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x la 30 de zile - 
50% /an 

prin capitalizare - 
63,21 %/an 

x la 90 de zile - 
53% /an 

prin capitalizare - 
L 64,49%/an

Politicienii ajunși pe funcții plătesc partidului care i-a propulsat.

Taxa de “protecție” pe...scaun
Când partidele se 

îmbrâncesc pe funcții, 
miza ultimă este 
întotdeauna banul. Să 
controlezi, să ai decizia, 
să fii “mare” nu pot fi, la 
urma urmei, activități cu 
pierdere. Evident, pentru 
protagoniștii puterii și 
partidele lor propulsoare, 
întâmplător, mi-a căzut 
sub ochi un angajament 
tipizat ce trebuie 
completat de orice 
membru, cu funcție, ai 
unui partid la putere, 

obligându-l pe acâsta să 
verse în contul partidului, 
conform Statutului, 7 la 
sută din veniturile încasate 
lunar pe postul oferit de 
partid cadou. Pentru că, nu 
avem cum să numim în alt 
fel o funcție obținută astăzi 
prin filiera politică. 
Partidele își hrănesc 
clientela cu sinecuri, 
posturi ce cocoloșesc în 
fotolii capitonate de 1000 
de dolari bucata o sumă 
de drepturi și nici o 
obligație. Nici tu 

responsabilitate pentru 
ce-ai făcut sau n-ai făcut, 
nici control al activității, ce 
să mai vorbim de tragere 
la răspundere sau 
asumarea vinovăției în 
cazuri de evidentă culpă. 
Se ia în serios doar 
faultarea instituțiilor 
“descentralizate” ale 
concurenței politice, 
posibilitatea “tunului” și 
cotizația la partid. Pentru 
că ce altceva este 
disoluția puterilor statului, 
despre care se tot 

vorbește, dacă nu 
împărțirea acestuia în 
“bisericuțe” antagonice 
pe zonele de competență 
politică? Există un “stat” 
PNTCD-ist, unul PD-ist, 
altul liberal, altul PSDR-ist 
și unul conlocuitor UDMR- 
ist, puterea fiecăruia 
niăsurându-se în numărul 
de posturi cheie din raza 
proprie de acoperire. 
După modelul centrului, 
este greu de crezut că 
vreodată un FPS local al 
țărăniștilor, va colabora 

bine cu o direcție locală 
a Finanțelor Publice 
pedistă, așa cum, de 
exemplu, o direcție de 
sănătate a PSDR va avea 
întotdeauna un ghimpe 
împotriva unei prefecturi 
liberale. Nu mai amintim 
aici reprezentanții puterii 
locale din opoziție, care 
fac antecameră unui 
organism central “la

Adrian SĂLĂGEAN

(Continuare în pag. 2)

COTIDIAN INDEPENDENT ■

4 APARE LA DEVA „Acționați in 
Judecată pentru că 

și-au exercitat 
dreptul de veto”

Județul 
Hunedoara L1BEK

ANUL XI* Nr. 2497 ■ Sâmbătă, 9 - Duminică, 10 octombrie 1999 8 pagini 111000 LEI

In spiritul încurajării 
privatizării, mass-media 
românească a criticat în dese 
rânduri procedurile birocratice 
care îngreunează procesul 
privatizării și întârzie în timp 
apariția unor noi societăți 
comerciale sau deschiderea 
unor investiții, lată însă că viața 
ne oferă și situația să apreciem 
cât de cât birocrația și să ne 
mirăm de ciudățenia unor acte 
judecătorești. Dar să discutăm 
ia concrst.

SC ABC MIXT Balint SRL 
Corn Crișcior dorește să-și

deschidă un magazin tip ABC 
într-un apartament situat la 
parterul blocului de pe str. 
Dumbrăvița, nr. 4, Brad. între 
numeroasele acte necesare 
obținerii autorizației de 
funcționare patronii amintitei 
societăți comerciale au nevoie 
și de acordul vecinilor. Articolul 
64 din HG 40/1997 precizează 
în acest sens că „schimbarea 
destinației locuințelor precum 
și a spațiilor cu altă destinație

Ciprian MARINUȚ
(Continuare în pag. 2)

Cu sau fără moțiune

Agricultura rămâne 
de izbeli^tE

Pariul cu agricultura 
României a fost pierdut 
înainte de a fi pus. Cu toate 
că an de an guvernanții au 
spus că agricultura este o 
prioritate, constituind șansa 
noastră pentru a scăpa de 
sărăcie și mizerie, in realitate 
lucrurile au demonstrat 
contrariul, fiind bine pilotați 
și monitorizați spre dezastru 
și de către organismele 
financiare internaționale, 
care ne-au “înzestrat" cu 
faimosul program ASAL, 
acesta dirijând distrugerea 
zootehniei și implicit a culturii 
cerealelor (care nu-și mai 
găsesc surse de 
valorificare). în loc să se 
întâmple ca, așa cum este 
cazul în unele țări din 
Uniunea Europeană care nu 
dispun de condițiile 
favorabile ale zonei noastre, 
dar care realizează 40-50 la 
sută din PIB-ul lor din

agricultură, să obținem 
valută din exportul 
produselor agricole, facem 
importuri masive, la unele 
sortimente atingând 60-80 
de procente din consumul 
intern, omorând astfel 
producția internă.

încercând să sensibi
lizeze actuala putere de 
gravele greșeli comise și 
de împingerea la faliment 
a agriculturii românești 
(aceasta fiind considerată, 
ca și mineritul și alte 
activități, o gaură neagră), 
opoziția a introdus încă o 
moțiune în actuala 
legislatură a Senatului, 
neavând însă nici un sorț 
de izbândă, cum era de 
așteptat. Faptul că au fost 
distruse fostele Agromecuri 
și IAS-uri, tăindu-li-se orice

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)

în fiecare an, la 9 octombrie, comunitatea poștală 
internațională sărbătorește “Ziua Mondială a Poștei”, în 
amintirea creării Uniunii Poștale Universale, în 1874, de 
către reprezentanții a 22 de state, printre care și România. 
Fiind membru fondator, aniversarea acestei zile are o 
semnificație deosebită' pentru Poșta Română.

Ziua Mondială a Poștei este marcată prin diverse 
manifestări la nivel național, indiferent de mărimea țărilor, 
de potențialul lor economic, dorindu-se să se sublinieze 
că Uniunea Poștală Universală, prin administrațiile membre, 
asigură un serviciu poștal viabil în lumea întreagă.

Ziua Mondială a Poștei
Cu acest prilej, în ziua de 9 octombrie, Poșta Română 

desfășoară o serie de acțiuni, cum ar fi:
- Va fi pusă în circulație emisiunea de mărci poștale - 

Ziua Mărcii Poștale Românești -125 ani UPU, într-un tiraj de 
1.100.000 bucăți. Concomitent se pune în circulație și un 
plic “Prima zi a emisiunii” într-un tiraj de 2.000 bucăți 
ștampilate și obliterate cu ștampila prima zi a emisiunii.

- Se vor premia câștigătorii pe țară la concursul 
epistolar care în acest an a avut ca temă “Scriu unui prieten 
pentru a-i explica ce înseamnă poșta pentru mine în viața 
cotidiană.”

- Se vor premia concurentele Miss POȘTA.
- Va avea loc întâlnirea cu cei mai bătrâni pensionari din 

sistemul poștal.
Sărbătoarea din acest an se desfășoară sub deviza “O 

lume - o rețea poștală.”

