde, înmatriculat persoană 
fizică, preț avantajos. Tel. 215988 
(7632) _____________________

• Vând Dacia 1310, fabricație 
decembrie 1997. Informații tel. 
247696, Orăștie. (8299)

• Vând Volkswagen 1600 cmc, 
an fabricație 1977 sau talon. 
Telefon 218104.

• Vând ARO 320 D, motor 
Brașov, izotermă persoană fizică. 
Tel. 262626,094/511956 (1727)

•Vând Nokia6110,5110, Si
emens C 25, Panasonic G 520, 
noi Decodez GSM. 092/258121. 
(6862) 

Vând beton, profile, țeavă,
tablă. Săliștioara, nr. 42. Tel. 092/ 
676083. (7343)

• Vând sau schimb cameră 
frigorifică cu autovehicul; angajez 
bucătar și ospătar. Deva, tel. 
215250.(7345)

• Vând celulare noi la cutie, 
foarte ieftin, decodez și repar pe 
loc GSM-uri foarte ieftin Tel. 094/ 
859958. (7349)

• Vând cazan încălzire cen
trală (combi) 60,2 kW. Tel. 241653 
sau 092/310483.(7345)

• Cumpăr colivie și o pereche
de papagali. Informații la telefon 
623996.(7213) __________

• Vând mașină tricotat, preț 
negociabil. Tel. 227472. (7303)

• Vând și montez parbrize, 
Deva, Dragoș Vodă, nr. 12 A. Tel. 
233246 (2917)

• Societate româno-italiană 
vinde vitrine, lăzi, dulap fri
gorific, reducere 20 % și în rate. 
Sebeș, tel. 058/733796,094/ 
558716, Breaz. (8286)

• Vând încărcător frontal
Wolla L 34, în bună stare de 
funcționare. Tel. 092/258260. 
(OP)'_________________________

• Vând transmisie U650, re
morcă, RM 2, remorcă cisternă 
din fibră sticlă, 8 tone, mașină 
împrăștiat gunoi, MIG6. Informații 
Căstău, 244 A, tel. 646154 
(8200)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre încNriere garso
nieră nemoblată, ta parter, zor. 
As tona, (plata anticipat). Tet 
216590 (7867)

OFERTE DE 
SERVICII

• Meditații limba engleză 
preșcolari și școlari mici. Tel 
216922, după ora 20. (7649)

• Meditez avantajos elevi cla
sele 5- 8 la matematică. Tel. 213219.
(7264)________________________

• S.C. Marschall Reisen anga
jează persoană licențiată în turism 
pentru Hunedoara, două persoane 
pentru agenția de voiaj Sibiu, vârsta 
maximă 35 ani. Informații de luni 
până vineri, între 8-16, la telefon

•S.N. Romarm SA. -Sucursala 
Orăștie angajează prin concurs: tra
ducător- cunoscător al limbilor ger
mană și engleză (de preferință inginer 
mecanic sau metalurg). Condiții: studii 
superioare. Relații suplimentare la 
serviciul R.U.R.S., tel. 054/241040, in
terior 233 sau 257. (OP)

• Firmă de distribuțe gamă largă 
de produse angajează agent 
comercial pentru municipiul Deva. 
C V. pe adresa Negrilă Dorin, str. 
Pomilor, nr. 7, Hunedoara. (6586)

DIVERSE

• Corpul experților tehnici in
formează experții tehnici în con
strucții membri CET că prin re
comandarea nr. 6166 din 24 august 
1999 coeficienții de indexare a 
expertizei tehnice în construcții au 
fost majorați datorită conjuncturii 
pieței. Recomandarea din 30 iunie 
1999 pierde valabilitatea. (7347)

• Mulțumiri d-lui col.(r) Ștef din 
Petroșani care mi-a găsit și restituit 
actele pierdute. Degan Adrian. (7410)