!* •

Marc Bratma din Rifculița practica fierăria, o meserie 
pe cale de dispariție, fi îfi vinde potcoavele, sfredelele, 

capcanele pe piața din Brad.
__________________________Foto: Traian MÂNU J

BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR*
/ Anunță modificarea nivelului dobânzilor în lei ce se plătesc la disponibilitățile

► din contul curent ți depozite la termen, începând cu 7 octombrie 1999, astfel:
Il I K _________________________________________ în procente pe an %_______

persoane juridice, persoane fizice
unități de cult,

.___________________________________ alte instituții și organisme___________________
1. Disponibilități din conturi curente_____12%_____________________________ 10%_____
2. Depozite pe termen de

Declarația deputatului hunedorean Petru Steolea

Restructurare dar nu prin lichidare
la SC Siderurgica Hunedoara

-1 lună 44% 49%
- 2 luni 44% 49%
- 3 luni 45% 50%
-4 luni 45% 50%
- 6 luni 46% 51%
- 9 luni 46% 52%
-12 luni 47% 53%

La depozitele pe termen de 1 lună se asigură o fructificare superioară a economiilor prin 
CAPITALIZAREA DOBÂNZII.

Limita minimă pentru constituirea unui depozit este de 15 milioane lei pentru persoane 
juridice și 300 mii lei pentru unitățile de cult și persoanele fizice.

Pentru depozitele de minimum 100 milioane lei SE POT NEGOCIA NIVELE MAI MARI 
ALE DOBÂNZILOR la sediile Sucursalei Deva și Agențiilor din:

* Brad, str. Republicii, bl.6.
* Orăștie, b-dul Eroilor, bl. C2.

Intervenția mea de 
astăzi (5 octombrie a.c. în 
plenul Camerei Deputa- 
ților) poate avea un titlu: 
„Nu restructurării prin 
lichidare a Societății 
comerciale SIDERURGICA 
SA Hunedoara.”

In luna decembrie a 
anului trecut, Guvernul a 
aprobat un Memorandum cu 
privire la restructurarea 
siderurgiei românești. Din 
păcate, până la această dată, 
nici una din măsurile punc
tate în acest Memorandum 
nu a fost realizată. Nu a fost 
realizat decât un singur 
lucru: disponibilizarea de 
personal, ca unică și 
singură valență a procesului 
de restructurare.

Deși federațiile sindicale 
metalurgie, cât și 

au negociat o 
de acompania- 
pentru metalur- 

au primit 
până la cel mai 

nivel, așa cum 
privind 

convenții,

din 
patronatul 
Convenție 
ment social 
gie, deși 
promisiuni, 
înalt nivel, așa 
spuneam, privind aplicarea 
acestei convenții, până în 
prezent nu s-a făcut nimic.

Conducerea societății 
este pusă în situația de a 
proceda, de a asista și la 
disponibilizări masive de 
personal, fără a avea o 
protecție socială reală. 
Astfel, la SIDERURGICA SA 
Hunedoara, începând din 
lunile noiembrie-decembrie 
1998 și cu finalizare în iulie- 
august 1999, au fost

a

nu
5.250 
din

mai 
de 

lipsa

disponibilizați 
mult decât 
salariați, care, 
unui program coerent, atât 
de
promis, 
socială, 
deveni, 
șomeri.

Este

mult mediatizat și 
de acompaniere 

au devenit si vor 
în continuare,

promisiune 
pentru un 

pen- 
care,

o 
neonorantă, 
personal specializat, 
tru un personal
înainte, a constituit școală 
a formării pe acest 
domeniu de specialitate în 
România. De altfel, în 
această zonă, rata 
șomajului este de 23,5%. S- 
au adăugat acestora și cei

(Continuare în pag. 2)
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Taxa de “protecție”
(Urmare din pag. 1) 

putere”. Din toată această 
dispută, surdă și 
crâncenă, pierde în valuri 
succesive cetățeanul.

Corul instituțiilor 
statului cântă fals, 
nesolidar, într-un nefiresc 
mediu de tip “care pe 
care” stimulat sub 
umbrela politică. Con
flictele, lipsa de 
comunicare, sabotarea 
deciziilor, necunoașterea 
competențelor sunt 
esența ultimă a disoluției 
autorităților statului. Și în 
toată această conjunctu
ră, cu tente anarhiste din 
ce în ce mai acute, de 
care este și el 
răspunzător, cel aflat pe 
funcție își încasează 
netulburat salariul 
“dodoloț” plătind “comi
sionul” cuvenit nașului- 
partid care l-a promovat. 
Că doar “moara” macină 
pentru el. Conectarea 
vremelnică la venalitatea 
unui sistem profitor îi

(Urmare din pag. 1) 

acces la credite și dotare, 
pentru ca apoi să fie 
privatizate pe nimic (cazuri 
se cunosc și în județul 
nostru, unde s-a făcut jaf cu 
privatizarea, cei ce au 
cumpărat aceste unități, ca 
și pe unele firme industriale 
sau de alt profil, cerând 
acum, la revânzarea 
activelor respective, de 5-10 
ori prețul de cumpărare), că 
pământul s-a fărâmițat în 
milioane și milioane de 
parcele, că subvențiile nu 
acoperă nici pe departe 
nevoile reale ale 
producătorilor agricoli 
reprezintă mobiluri care au 
dus agricultura la sapă de 
lemn, întorcând-o înapoi cu 
x> jumătate de secol. 
Urmările politicilor agricole 
incoerente și antinaționale n- 
au rămas fără rezultate, 
acestea concretizându-se în 
înjumătățirea efectivelor de 
animale și abandonarea de 
la cultivare a 2-2,5 milioane 
ha teren arabil.

Z
(Urmare din pag. 1)

1.200 dc mineri disponi- 
bilizați din exploatările de 
minereu de fier din zona 
Poiana Ruscăi, fiindcă 
fluxul primar care însemna 
utilizarea minereului de 
fier din această zonă, la 
Combinatul siderurgic
Hunedoara, a fost închis.

Lipsește un program 
coerent, economic și social, 
în zonă. In ceea ce privește 
regiile și societățile 
comerciale care mai 
funcționează, s-a ajuns în 
situația încât școlile să 
devină fabrici de șomeri. O 
rată a șomajului, din cifre 
mai puțin oficiale, - dar pe 
care o reflectă realitatea, 
este aceea de 72% șomaj în 
rândul tinerilor absolvenți.

Un mare semn de 
întrebare pentru noi este 
lipsa unui sprijin real 
acordat Societății comer
ciale SIDERURGICA SA, în 
procesul de restructurare 
aflat în derulare. întreg 
procesul de restructurare, și 
este opinia mea, ca 
parlamentar de Hunedoara, 
cât și a conducerii și a 
sindicatului acestei societăți 
comerciale, repet, este lăsat, 
în totalitate, în seama 
administrației și a 
\_____________  

asigură la plecarea din 
funcție, în cel mai rău 
caz, o casă, un 
automobil de lux, un post 
bun pentru el, nevastă 
sau nepot pe la vreo 
instituție cu salarii în 
top... Ce rămâne după 
el? Un set de bilete de 
avion “compostate” în 
desele deplasări peste 
hotare, o interpelare- 
două, chitanțe dovedind 
că și-a achitat taxa de 
“protecție” la partid, o 
colecție impresionantă 
de ridicări din umeri și, 
în cazul celor mai 
“capabili”, câțiva zeci de 
metri de peliculă cu 
declarații de presă, ca 
hrană pentru electori. 
Din nefericire, acești 
“navetiști” privilegiați ai 
puterii politice vin și 
părăsesc funcțiile 
nelăsând comunității 
nimic, în afara unui 
suveran dezgust altoit cu 
o și mai mare sărăcie. 
Rețeta disperării....

Agricultura rămâne de
Cât preț se pune pe 

agricultura țării și pe 
asigurarea securității 
alimentare a populației s- 
a văzut și la rectificarea 
bugetului, negăsindu-se 
nici o sursă de finanțare 
suplimentară pentru 
acoperirea cerințelor 
campaniei agricole de 
toamnă.