• S.C. Alimex Vema SRL, cu sediul 
în Deva, a depus documentația 
pentru obținerea autorizației de 
mediu pentru magazinul alimentar 
situat în Deva, str. 22 Decembrie, bl. 
G, parter. Sesizări și redamații se 
depun în termen de 10 zile la sediul 
Agenției de protecția mediului Deva, 
str.A.VIaicu, nr. 25. (7272)

COMEMORĂRI

• Se împlinește un an de lacrimi 
și durere de când ne-ai părăsit 
dragul nostru

dr. MIRCEA CĂLUGĂRII
Nu te vom uita niciodată. Fa- 

milia. (7265)

• A trecut un an de lacrimi și 
dor de la fulgerătoarea 
despărțire de cel care a fost

dr. MIRCEA VIOREL 
CĂLUGĂRU

Amintirea ta va rămâne veșnic 
vie în inima mea. Gabriela. (7265)

■ Se împlinește un an de la 
decesul celui care ne-a fost 
coleg și prieten bun,

dr. CĂLUGĂRU MIRCEA
Un gând pios și odihnă în 

pace! Colectivul Igienei Alimen
tației și Inspectoratul Sanitar de 
Stat Deva.

• Amintim celor care l-au 
cunoscut pe

IOAN TODOR
din Simeria Veche că în ziua de 
9 septembrie 1999 s-au împlinit 
4 ani de când a dispărut dintre 
noi plecând în veșnicie. (7406)

• A trecut un an de durere 
cumplită, de boli care macină 
sănătatea. Aștept clipa când vom 
fi împreună, draga mea soție

ILEANA TARTAN
născută LINDEBNER. Odihnește- 
te în pace! Soțul tău loan Mihail 
Tartan.

DECESE

• Familiile dr. Neagu și dr. Nistor 
sunt alături de colegul lor dr. 
Rădulescu loan la greaua încer
care pricinuită de moartea tatălui 
său. Sincere condoleanțe!

• Familia Presecan anunță cu 
durere dispariția celui care a fost 
un bun soț, tată și bunic

PRESECAN NICOLAE
Corpul neînsuflețit este depus 

la Casa Mortuară Deva. înmor
mântarea duminică, 19.09.1999, 
ora 13, la Cimitirul Bejan.

• Colegii de la termocentrala 
Mintia - secția chimică sunt 
alături de familia Pasere în greaua 
pierdere prilejuită de decesul 
celui care a fost un bun coleg și 
prieten, un om deosebit

PAUL PASERE
(7409)

• Cu adâncă durere soția Șari, 
fiica Yvonne, cu soțul și sora 
Suzana anunță încetarea fulge
rătoare din viață a celui care a fost

CHRIST IVAN-FELIX
în vârstă de 68 ani, un minunat 
soț, tată și frate. Un ultim omagiu 
i se poate aduce sâmbătă, 
18.09.1999, la Capela Reformată 
din Deva. înhumarea duminică, 
ora 14,00 la cimitirul reformat 
"Pomenirea” din municipiul Arad. 
Dumnezeu să-l ierte și să-l 
odihnească în pace. (7411)

• Camera N.P. Alba lulia anunță 
cu regret că familia Notarilor Pu
blici a pierdut pe neașteptate pe 
unul din membrii ei

CHRIST IVAN
notar public la Circumscripția 
Judecătoriei Hațeg. Pios omagiu 
și condoleanțe familiei îndoliate. 
Odihnă veșnică. (7411)

• Colectivul fostului Notariat 
de Stat județean Hunedoara- 
Deva își exprimă profundul re
gret pentru încetarea din viață a 
colegului nostru

CHRIST IVAN
și aduce sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. Fie-i țărâna 
ușoară. (7411)

—
Tragerea Super 

Loto
“5/40” din 16.09.1999
30-25-26-34-33-20

Fofldde câștiguri: 
^~698e6l2.235 lei 

Tragerea “Expres” 

din 16.09.1999

2-53-17-34-42-44

Fond de câștiguri: 
218.549.738 lei

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
A JUDEȚULUI HUNEDOARAr

Anunță pe toți agenții economiei modificarea și com
pletarea Ordonanței Guvernamentale nr. 22/ 19* *52  privind 
ocrotirea sănătății, prin Ordonanța 109/ 31.08.1999, pu
blicată în M.O. 423/ 31.08.1999 ca, începând cu data intrării 
în vigoare a Ordonanței 109/ 1999, agenții economici care 
se încadrează în prevederile art. 4, alin, a și b, vor depune la 
Direcția de Sănătate Publică declarații privind cota de 2% 
aplicată veniturilor din vânzările de produse din tutun, 
țigări și băuturi alcoolice și cota de 12% aplicată încasărilor 
din acțiuni publicitare la produsele din tutun, țigări și 
băuturi alcoolice.

054/714165. (7405)

• Angajej țesătoare. Informații 
la telefon 227994. (7276)

• Selecționăm personal pentru 
șantier construcții în străinătate. 
Hunedoara, tel. 094/598615 
(6581)

•S.C. Point Paper angajează: 
dispecer mărfuri, operatoare 
calculatoare. Tel. 230899,224549. 
(7330)

BANCA COMERCIALA 
ROMÂNĂ SA

SUCURSALA HUNEDOARA
Vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ în 24.09.1999, ora 

10,00, la sediul Judecătoriei Hunedoara - APARTA
MENT 2 CAMERE situat în Hunedoara, str. Avram lancu, 
nr. 3, bl. 137/ 23 - preț de pornire la licitație 
20.000.00 lei.

Relații suplimentare pot fi solicitate la sediul BCR - 
Sucursala Hunedoara - telefon 712494 și la sediul 
Judecătoriei Hunedoara - Serviciul executori judecă
torești - telefon 712438.

SC NIRVANA SRL HAȚEGt
societate autorizată în producerea seminței de cartofi

VINDE:
- CARTOn SĂMÂNȚĂ SÂNTE Șl DESIREE CATEGORIA 

ELITĂ - 3.000 LEI/ KG.
- CARTOn CONSUM CALITATEA EXTRA - 2.000 LEI /KG. 
Relații la telefoane 094602257 sau 770140.

SC FARES SA 
ORĂȘTIE 
ANGAJEAZĂ

AGENT DE VÂNZĂRI pentru municipiul 
Hunedoara

Condiții:
- studii medii
- vârsta maximă 30 de ani
- experiență în vânzări;
Se oferă: - salariu fix + comision din vânzări. 
CV se depune la depozitul FARES din 

Sântuhalm, str. Sântuhalm sau fax 054/ 
241942.

Informații suplimentare la tel. 054/
247572.

Convocare
Consiliul de Administrație al SC "Transport 

Uzinal’’ SA Călan, cu sediul în Călan, str. 
Furnalistului, nr. 17/D, Județul Hunedoara, 
înmatriculată sub nr. J/20/196/1998 la Oficiul 
Registrului Comerțului al județului Hunedoara, 
convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 
A ACȚIONARILOR de la SC "Transport Uzinal” SA 
Călan, pentru data de 27.09.1999, la ora 12.00, 
la sediul societății, cu următoarea ordine de zl:

1. Descărcarea de gestiune a Consiliului de 
Administrație al SC "Transport Uzinal” SA Călan.

2. Alegerea unul nou Consiliu de Administrație.
3. Diverse.
în situația în care Adunarea Generală nu va fi 

statutar întrunită, se convoacă o nouă Adunare 
Generală Extraordinară cu aceeași ordine de zi, 
pentru ziua de 28.09.1999, ora 12.00, la sediul 
societății.

Cotidianul regional 
Transilvania Jurnal 

ANGAJEAZĂ redactori pentru 
subredacția Deva

CONDIȚII:
- domiciliul în Deva, telefon la domiciliu, vârstă 

maximum 35 de ani, experiență profesională cel puțin 1 an. 
CV și dosarul de presă se vor trimite pe adresa Transilvania 
Jurnal, str. Tralan Grozăvescu, nr. 7, Brașov sau fax 
068410845, unde se pot obține și relații. Persoanele de 
contact-Alexandru Ganea, Răzvan Rizea.