în loc să recunoască 
deficiențele cu care se 
confruntă agricultura 
noastră de supraviețuire, 
ministrul electronist a dat 
vina pentru toate lipsurile 
pe fosta guvernare, 
susținând că agricultura 
are problemele rezolvate 
și că vom deveni lideri 
zonali în această activitate. 
Dă Doamne să fie așa, dar 
semnalele arată cu totul 
altceva, importurile fiind 
barometrul care indică 
încotro ne îndreptăm. Locul 
de piață de desfacere ce ne 
este rezervat va fi greu de 
schimbat dacă lucrurile

Restructurare dar nu prin lichidare 
la SC Siderurgica Hunedoara

sindicatului și aceasta va 
duce, dacă nu va fi sprijinit 
în mod coerent de către
Ministerul de Finanțe, 
Ministerul Industriei și 
Comerțului și FPS, la opriri 
de alte . capacități de 
producție, la reorganizarea 
fabricației, în sensul redu
cerii volumului producției, 
la reduceri de personal, 
șansa de a se ajunge la o 
relansare fiind minimă.

In aceste condiții, 
solicităm și solicit, de la 
această tribună, unor factori 
dc răspundere ai Guvernului 
României, să insiste spre a 
accepta următoarele:
aprobarea, de către
Ministerul de Finanțe și 
promovarea imediată a 
Convenției dc acompania
ment social pentru 
metalurgie; un sprijin real 
pentru SIDERURGICA SA 
Hunedoara, în procesul de 
restructurare aflat în
desfășurare, prin susținerea 
etapei a doua, adică 
retehnologizarea și
modernizarea; declararea, 
cu toate că subsemnatul nu

„Acționați în Judecată...”
(Urmare din pag. 1)

situate în clădiri colective se 
poate face numai cu acordul 
proprietarului sau al asociației de 
proprietari. în vederea efectuării 
acestei schimbări este necesar 
avizul favorabil al proprietarilor 
și, după caz, al titularilor 
contractelor de închiriere din 
locuințele cu care se învecinează 
pe plan orizontal și vertical spațiul 
schimbării.”

Din păcate pentru 
întreprinzătorii noștri unii 
vecini nu au fost de acord cu 
această schimbare. Din 
experiența altor concetățeni 
acești oameni au aflat că 
anumite locuințe care și-au 
schimbat destinația pentru a 
deveni magazine ori cofetării 
s-au transformat apoi în 
depozite ori crâșme care... 
deranjează sonor, estetic etc. 
Astfel că după ce unii s-au ars 
cu ciorbă, acești oameni suflă 
și-n iaurt. în consecință ei și-au 
exercitat dreptul de veto 
conferit de lege și nu au fost 
de acord cu modificarea dorită 
de întreprinzători.

Până aici nimic deosebit, 
doar că insistent și doritor de 
privatizare întreprinzătorul a

merg în sensul de până 
acum, adică de a distruge tot 
ce mai este productiv și 
valabil, în numele închiderii 
găurilor negre.

Pentru ca să le reușească 
manevra, adică să cadă 
moțiunea, PNȚCD, al cărui 
ministru conduce cum con
duce destinele agriculturii 
românești, a recurs la un

sunt de acord cu această 
ipostază în care s-a ajuns, 
aproape în majoritatea 
zonelor industriale ale țării, 
declararea deci ca zone 
defavorizate a zonelor 
Hunedoara și Tcliuc - 
Ghelar, ca zone defavorizate 
distincte. Dc asemenea, este 
acel apel ca, în procesul de 
restructurare de la această 
societate comercială,
valența principală să fie, de 
acum înainte, așa cum 
spuneam, modernizarea și 
susținerea producției.
Măsura de restructurare 
prin lichidare, propusă în 
Programul PSAL, cât si într- 
o Hotărâre a Guvernului, 
este considerată. și___ o
consider si eu, neavenită 
pentru această societate 
comercială.

S-a arătat aici că există 
posibilitatea relansării
producției (și dacă, până în 
prezent, acest lucru nu a 
fost susținut de către FPS, 
este un lucru negativ) și 
faptul că o relansare poate fi 
oricând, în aceste momente, 
socotită ca viabilă. Ne 

trecut la atac. întâi a făcut 
fel de fel de presiuni asupra 
celor în cauză, concretizate 
prin interpelări pe stradă, 
abordări nedelicate etc. 
Neavând succes cu aceste 
metode omul s-a hotărât sa
și caute „dreptatea" îh tribu
nal, acționând în judecată 
Asociația de Proprietari nr. 4 
Brad și pe doi dintre cei care 
s-au opus, anume pe Ana 
Rus și Constantin Grecea, 
motivând că „schimbarea 
destinației nu este de natură 
să creeze inconveniente, ba 
creând chiar unele facilități 
pentru locatari."

Dreptul omului să facă ce 
vrea cu banii și cu timpul lui 
și să acționeze în judecată 
pe cine vrea. Ciudat ni se 
pare însă că Judecătoria 
Brad a admis deschiderea 
acestui proces. Credem că 
în aceste condiții am putea fi 
acționați în judecată pentru 
că am votat cu un partid 
anume și nu cu altul, pentru 
că purtăm o anumită culoare 
sau pentru că mâncăm o 
anumită mâncare. Este nor
mal? Este legal!? E în virtutea 
drepturilor omului?

șantaj devenit de acum 
clasic în politică. Acest 
partid a decis să se retragă 
de la guvernare în cazul în 
care moțiunea ar fi trecut și 
ar fi fost demis ministrul. 
Cum nu s-a întâmplat așa, 
rămâne să vedem ce 
soartă va mai avea 
agricultura românească în 
anul electoral viitor.

punem întrebarea: până 
când Ministerul dc Finanțe 
va mai duce această 
politică și va mai continua 
această politică de 
astupare a găurilor negre 
de la BANCOREX? O 
alternativă este aceasta, 
pe care o propun și o 
solicită conducerea Socie
tății SIDERURGICA SA 
Hunedoara, ca să fie sus
ținut programul de 
relansare, retehnologizare 
și menținere a producției 
în această unitate econo
mică. Cer deci intervenția 
imediată a Ministerului 
Industriei și Comerțului, a 
Ministerului Finanțelor și 
a Fondului Proprietății de 
Stat, pentru a se trece, așa 
cum se solicită, și la 
această unitate, la faza a 
doua a restructurării 
efective, în care de idcca 
sau discuția referitoare la 
o restructurare prin 
lichidare nici nu poate fi 
vorba. Nu deci restruc
turării prin lichidare a 
Societății SIDERURGICA 
Hunedoara!

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEȚUL 
HUNEDUARA PE ANUL 1990
• Industria extractivă, a produselor primare și 

energetică
întreprinderi mici
1. ARG CHEMISYSTEMS SA - DEVA 2. CICLON PRODSERV SRL -

SIMERIA 3. M&M ORCONSTRUCTA SRL - ORĂȘTIE 
întreprinderi mijlocii
1. CALCITA SA - VAȚA DE JOS 2. GENERAL SIMPREST SA - SIMERIA 
întreprinderi mari
1. MARMOSIM SIMERIA SA-SIMERIA 2. CARMETAPLAST DEVA SA-

DEVA 3. MINEXFOR SA - DEVA 
întreprinderi toarte mari
1. MACON SA DEVA - DEVA 2. CASIAL SA DEVA - CHIȘCĂDAGA 3.