. SC Prelucrări Mecanice SA Călan 
organizează CONCURS 

de selecție a administratorului societății 
în conformitate cu Normele Metodologice privind 

încheierea contractelor de administrare prin H.G.364/1999 
și publicată în Monitorul Oficial nr. 213/14.05.1999, partea 
I,se solicită oferte de participare la concursul de selecție a 
administratorului societății.

Ofertele vor fi depuse la sediul SC Prelucrări Mecanice 
SA din Călan, str. Furnalistului, nr. 17/H, jud. Hunedoara, 
până la data de 13.10.1999.

Criteriile de selecție sunt conform H.Q. 364/99. 
Testele prevăzute la art. 13 lit. a) din H.G. 364/99 se 

susțin la Universitatea de Vest din Timișoara.
Candidații vor depune, la sediul societății, în plic sigilat:
- documentele care să ateste îndeplinirea condițiilor 

minime obligatorii prevăzute în Normele Metodologice la 
ațt. 9, art. 13 lit. a), b) și d) sau după caz, la art. IO;

- oferta cuprinzând propunerile prevăzute la art. 13 lit. 
c) și e), din aceleași Norme Metodologice.

Documentele prevăzute la art. 8 din Normele Metodo
logice vor fi puse la dispoziția candidaților pentru 
consultare la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 
8-14, în baza unui Acord de confidențialitate.

Interviul candidaților cu plenul comisiei de selecție se 
va desfășura pe data de 21.10/99 ora IO la sediul societății.

Informații suplimentare la tel. 054/731870 la dna Bucur 
Violina.



Cuvântul liber

Viața politică

PENSIONARII SE
ADRESEAZĂ

unw
AUTORITĂȚILOR!

“Situația pensionarilor din 
România devine tot mai grea”, 
sunt de părere liderii Organizației 
Județene Hunedoara a Partidului 
Pensionarilor, motiv pentru care 
de curând au adresat o scrisoa
re deschisă Președintelui, Parla
mentului și Guvernului României.

Potrivit unei discuții pe care 
am avut-o cu dl loan Avram, vi
cepreședinte al PPR- Hunedoara, 
domnia sa ne-a precizat că în ju
dețul Hunedoara o parte însem
nată din cei peste 130.000 de 
pensionari a ajuns în pragul dis
perării, banii sunt tot mai puțini, 
motiv care face viața un calvar 
pe zi ce trece.

Paralel cu situația dramatică 
a miilor de oameni aflați în pensie, 
alții se lăfăie în bani nemunciți, în
sușiți din băncile și avuția națio
nală a poporului român, iar hotă
rârile de guvern din ultimii ani ce 
au vizât recalcularea pensiilor au 
creat mari inechități în rândul 
pensionarilor. Astfel, indexările

♦
aplicate pensiilor în semestrul 
întâi al acestui an au fost de 6,6, 
în timp ce indicele prețurilor de 
consum a crescut cu 31,3%, 
conducând la o scădere drama
tică a nivelului de trai și la o creș
tere alarmantă a mortalității în 
rândurile pensionarilor.’’

Dl loan Avram ne-a mai in
format că în scrisoarea adre
sată conducerii țării se solicită, 
între altele, acordarea de pensii 
egale pentru muncă, pregătire 
profesională, vechime și grupă 
de muncă egale, indiferent de 
anul pensionării, indexarea pen
siilor să se facă proporțional și 
concomitent cu creșterea pre
țurilor și a inflației, asigurarea 
unui sistem de distribuire a me
dicamentelor compensate către 
pensionari, precum și elabo
rarea de urgență a unui cadru 
juridic care să ofere o protecție 
reală persoanelor vârstnice și 
minorilor.

Corne! POENAR

Animalul
Poliția municipiului Petro

șani a cercetat în stare de 
arest pe Dumitru Fletan, de 33 
de ani, cu domiciliul în localitate 
și cunoscut cu antecedente 
penale.