CHIMICA SA - ORĂȘTIE
• Construcția de mașini, utilaje și echipamente 
întreprinderi mici
1. IMSAT DACIA SA - HUNEDOARA 2. EUROBIKE SRL - DEVA
3. VAN EMMERIK INDUSTRIES SRL -DEVA 
întreprinderi mijlocii
1. MALVINA ELECTRO COMPANY SRL - DEVA 2. VEST SERVICII SRL

- PETROȘANI
întreprinderi foarte mari
1. REVASA -SIMERIA
• Industria ușoară
întreprinderi mici
1. FIMET PREST SRL - DEVA 2. VARUȚOIU M PRODCOM SRL -

ORĂȘTIE 3. GRAPHO TIPEX SRL - DEVA 
întreprinderi mijlocii 
1. NOVELLO EC SRL - HUNEDOARA 2. GUTENBERG SA - DEVA 3.

POLIDAVA SA - DEVA
întreprinderi mari
1. MATEX SA DEVA - DEVA 2. VIDRA CONFEX SA - HUNEDOARA

3. STIL SA - VULCAN 
întreprinderi foarte mari
1. FAVIOR VIDRA SA - ORĂȘTIE
• Industria lemnului, celulozei și hârtiei 
întreprinderi mici
1. MISRAM PROD SRL - HUNEDOARA 2. ALSI PROD SRL - DEVA

3. HD STIL HARABAGIU SNC - HUNEDOARA 
întreprinderi mijlocii
1. IMI SRL - BIRTIN 2. SILVA LEMNTEX SRL - DEVA 3. COMEXIM R 

SRL - LUPENI
• Industria alimentară
întreprinderi mici
1. SEL PRODIMPEX SRL - ORĂȘTIE 2. EURO OTTO PREST COM

SRL_- DEVA 3. MARM UNIC PROD SRL - CĂLAN 
întreprinderi mijlocii
1. CIQUITA PROD COM SRL - ORĂȘTIE 2. MIRSAL PROD SRL - 

HUNEDOARA 3. MILC PROD SIMERIA
întreprinderi mari
1. HABER INTERNATIONAL SA - HAȚEG 2. FARES SA ORĂȘTIE -

ORĂȘTIE 3. DECEBAL SA DEVA - DEVA
• Agricultură și silvicultură 
întreprinderi mici
1. AGROSERVICE SRL - DEVA 2. EXPLOFOR GAGIU&COMP SRL -

ORĂȘTIE 3. MAVI AGRICOMSERV SRL - DEVA
• Construcții 
întreprinderi mici
1. CITY IMPEX SRL - SIMERIA 2. METALO TERM SRL - CĂLAN 3. 

NIDA CONSTRUCT SRL - DEVA
întreprinderi mijlocii
1. CONTRANSIMEX VEST SA - DEVA 2. ASAR CONSTRUCT SRL-

DEVA 3. SIMAKO INVEST SRL - DEVA 
întreprinderi mari 
1.SARTEX 96 SA - BÂCIA 2. ALMO CONSTRUCT SRL - DEVA 3.

FORICON SA - DEVA
• Comerț intern 
întreprinderi mici
1. GARDIANA OIL IMPORT EXPORT SRL - HAȚEG 2. MICRO MEGA

COMPUTERS SRL -HUNEDOARA 3. IMCOMEX SRL -ORĂȘTIE 
întreprinderi mijlocii
1. COMAT DEVA SA - DEVA 2. SIMAL EXIM SRL - DEVA 3. QUASAR 

SA - DEVA
întreprinderi mari
1. FEDERALA TERITORIALĂ A COOPERATIVELOR - DEVA
• Comerț exterior
întreprinderi mici
1. MARMO FEROMEX PROD SRL - ORĂȘTIE 2. ARDIS METAL SRL - 

DEVA 3. SALUTARIS SRL - DEVA
întreprinderi mijlocii
1.BARELLY PRODIMPEX SRL - HUNEDOARA
• Turism 
întreprinderi mici .
1. RUDEVIAN TUR SRL -DEVA 2. PRIETENIA COMERȚ SERVICII SA

- PETROȘANI 3. COMPANIA DE TURISM MARA SA -PETROȘANI
întreprinderi mijlocii
1. SARMIS SA-DEVA 2. APOLLO SA - DEVA 3. PARÂNGUL SA - 

PETROȘANI
• Transporturi
întreprinderi mici
1. EDY INTERNATIONAL SPEDITION SRL - BRAD 2. MOLDOTRANS

SRL - DEVA 3. CASABLANCA L&M IMPEX SRL - DEVA 
întreprinderi mijlocii
1. ALIN TRANS IMPEX SRL - BRAD 2. GENERAL TRANS SA -

PETROȘANI 3. CORATRANS SA - DEVA
• Servicii profesionale 
întreprinderi mici
1. COMPACT SRL - DEVA 2. TRIPEXPERT SRL - DEVA 3. PRIMA 

TELECOM SRL -DEVA
întreprinderi mijlocii
1. DEVASAT SRL - DEVA 2. INSTITUTUL DE PROIECTARE

HUNEDOARA - DEVA 3. CEPROMIN SA - DEVA___________________
• Mass media
întreprinderi mici
1. CASA DE PRESĂ Șl EDITURĂ CUVÂNTUL LIBER - DEVA

2. TAKACS&VARGA CORVIN MAGAZIN SNC - DEVA 3. INTELCREDO SA
- DEVA___________ ;________________ ___________________________

• Servicii sociale și generale 
întreprinderi mici
1. DEZMEMBRĂRI CONSTRUCȚII METALICE - HUNEDOARA 2. SOLL

EXIM SRL - HUNEDOARA 3. AURA SERVCOMTUR SRL - DEVA 
întreprinderi mijlocii
1. REC PROD IMP EXP SRL - DEVA 2. ELECTROUTIL GENERAL SA 

-PETROȘANI 3. SALUBRITATE SA-DEVA
întreprinderi foarte mari
1. ASOCIAȚIA TERITORIALĂ A ORGANIZAȚIILOR DEVA
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Sâmbătă
9 octombrie

9.00
TVR I

Mica Sirena (d.a)
10.00 Cartea de folclor 12.00
Garantat 100% 13.30 Lumea
și noi 14.00 Arca Marinei la 
Chicago 16.30 Adevărul 
despre femei (s) 17.30
Handbal feminin Liga 
Campionilor, retur 19.00 
Sarabanda (cs) 19.30 Carol și 
compania (s) 20.00 Jurnal. 
Meteo. Sport 20.25 Fotbal 
Preliminariile Campionatului 
European: Liechtenstein - 
România (d) 22.30 Surprize, 
Surprize (cs)

TVR 2
9.00 Bzzzl Un

supermagazin pentru
copii... mai marii 10.30 
Tanger, un oraș, un port
12.50 TVR Timișoara 14.10 
Poliție judiciară (s) 15.05 
Aragon, puterea magică a 
cuvintelor (do) 16.00 Obsesia 
(s, ep. 19) 16.45 Santa Bar
bara (s) 17.35 Desene ani
mate 18.00 Serial de călătorii
(do) 20.30 Teatru TV:„Zilele 
britanice la București” 20.30

Duminică
IO octombrie

TVR I
9.00 Ursulețul Winnie (d.a)

9.30 Kiki Rik’i Miki... 11.00 
Viața satului 13.30 De luni 
până duminică 15.40 Lumea 
bărbaților (s) 16.05 Auto Club
16.55 Blankenesse (s, ep. 3) 
17.40 Trupa de șoc 18.10 
Spectacolul lumii 18.45 
Sarabanda (cs) 20.00 Jurnal. 
Meteo 20.25 Duminica 
sportivă 21.45 Sister Act 2 
(co. SUA ’93)

TVR 2
8.05 Să stai acolo (do, p. 