S-a stabilit că, într-o zi, în 
timp ce concubina sa lipsea de 
la domiciliu, a forțat-o pe fiica 
acesteia de 10 ani să întrețină 
cu el relații sexuale pe cale 
orală.

Pus pe harță
Nu cu multă vreme în urmă, 

într-o după amiază, aflându-se 
în incinta barului SC "Cornelius” 
SRL, Călan, Marius Mavroia, 20 
de ani, din localitate, a provo
cat un scandal de pomină.

La beție Marius a distrus 
bunuri în valoare de 1,5 mili
oane de lei.

250.000.000 de 
lei prejudiciu intr-o 

noapte
într-o noapte, în jurul orei 

2,30, măi mulți indivizi au pă

truns prin amenințarea pazni
cului pe platforma tehnologică 
a Șantierului nr. 5 Valea Jiului, 
aparținând Filialei Rîu Mare Re
tezat a SC "Hidroconstrucția" 
SA București. De aici au furat 
cablu electric din cupru în va
loare de 250.000.000 de lei.

în urma cercetărilor efec
tuate, lucrătorii biroului de poliție 
criminală au reușit să-i identifice 
pe autori. Hoții nocturni se 
numesc Gheorghe Lazăr, 47 de 
ani,, fără ocupație, Dumitru 
Parasca, 46 de ani, pensionar, 
ambii din Petrila, Cornel Blaj, 26 
de ani, din Petroșani, șofer la 
SC "Hadrianos” Prod Com SRL 
Zalău, Ion Ciubotaru, 47’de ani, 
tot din Petrila.

S-a mai stabilit că la comi
terea faptei au participat și 
Adrian Lazăr, 23 de ani, din 
Vulcan, Pavel Alin Ghiujan, 20 
de ani, din Petrila.

Ultimii doi au dispărut ulte
rior de la domiciliu.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Inspectoratului 

de Poliție alJudețului 
Hunedoara

în Liga Campionilor 
Rezultatele de 

miercuri
GRUPA E: Olympiakos Pireu - 

Real Madrid 3-3 (1-2). Au 
marcat: Giovanni (min. 10 și 
64), Zahovici (min. 67)/ Savio 
(min. 24), Roberto Carlos (min. 
32), Raul (min. 80)

Molde - FC Porto 0-1 (0-0). 
Deco (min. 88).

GRUPA F: Bayern Munchen - 
PSV Eidhoven 2-1 (1-0).
Paulo Sergio (min. 11 și 69)/ 
Hohlov (min. 59).

FC Valencia - Glasgow 
Rangers 2-0 (0-0). Killy
Gonzales (min. 57 și 74).

GRUPA G: Sparta Praga - 
Girondins Bordeaux 0-0

Willhem II Tilburg - Spartak 
Moscova 1-3 (0-2) Arts (min. 
55)/ Tihonov (min. 27 și 53 - 
ambele din penalty, min. 37).

GRUPA H: Galatasaray 
Istanbul - Hertha Berlin 2-2 (1- 
2). Hakan Șukur (min. 21), Hagi 
(min. 89 - din penalty)/ Preetz 
(min. 10), Wosz (min. 12).

Chelsea - AC Milan 0-0.

PRM-u! în Camera DeputațUor

Reacții după manifestările de la Țebea

fn Cuoa UEFA
Victorie strălucită a 

bucureștenilor 
BENFICA LISABONA 

DINAMO 0-1
în primul meci din tupa 

UEFA, joi noaptea (meciul a în
ceput la ora 23,15), în fața a 
30.000 de spectatori, Dinamo a 
obținut o victorie prețioasă în 
fața cunoscutei echipe Benfica 
Lisabona, cu 1-0, prin golul în
scris de Vali Năstase după o 
lovitură liberă din afara careului 
de 16 metri. Returul, la București, 
peste 2 săptămâni. (S.C.)

Subiectul pe care-l abordez 
n-ar fi făcut obiectul declarației 
de azi dacă Puterea ar fi încer
cat, măcar la Țebea, la mormântul 
lui Avram lancu, să renunțe la 
minciună și la aroganță. în loc să 
realizeze că reprezentanții săi 
sunt de fiecare dată huiduiți de 
toate categoriile de cetățeni, că 
nisipul le fuge de sub picioare 
într-un ritm ce se accelerează zi 
de zi, Puterea se folosește de 
mercenarii din presă pentru a-i 
denigra pe cei ce-și iubesc țara 
și eroii, pe cei care pun înainte 
de toate interesul național. Du
minică la Țebea, stimați colegi, 
soarele a răsărit de dimineață, 
prevestind o zi mai frumoasă 
decât în anii trecuți. Zeci de mii de 
români și-au dat întâlnire la mor
mântul Crăișorului munților.

Crezându-se patroană și 
peste mormintele eroilor Nea
mului, de trei ani Puterea actuală 
a interzis Opoziției să-și exprime 
sentimentele față de acești bravi 
români, punându-și „specialiștii” 
să vegheze ca nu cumva vreun 
adversar să dea peste cap pro
gramele puerile pe care le elabo
rează.

Duminică, planurile CDR- 
USD-UDMR au fost date peste 
cap. Guvernanții au demonstrat 
celor prezenți că au picioare de 
ceară. Aclamat de mulțime, chiar 
în interiorul cimitirului, Corneliu 
Vadim Tudor, Președintele Parti
dului România Mare și senator 
de București, a fost luat pe sus 

kde câteva sute de români și urcat

pe scena principală. Incidentul cu' 
microfonul a durat două minute 
întrucât participantii începuseră 
să scandeze arhicunoscutele 
lozinici care ,.gâdilă” de ceva 
vreme urechile guvernanților:

„Vadim-Vadim-Vadim”, ,,Va- 
dim-Președinte”, „Jos Constanti- 
nescu”, „Jos Guvernul" etc. Dacă 
cineva și-ar permite să acuze 
Partidul România Mare că a pre
gătit din timp acest scenariu, 
atunci vă întrebăm ce fel de Pu
tere reprezentați din moment ce 
nu dispuneți nici de informații, nici 
de membri, nici de simpatizanți. 
Chiar toți participantii de la Țebea 
să fie membrii și simpatizanții 
Partidului România Mare, din mo
ment ce toți l-au aplaudat pe Cor
neliu Vadim Tudor la scenă des
chisă? Dar spre informarea dvs, 
menționez că și la Brad și la 
Vața, cu o zi înainte, la fel s-au 
petrecut lucrurile. Mii de oameni 
au renunțat la weekend, la strân
sul fânului și la culesul prunelor 
pentru a se întâlni cu liderul Par
tidului România Mare.

La două zile după comemo
rările de la Țebea am ajuns la 
concluzia că România are nevoie 
nu doar de altfel de specialiști 
pentru a revigora economia, nu 
doar de altfel de politicieni, care 
să se gândească mai întâi la no
rod și apoi la recuperarea ca
selor, pădurilor și terenurilor moș
tenite în fel și chip, ci și de ziariști 
cinstiți, obiectivi și patrioțL

Din păcate, alături de ziariștii 
de marcă, și-au făcut loc în tag

ma gazetarilor indivizi fără pre
gătirea adecvată, incapabili să 
deosebească grâul de neghină, 
asfaltul de mocirlă, patrioții de 
trădători.

Această faună fără căpătâi 
este pusă de actuala Putere să 
denigreze sistematic Partidul 
România Mare.

Stimați colegi din arcul gu
vernamental, adoptați în conti
nuare împotriva noastră măsu
rile care vă sunt la îndemână. 
Cenzurați-ne prin Televiziunea 
Publică, scutiți de taxe și impo
zite studiourile private de tele
viziune și radio, plătiți toți ziariștii 
din presa centrală pentru a mări 
numărul „Miticilor" din București, 
puneți serviciile de informații pe 
urmele noastre, chemați-ne în 
justiție pentru te miri ce. Totul 
este în favoarea noastră. Opinia 
publică s-a lămurit că reprezen
tați cea mai penibilă guvernare 
din istoria României, că nu sun
teți capabili să faceți nimic bun 
pentru români, ci doar pentru 
buzunarele dvs. Și toTopinia 
publică s-a lămurit că Partidul 
România Mare este cel mai con
secvent partid în apărarea inte
reselor românilor, care n-are în 
rândurile sale nici corupți, nici 
devalizatori de bănci, nici 
diletanti, nici trădători.