II) 9.00 Miracol (do) 9.30 
Așezări andaluze (do) 10.30 
B. Springsteen 11.20 TVR 
lași 13.15 Videoclipuri 13.30 
Știrile... XXL pentru copii și 
tineret 13.55 Politie judiciară 
(s) 14.50 Infidelități (r) 15.40 
Gimnastică artistică 17.30 
Metamorfoze 18.40 Tip-Top, 
Mini-Top (cs) 19.10 Timpul 
trecut (do) 20.10 Un secol de 
cinema (do) 22.15

\_________________________

Luni
11 octombrie

TVR I
12.00 Surprize, Surprize 

(r) 14.00 Jurnal 14.15 TVR 
Craiova 16.00 Emisiune în 
limba maghiară 17.30 
Agenția de plasare 18.05 
Jumătatea ta (cs) 19.00 Sun
set Beach (s, ep. 546) 20.00 
Jurnal: Știrea zilei; Sport; 
Meteo 21.00 Felicity (s, ep. 
3) 21.45 FBI C-16 (s, ep. 3) 
22.35 Cu ochii’n 4 23.20 
Jurnalul de noapte

TVR 2
12.55 Un cântec, o 

glumă... 13.10 Mistere și 
minuni (do) 15.00 Delfi și 
prietenii săi (d.a) 15.50 
Obsesia (s, ep. 20) 16.35 
Santa Barbara (s, ep. 996)
17.50 Wagner (s) 19.30
Mapamond 20.00 Dincolo de 
nisipuri (dramă România 
1974) 22.05 Marile meciuri

ANTENA 1
10.00 Știri 10.15 Colivia de 

aur (s) 11.00 Inspirația
Carolinei (s) 11.30 O femeie

<_________ _________________

Teatru TV: „Micul Lord”

ANTENA 1
9.00 Copacii și furnicile 

(do) 10.00 Casa de piatră 11.00 
Orient Expres (talkshow) 
13.00 Cu Țopescu de la A la 
infinit (mag.) 18.00 Elena, 
viața mea (s, ep. 89) 18.50 
Fashion Club 19.00 
Observator 20.00 Sabotaj 
(thriller SUA 1996) 22.00 
Observator 22.30 Marea 
răceală (co. SUA 1983) 0.30 
Adevărui îndrăcit (co. SUA 
1938)

PRO TV
9.00 Povestiri din Marea 

Sudului (s, ultimul ep.) 10.00 
Lois și Clark (s, ep. 43) 11.00 
Promotor 11.30
www.apropo.ro 12.00
Profesiunea mea, cultura
12.55 Știrile PRO TV 13.10 
Generația PRO 17.15 
ProFashion (mag.) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Vacanța 
mare la PRO TV (em. de 
divertisment) 21.00 Cu vărul 
Vinny nu-i de glumit (co. SUA 
1992) 23.10 Știrile PRO TV
23.15 OZ - închisoare 
federală (s, ep. 6) 0.15

Sportmania 22.45 Pătrundere 
ilegală (f.a. SUA ’95)

ANTENA I
8.00 Credință și viață 9.00 

Desene animate 10.00 
Godzilla (d.a., ep. 11, 12) 
11.00 Aventurile lui Sindbad 
(s, ep. 4) 11.45 Buni prieteni 
(game show) 12.15 Seria 
Stan și Bran 13.00 Duminica 
în familie 16.45 Handbal 
masculin Meci retur: Steaua 
- Berktaș Istanbul (d) 18.00 
Elena, viața mea (s) 19.00 
Observator 22.30 Meciul 
meciurilor

PRO TV
9.00 Super Abracadabra

9.30 Lassie-II (s, ep. 14) 11.00 
Destine celebre (do, ep. 4) 
12.00 Profeții despre trecut
12.55 Știrile PRO TV 13.35 Ce 
se vede 14.20 Chestiunea 
zilei 15.00 Bangkok Hilton 
(dramă Australia 1989, p. I)
16.45 Echipa mobilă 17.00 
Beverly Hills (s, ep. 167) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Cupidon 
(s, ep. 6) 21.00 Amantul 
(dramă SUA 1991) 23.00 
Procesul etapei 

puternică (dramă Canada 
1994) 13.15 Viitorul începe 
azi (s) 14.00 Esmeralda (s) 
15.00 Luz Maria (s, ep. 106, 
107) 17.00 Știri 17.25 Elena, 
viața mea (s, ep. 91, 92) 19.00 
Observator 20.00 Pericol 
iminent (s, ep. 49) 20.50 
Dublă identitate (s, ep. 6) 
21.40 Prezentul simplu 22.00 
Observator 22.30 Marius 
Tucă Show

PRO TV
7.00 Tânăr șl neliniștit (r)

10.45 Amantul (r) 12.30 Royal 
Canadian Air Force (s, ep. 6) 
13.05 Babylon (s, ep. 41)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 26)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s) 15.15 
Aripile pasiunii (s) 16.00 
Tânăr și neliniștit (s, ep. 851) 
17.00 Știrile PRO TV 18.30 
Inimă de țigancă (s, ultimul 
ep.) 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Bani murdari (thriller SUA 
1988) 22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

ACASĂ
6.00 - 12.40 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 Nimic 
personal (s) 15.00 Viața

Columbo: O crimă aproape 
perfectă (f.p. SUA 1989)

ACASĂ
6.00 - 12.30 Filme și 

seriale (reluări) 14.15 Viața 
noastră (s) 15.10 Cartea 
cărților (d.a) 16.00 Obiecte de 
artă (dramă SUA 1991) 18.00 
Micuțele doamne (s) 19.00 
Floare de aur (s, ep. 9) 20.00 
Străina (dramă SUA 1994)
21.45 Mowtown Live - 
Legenda

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru copii 

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

HB©
10.30 Războinicii stelari 

(s) 11.00 Dragă, am micșorat 
copiii! (s) 11.45 Copacul (co. 
SUA 1999) 13.15 Asasinul din 
rețea (f. gr. SUA ’93) 14.45

6.00 - 12.40 Filme și 
seriale (reluări) 14.30 Viața 
noastră (s) 15.15 Cartea 
cărților (d.a) 16.00 Malcolm 
(co. Australia 1986) 17.30 
Mowtown - Legenda 18.00 
Micuțele doamne (s) 19.00 
Floare de aur (s, ep. 10) 20.00 
Tatăl (f. SUA 1991) 22.45 
Medicamente periculoase 
(dramă SUA ’86, p. II)

PRIMA TV
7.00 Emisiune pentru 

copii 11.00 Duminica la prânz 
12.00 Vacanță â la Petrișor
12.30 Românie, Românie...
13.30 Tradiții 14.00 
Cinemagia 14.30 Film artis
tic 16.00 Telenovelă 17.00 
Sitcom 17.30 Chic (em. de 
modă) 18.00 Știri, Sport, 
Meteo, Clip Art 18.30 
Miniserie 20.15 Film artistic
22.15 Știri 22.45 Revista 
presei 23.00 Film artistic

10.00 Dragă, am micșorat 
copiii! (s) 10.45 Hot Boyz (f.a. 
SUA ’99) 12.30 Zeus și 

noastră (s) 16.00 Preciosa (s) 
17.00 Cartea cărților (d.a)
17.30 Dragoste și putere (s)
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.20 Somn ușor! 20.30 înger 
sălbatic (s) 21.30 Sânge din 
sângele meu (s) 22.15
Mowtown Live: Legenda
22.30 Julia (dramă SUA ’77)

PRIMA TV
8.00 Dimineața cu Prima 

12.00 Nadine Show (r) 13.00 
Show-ul de noapte (r) 15.00 
Viața în direct 16.00 
Telenovelă 17.00 Nadine 
Show 18.00 Știri, Sport, Meteo, 
Clip Art 19.00 Românie, 
Românie... 19.15 Karaoke 
Show 20.15 Dosarele Y 21.00 
Film serial 22.00 Românie, 
Românie... 22.15 Știri 23.00 
Politica de mâine