Hie NEACȘU
Deputat PRM de Hunedoara 
(Declarație prezentată în 

plenul Camerei DeputațUor în 
ziua de 14.09.1999).

IZVORUL 
IINUNILC

Băuturi răcoritoare cartoogazoase în butelii de plastic de 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2 șl 2,5 litri

SC TRANSILVANIA GENERAL IMPORT EXPORT SRL
ANGAJEAZĂ

(pentru punctul de lucru din Deva)

RESPONSABIL MARKETING
Cerințe:
- studii medii sau superioare
- experiență relevantă în domeniu
- capacitate de lucru în echipă
- dinamism, flexibilitate
- abilități de comunicare
- permis de conducere auto, cat. B
- domiciliul stabil în Deva.

A GENT COMERCIAL
Cerințe:
- domiciliul stabil în Deva
- permis de conducere auto, cat. B și C
- garanție materială imobiliară

MERCHANDISER
Cerințe:
- domiciliul stabil în Deva
- studii medii sau superioare
- vârsta maximă 30 de ani.

Persoanele interesate sunt rugate să trimită o 
scrisoare de intenție și un CV pe adresa firmei din 
Oradea, str. Teatrului, nr. 1-2, Departamentul Resurse 
Umane. Informații suplimentare la tel.: (059) 130508, 
(059) 479441, int. 4356, 4357.

v ---  -------

REGIONALA CF 
TIMIȘOARA

Regionala CF Timișoara, cu sediul în Timișoara, B-dul 
16 Decembrie 1989, nr. 2, scoate la licitație publică în 
vederea închirierii: spații comerciale, depozite, magazii, 
terenuri, spații publicitare în stații și poduri CF.

Licitațiile vor avea loc la sediul Regionalei CF Timi
șoara, ora 9,00, la următoarele date: 15.10.1999, 28.10.1999, 
12.11.1999, 26.11.1999, 23.12.1999 și sunt organizate 
pentru următoarele stații CF: Timișoara Nord, Timișoara 
Est, Timișoara Sud, Clubul Cultural CFR Timișoara, Lugoj, 
Gătaia, Făget, Margina, Periam, Orțișoara, Deta, 
Sânnicolau Mare, Găvojdia, Recaș, Stamora Moravița, 
Jebcl, Jimbolia, Lovrin, Peciu Nou, Buziaș, Remetea Mică, 
Giarmata și podurile CF ce se intersectează cu șoseaua E 
70 și viaductele de pe raza Municipiului Timișoara.

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

Caietul de sarcini și alte informații privind desfășurarea 
licitației și documentele necesare participării se obțin la 
sediul Regionalei CF Timișoara din B-dul 16 Decembrie 
1989, nr. 2, cam. 76.

Salvați stratul de ozon, fiecare acțiune contează
Cunoscut sub numele de 

Protocolul de la Montreal, pri
vind substanțele care epui
zează stratul de ozon, acest 
acord internațional, la care au 
aderat peste 100 de state, 
prezintă, printre alte particula
rități, un dinamism care îi con
feră caracteristici unice. El 
este primul document interna
țional adoptat pe baza princi
piilor de mediu, deja binecu
noscute, și anume cel al pre
venției, “este mai ușor să pre
vii decât să refaci”, al precau
ției “că nu este permisă amâ
narea luării deciziilor, pe motivul 
incertitudinii științifice, atunci 
când sunt previzibile efecte 
ireversibile."

Deciziile luate prin protocol 
sunt juste și încurajează conti
nuarea acestui efort comun, 
fără precedent. Ajustarea pro
tocolului se realizează atât

prin măsurile concrete luate de 
legislativele țărilor membre, 
față de industriile producătoare 
de substanțe și echipamente 
care conțin substanțe care 
epuizează stratul de ozon, din 
ce în ce mai eficient de către 
populație, beneficiara acestor 
măsuri care prin creșterea 
responsabilității față de pro
blematica de mediu și printr-o 
atitudine adecvată poate des
curaja comercializarea acestor 
produse care direct sau indi
rect conduc la consecințe no
cive asupra stratului protector 
de ozon al planetei.

Cum poate contribui, per
sonal, cititorul la această 
acțiune?

> fii un cetățean activ; 
răspândește informația! Aju- 
tați-i pe cei din anturajul dum
neavoastră să-și îmbunătă
țească cunoștințele despre

modul în care poate fi distrus 
stratul de ozon. Fiți siguri că 
familia și prietenii dumneavoas
tră cunosc bine importanța 
protejării stratului de ozon. în 
felul acesta mai mulți oameni 
vor fi conștienți și vor participa 
la acest efort.

> privește atent la eti
cheta produselor pe care le 
cumperi! Dacă produsele con
țin în interior, sau sunt fabri
cate cu ajutorul substanțelor 
care epuizează stratul de ozon 
(numite în continuare ODS), veți 
vedea că aveți o altă opțiune, 
în mod special fiți atenți la 
spray-urile cosmetice, sau cu 
insecticide pentru care există 
acum numeroase alternative.

> obișnuiți tineretul să 
participe la această acțiune. Ei 
pot scrie articole în reviste 
școlare, de tineret, de spe
cialitate sugerând ca fiecare

dintre noi să facă ceva pentru 
a salva stratul de ozon.

> aveți acasă sau la 
locul de muncă echipamente 
care funcționează cu ODS? 
Chemați pentru reparații numai 
un tehnician competent, care 
să fie atestat în condițiile noilor 
legi.

> dacă echipamentele 
necesită reparații majore, între
bați tehnicianul dacă nu există 
o posibilitate simplă de recon- 
versie la un refrigerant 
nepericulos pentru stratul de 
ozon.

> nu cumpărați și nu 
utilizați extinctoare portabile 
cu haloni fără discernământ 
și nu le descărcați în at
mosferă! Este mult mai ușor 
să preîntâmpinați izbucnirea 
unui incendiu sau să utilizați o 
metodă clasică pentru micile 
incidente.

Consiliul de administrație al 
SC IUG SA Hunedoara 

convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR 
în data de 6 octombrie 1999

ORDINEA DE ZI
1. Desărcinarea Consiliului de Administrație;
2. Alegerea unui nou Consiliu de Administrație;
3. Stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație 

și a președintelui;
4. Stabilirea garanțiilor membrilor Consiliului de Administrație. 
Adunarea se va ține în aula Facultății de Inginerie din Hunedoara, str.

Revoluției, nr. 5. In cazul in care nu sunt îndeplinite condițiile de prezență, 
adunarea se va ține în 7.10.1999, ora 15,00, în același ioc.

Universitatea de Științe Agricole 
și Medicină Veterinară a Banatului 

Timișoara
FACULTATEA DE HORTICULTURA organizează un nou 

CONCURS DE ADMITERE pentru locurile cu taxă neocupate, 
la următoarele specializări:

- Arhitectura peisajului -15 locuri;
- Horticultura -15 locuri;
- Inginerie genetică -10 locuri.
înscrierea se va face în perioada 22 - 25.09.1999, între 

orele 8,00 -15,00, la secretariatul Facultății de Horticultura.
Concursul va avea loc în data de 27.09.1999, ora 9,00. 
Taxa de înscriere la concurs este 150.000 lei, iar taxa de 

școlarizare este de 3.500.000 lei anual, plătibllă în trei tranșe.
Informații suplimentare se pot obține la secretariatul 

facultății, telefon 056/141424, interior 263.