HBG>
10.00 Umbra și întunericul 

(f.a. SUA 1996) 11.45 Pe 
urmele criminalului (thriller 
SUA 1995) 13.15 Suspectli 
(thriller SUA 1999) 14.45 lin 
alt început (dramă SUA 1996)
16.45 Al șaselea jucător (co. 
SUA 1997) 18.30

Celibatarii (co. SUA ’92)
16.30 Dincolo de tăcere 
(dramă SUA 1994) 18.15 
Totul despre sex (s. SUA 
’98) 18.45 Liceenele din 
Beverly Hills (co. SUA 1995)
20.30 Speed: Cursă
infernală (thriller SUA 1994)
22.30 Beverly Hills Ninja (co. 
SUA 1997)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)
8.00 Știri 8.10 Dintre sute 

de ziare (r) 9.00 Țara
spirtdușilor 10.00 Știrile lo
cale (r) 10.10 Deva Mix (r)
10.30 Info matinal 11.30
Lumea în clipa 2000(r) 13.00 
Studioul Tudor Vornicu 
18.00 Rendez-vous la Tele 
7 19.00 Globetrotter 20.00 
Actualitatea Tele 7 20.45 
Film: Mica publicitate (SUA, 
1990) 22.30 Magazin de
week-end: Balul Bobocilor 
la Liceul Traian din Deva - 
partea l-a 0.00 Știri 0.20 
Celebritate (r)

PRO TV - DEVA
08.00-9.00 “Ghici cine bate 

la ușă?” talk-show j

Roxanne (co. SUA 1996)
14.15 Lexx (s) 15.00
Coșmar înainte de Crăciun 
(d.a. SUA 1993) 16.15 Șapte 
ani în Tibet (dramă SUA 
1997) 18.30 Detectivul
Fantomă (co. SUA 1997)
20.30 Regele popicelor (co. 
SUA 1996) 22.30 Crimă la nr. 
1600 (f. a SUA 1997)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)
8.00 Info Matinal 8.30 La 

izvorul dorului 9.00 Poliția 
informează 9.30 Film: Mica 
publicitate (r) 1.1.00
Globetrotter 12.00 Cânte
cul și casa lui 13.00 Ora unu 
a venit 15.00 Drumuri 
printre amintiri 15.30 Cutia 
muzicală 17.00 Forța des
tinului 18.00 Portretul unui 
artist 20.00 Actualitatea 
Tele 7 21.00 Dintre sute de 
ziare 21.45 Film: Fete 
emancipate (SUA, 1986)
23.15 Gala Tele 7 0.00 Știri

PRO TV - DEVA
08.00-09.00 “No com

ment” și “Vorbiți aici!”

Răscumpărarea (thriller 
SUA 1996) 20.30 Guvernanta 
(dramă SUA 1998) 22.30 
Totul despre sex (s) 23.00 
La pândă (co. SUA 1993)

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)

7.10 Bună dimineața, 
România 9.00 Forța 
destinului 10.00 Info Matinal
10.30 Dintre sute de ziare (r)
11.30 Balul Bobocilor la
Liceul Traian din Deva (r) 
13.00 Ora unu a venit 15.25 
Post meridian 17.30 Sport 
magazin 18.00 Știri 18.10 
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

PRO TV - DEVA
07.00-10.00 “Bună dimi

neața, PRO TV e al tău!" 
(coproducție) 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

iieeesGep
Perioada 9-11 octombrie

O BERBEC
Nu faceți exces de zel 

când nu este cazul. Ar fi mai 
bine să lăsați unele lucruri pe 
mai târziu. Duminică aveți o 
rezervă inepuizabilă de energie 
și vă ocupați de probleme pe 
care le rezolvați cu plăcere. 
Luni - ocazie favorabilă pentru 
afaceri sau pentru rezolvarea 
câtorva probleme legate de 
locul de muncă, în care colegii 
s-ar putea să vă ajute.

O TAUR
Profitați de orice prilej 

pentru a vă simți mai liberi. 
Oamenii pe care vi-i apropie 
soarta nu vă înțeleg prea ușor. 
Nativii din Taur mai în vârstă 
sunt avertizați să fie atenți la 
sănătate. în rest, stelele vă 
promit surprize plăcute. Luni 
sunteți înconjurați de oameni 
care vă simpatizează; dar 
durata acestei simpatii depinde 
foarte mult de dv.

O GEMENI
Puterea de seducție a 

Gemenilor din prima decadă 
crește simțitor. Bucurați-vă de 
viață. Situația materială se 
îmbunătățește considerabil, 
însă, pe cât posibil, fiți atent pe 
ce cheltuiți banii. Dacă doriți ca 
relația cu partenerul să fie mai 
bună, nu vă supărați pentru 
orice mărunțiș. Căutați 
compania persoanelor care 
seamănă foarte mult cu dv.

O RAC
Planurile îndelung chibzuite 

vor ajunge în pragul împlinirii și 
aveți încăpățânarea necesară 
să învingeți piedicile ce vă stau 
în cale. Duminică să fiți pe fază, 
deoarece surprize mari vă pot 
aduce în preajmă dușmani mai 
mult sau mai puțin cunoscuți. 
Luni se pare că puteți trece 
peste orice, peste oricine, dacă 
este vorba de țelurile dv.

O LEU
Pe lângă inteligență, 

ascultați-vă și instinctul. 
Acordați mai multă atenție stării 
de sănătate, eventual mergeți la 
un medic. Dacă vreți să cuceriți 
pe cineva, doamnelor, aveți mai 
multe metode. Nici un bărbat nu 
rezistă feminității, atractivității 
dv. Luni' conjunctura este 
deosebit de favorabilă, așa 
încât nu aveți nici un motiv să 
fiți nemulțumit.

O FECIOARĂ
Sunteți plini de energie. Cel 

mai mare defect al dv. este 
gelozia; partenerul nu vă dă 
motive și, totuși, îl torturați 
întruna cu acuzații false. 
Duminică veți avea neînțelegeri 
cu prietenii. O parte din vină o 
purtați dv., fiindcă sunteți mai 
agresivi ca de obicei și nu aveți 
răbdare. Vă puteți aștepta la 
vremuri mai frumoase.

O BALANȚĂ♦
Nu vă puteți baza pe 

ajutorul nimănui. Va trebui să 
vă descurcați singuri. Dar 
situația nu este așa de 
disperată cum ați crezut inițial. 
Fiți totuși pe fază, cineva 
dorește să vă păcălească. 
Duminică atenție la sănătate, 
vă puteți lovi de boli care 
recidivează. Luni aveți o 
gândire realistă și sunteți plini 
de prospețime; în plus, e o zi 
bună pentru afaceri.

O SCORPION
Planurile privind vacanța 

de iarnă vor fi amânate sau 
chiar anulate din motive 
familiale. în general aveți o 
activitate intensă și așteptați 
momentul potrivit pentru 
afaceri. Nu vă pripiți, însă, 
pentru că Mercur nu promite 
nimic bun. Luni aveți de trecut 
obstacole serioase din partea 
răuvoitorilor, dar o situație 
neașteptată vă va fi de ajutor.

O SĂGETĂTOR
Este perioada ideilor 

precipitate. Dispuneți de o 
energie debordantă, de 
satisfacții și elan în activitatea 
profesională. Soluția la 
problema sentimentală va veni 
din partea unei cunoștințe 
apropiate ori chiar din 
întâmplare. Luni, în ciuda 
faptului că vi se îndeplinesc 
dorințe la care tânjiți de mult, 
continuați să fiți nemulțumiți.

O CAPRICORN
Nu vă fie teamă să vă 

apucați de probleme grele și 
complicate, puteți obține 
rezulatate surprinzător de 
bune. Poate să înceapă o 
poveste de dragoste care se 
arată deosebită. Duminică nu 
sunteți în cea mai bună formă, 
dar sunteți deosebit de 
rezistent. Luni radiază 
sentimentalismul din întreaga 
dv. personalitate. Puterea dv. 
magică ține zile la rând.

O VĂRSĂTOR
Bucurați-vă de frumu

sețea anotimpului, de 
persoana iubită, respectiv de 
dragostea cu care vă 
înconjoară membrii de familie. 
Duminică, atmosfera din 
căminul doamnelor Vărsător 
va fi ceva mai calmă decât 
săptămâna trecută. La 
începutul săptămânii veți fi 
deosebit de receptiv în plan 
spiritual.

O PEȘTI
Dacă în ultimele săptămâni 

sau luni v-ați terorizat 
apropiații cu “dragostea”, mai 
precis cu dorința dv. de 
afecțiune, nu e de mirare dacă 
cei dragi protestează, 
încercați să vă focalizați 
elanul și energia asupra 
finalizării unui singur proiect, 
cu adevărat important. în viața 
dv. apare tot mai des cifra 
7.Cifra norocului. Singura dv. 
precauție este să nu luați de 
bun orice sfat “bine 
intenționat"._______________ >
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Al treilea simpozion internațional pe teme 
ecologice este dedicat fluviului Dunărea 
Cel de-al treilea simpozion 

pe teme ecologice, dedicat flu
viului Dunărea, sub auspiciile 
Sanctității Sale Bartolomeu I, Pa
triarhul Ecumenic al Constanti- 
nopolului, și ale Comisiei Euro
pene, se va desfășura în peri
oada 17-26 octombrie a.c., a 
anunțat la Londra, Fundația “Re
ligie, Știință și Mediu”. Tema semi-

I garului din acest an este "Dună
rea, un fluviu al vieții. Pe Dunăre 
spre Marea Neagră”. Participanții 
se vor îmbarca pe o navă care 
va pleca de la Passau, Germania, 
în ziua de 17 octombrie, și va 
parcurge zece țări dunărene, 
călătoria urmând a se încheia la 
Constanța, în ziua de 26 
octombrie.

Simpozionul va reuni oameni 
de știință, specialiști în protecția 
mediului, reprezentanți guverna- 

L mentali și ai diferitelor religii, care

JE POATE PREZICE VIITORUL 
UNEI CĂSNICII

Cifra de afaceri m industria romanească de
software s-a ridicat la 1.20® miliarde de lei

Psihologii americani susțin că 
sunt capabili să identifice dintre 
cuplurile recent căsătorite, pe 
cele mai susceptibile să ajungă la 
divorț, după o simplă observație 
de trei minute a unei discuții, 
transmite AFP. Discuția dintre cei 
doi parteneri trebuie să aibă un 
subiect conflictual, cum ar fi ba
nii, de exemplu.

Cuplurile care încep discuția 
cu cuvinte, gesturi, expresii cor
porale și faciale și emoții încăr
cate negativ, au cele mai multe 
"șanse" să ajungă la divorț în 
următorii șase ani, afirmă cer
cetătorii de la Universitatea din 
Washington.

Ei au observat în cursul unui 
conflict 124 de cupluri căsătorite 
de mai puțin de nouă luni. Dis
cuțiile au fost filmate și apoi co
date în trăsături pozitive (bucurie, 
umor, afecțiune, interes) și ne
gative (mânie, dezgust, agresi
vitate, sentiment defensiv, tristețe, 
ciudă, furie). Cuplurile au fost 
urmărite timp de șase ani. Potrivit 
ercetătorilor, a fost posibil să se

Un informatician de origine română ■ 
condamnat pentru extorcare de fonduri de la 

o societate canadiană
Directorul tehnic al unei societăți informatice din Paris, Castel 

Matthews, de origine română, a fost condamnat pentru tentativă de 
extorcare de fonduri de la o societate canadiană, după ce a spart 
codurile de securitate a programelor acesteia, au anunțat surse 
judiciare, citate de AFP. Castel Matthews, în vârstă de 45 de ani, a 
fost condamnat în lipsă la zece luni închisoare și la plata unei 
amenzi de 38.110 de euro.

Pe numele lui Castel Matthews există urr mandat de arestare 
emis din 7 octombrie 1998. începând cu noiembrie 1997 și până la 
începutul anului 1998, Matthews a luat legătura, în Canada, cu 
societatea Alias, filială a firmei "Silicon Graphics”, pe care a 
informat-o că a reușit să pună la punct un program ce îi permite să 
repereze și să anihileze protecția programelor produse de aceasta.

Folosind mesageria electronică, faxul, dar și telefonul, el i-a 
cerut directorului juridic al Alias, David Wilson, să îi plătească 20 de 
milioane de dolari în schimbul tăcerii sale, apreciind că această 
sumă corespunde cu prețul muncii necesare pentru ca Alias să 
dezvolte un nou program de protecție. Singura concesie pe care 
românul era dispus să o facă era să accepte plata eșalonat, pe o 
perioadă de patru ani, câte cinci milioane de dolari pe an.

Un actor britanic se impune la Honywood
lntr-o carieră de peste 40 

ani, David Niven, născut la 1 
martie 1909 în localitatea sco
țiană Kirriemuir, a turnat 90 
filme de diferite genuri, dar 
mai ales - era "in apele sale " 
in comedii. Începe o carieră 
militară din care demisionează 
în anii ’30, ajunge in Canada > 
și. apoi, in California.

Face figurație la Hollywood, 
unde regizorul Edmund Goul- 
ding il "sfătuiește " pe Samuel 
Goldwyn de la MGM să-l an
gajeze, întrucât un "britanic 
100%" era... necesar, ținând 
seama că era perioada de inte
res pentru ecranizări și adaptări 
din literatura engleză. Debu
tează cu un mic rol în "Without 
Regret" (Fără regret) - 1935, 
în regia lui Harold Young, ur- 
mat de filmul de aventuri "The 

vor examina problemele de mediu 
specifice Dunării și vor căuta iden
tificarea acelor măsuri care, la 
nivel regional, să poată rezolva 
aceste probleme. “Noi, având na
ționalități, credințe și convingeri 
profesionale diferite, ne unim for
țele având interesul comun de a 
salva natura de la acțiunile dis
tructive ale omului. Dunărea este o 
comoară a Europei, care trebuie 
protejată", a declarat Sanctitatea 
Sa, Bartolomeu I.

în programul simpozionului 
este prevăzută și vizitarea Parcului 
Național al Zonelor Inundabile din 
Regelsbrunn, Austria, a barajului 
Gabcikovodin Slovacia, a porților 
de Fier și a Deltei Dunării. Sesiunile 
plenare, care se vor defășura 
atât pe navă, cât și în câteva orașe 
situate pe cursul Dunării, cum ar fi 
Passau, Viena, Bratislava, Buda
pesta și Vidin, se vor concentra 

prevadă cursul căsniciei pe o 
perioadă de șase ani folosindu- 
se numai primele trei minute ale 
înregistrării. Acest lucru arată că 
pentru ambii soți începutul dis
cuției conflictuale este crucial în 
ceea ce privește stabilitatea 
maritală.

Potrivit cercetătorilor, acest 
studiu este necesar pentru a 
stabili diferitele procese sociale 
care joacă un rol în începutul 
discuției. Astfel, spun ei, cea mai 
mare parte a interacțiunilor încep 
cu descrierea problemei, făcută 
de femeie, urmată de reacția iniți
ală a soțului. De asemenea, este 
importantă sesizarea precisă a 
mecanismelor care influențează 
durata sau îndulcirea tonului 
discuției, la începutul său. Psi
hologii afirmă că începutul dur al 
discuției adoptat de femeie ar 
putea fi generat de dezinteresul 
sau indiferența soțului, în timp ce 
interesul și afecțiunea lui față de 
soție vor duce la o conversație 
mai calmă, peste care se poate 
trece ușor.

Charge of Light Brigade” (Șarja 
Brigăzii Ușoare) — 1936, regia 
Michael Curtiz, cu Errol Flynn și 
Donald Crisp.

Cu rolul din "Wuthering 
Heights ” (La răscruce de vân

+ MI.BERE DEȘTELE^'
* * *

turi) -1939, in regia lui William 
Wyler, cu Laurence Olivier, s-a 
impus definitiv în "Cetatea fil
mului ", realizând până atunci 
deja 20 filme. In 1940, se în
toarce acasă și intră in "Royal 
Air Force". După război, 
toarnă celebrul film "A Matter 
of Live and Death" (Drumul 
spre stele) - 1946, in regia lui 
Michael Powell și Emeric 
Pressburger (premiera în 
România în anul 1947). 

asupra unor teme precum “Răz
boiul și mediul înconjurători', “Dez
voltarea și mediul" sau "Energia 
și mediul înconjurători’. Simpozi
onul de la București, care se va 
desfășura în ziua de 24 octom
brie, la Palatul Parlamentului, sub 
auspiciile Președinției Române, 
va avea ca temă "Dunărea în era 
post-conflict”.

Lucrările simpozionului se 
vor încheia în data de 25 octom
brie, la Tulcea, unde participanții 
vor ajunge la bordul navelor ro
mânești "Steaua Deltei" și 
“Steaua Dunării”, care vor pleca 
de la Giurgiu. La această ultimă 
etapă a seminarului există posi
bilitatea să ia parte Patriarhul 
iartolomeu I și Patriarhul Bisericii 

Ortodoxe Române, Preafericitul 
Părinte Teoctist, precum și pre
ședintele României, Emil Constan
ți nescu.

Rezervei valutara a BNR a crescut
la 1,476 miliarde de dolari

Rezerva valutară a BNR a 
crescut în luna septembrie cu 
199,2 milioane de dolari, pe fon
dul cumpărărilor de valută ale 
BNR de pe piața valutară, ajun
gând la 1,4765 miliarde de dolari.

BNR a fost și în septem
brie cumpărător net de valută 
de pe piața internă, suma 
atrasă la rezervă fiind de 203 
milioane de dolari.

în septembrie, BNR a efec
tuat plăți în contul serviciului 
datoriei-externe de 40,4 mili
oane de dolari.

Obiectivul BNR este ca la 
sfârșitul anului rezerva valu
tară să ajungă la 2 miliarde de 
dolari.

Până la jumătatea anului 
rezerva valutară a fost în 

k_______ ____________
‘11 ............ .........

CAn minut cu lE.mil Cioran

«! "Incurabil - adjectiv 
de onoare, de care n-ar tre
bui să beneficieze decât o 
singură boală, cea mai 
cumplită dintre toate: 
Dorința.”

d ”A suferi înseamnă 
a produce cunoaștere."

i "Nu pot întreprinde 
ceva decât făcând abstrac
ție de viitor. De îndată ce 
mă gândesc la el, fie numai 
și o secundă, îmi pierd cu
rajul și mă pleoștesc." 

"Priviți mutra insu
lui care a reușit și care a 
tras pentru asta, în nu im
portă ce domeniu. Nu veți 
descoperi la el nici cea 
mai neînsemnată urmă 

\________ _____________

întors la Hollywood, toar
nă "The Perfect Marriage" 
(Căsătorie ideală) - 1946, re
gia Lewis Allen, cu Loretta 
Young Apoi, "Soldiers Three" 
(Trei soldați) - 1951, regia 
Tay Garnett, "Bonjour tris- 
tessee " (Bună ziua tristețe) - 
1960, regia Otto Preminger, 
sau "Le Cerveau" (Creierul) 
-1968, regia Gerard Oury, au 
fost tot atâtea succese perso
nale, care i-au marcat cariera.

Dintre ultimele creații, fil
mul de război "The Sea 
Wolves" (Lupii mărilor) - 
1980, regia Andrew 
MacLaglen, alături de Roger 
Moore și Trevor Howard. S-a 
stins din viață la 27 iulie 1983, 
la Chateau D’Onex - Elveția.

Cifra de afaceri realizată 
anut trecut de industria româ
nească de software, precum și 
de societățile care asigură ser
vicii în domeniul informatic s-a 
ridicat la 1.200 miliarde de lei, 
conform unui studiu realizat de 
firma franceză Pierre Audouin 
Conseil, prezentat la Târgul Inter
național de Tehnologia Informa
ției, Comunicații și Birotică, care s- 
a desfășurat în perioada 5-9 
octombrie la București. Potrivit 
analizei, trei sferturi din cifra de 
afaceri totală a fost obținută de 
firmele specializate din București, 
iar restul de 25% de către firmele 
din teritoriu.

Numărul informaticienilor din 
România se ridică la 13.000, din 
care 62% activează în București, 
în timp ce industria de servicii 
informatice și software este

scădere continuă, datorită plă
ților în contul serviciului dato
riei externe. Rezerva valutară a 
ajuns și la 800 milioane de do
lari, după ce la sfârșitul anului 
trecut era de peste 2 miliarde 
de dolari.

Stocul de aur la 1 octom
brie a fost de 101,6 tone. Va
loarea acestui stoc a însumat 
989,8 milioane de dolari, fiind 
mai mare față de începutul lunii 
precedente cu 157 milioane de 
dolari. Creșterea valorii rezer
vei de aur s-a datorat majorării 
prețului aurului pe piața inter
națională.

Totalul rezervelor interna
ționale ale BNR, devize plus 
aur, s-a ridicat la 1 octombrie 
la 2,4663 miliarde de dolari.

_________ ________/

de milă. Din asemenea 
material este făcut un 
dușman."

d "Spiritul înaintează 
doar dacă are răbdare de a 
se învârti în jurul cozii, 
adică de-a aprofunda.”

d "A râvni gloria în
seamnă a prefera să mori 
disprețuit mai degrabă de
cât uitat.”

4 "înțelepciunea de
ghizează rănile noastre; ea 
ne învață cum să sânge
răm pe ascuns.”

i "A te plictisi în
seamnă a morfoli timpul.” 

"O întrebare rume
gată la nesfârșit te sapă la 
fel ca o durere înăbușită.” 

jl

Adrian CRUPENSCH!

reprezentată de 1.200 de firme. 
Majoritatea acestor firme - 77%, 
au mai puțin de zece salariați, 
20% dintre firme au între zece și 
douăzeci de salariați și doar 2,5% 
au peste 100 salariați.

“România a cunoscut, după 
1989, o deteriorare a structurii 
economice socialiste, care dis
punea de un sistem informatic 
centralizat, iar această destră
mare a distrus mecanic societățile 
de soft și de servicii, și acum este 
nevoie să se reia totul de la 
zero”, a afirmat președintele fir
mei franceze, Pierre Audouin.

El a arătat că majoritatea so
cietăților private din România sunt 
întreprinderi mici și mijlocii care, din 
punctul de vedere al informaticii, 
au nevoi reduse. La rândul lor, 
serviciile publice au fost nevoite 
să includă în bugete sume des
tinate informatizării, dar nivelul 
resurselor alocate în acest scop 
rămân simbolice, la fel ca și în 
cazul firmelor mici și mijlocii. Din 
păcate, și cele câteva mari firme 
din România care pun un accent 
deosebit pe informatizare au 
considerat că este mai util să 
aplice o dezvoltare internă, prin 
crearea unor departamente pro
prii de soft, fără a recurge ia ser
viciile unor firme specializate.

r
Televiziunea și lipsa de 

supraveghere din partea părinților - 
principalii factori care determină 

manifestările violente la adolescem» 
copiilor. Ultimii doi factori sunt 
considerați cei mai importanți.

Copiii care nu sunt con
trolați de părinți în ceea ce 
privește școala, activitățile pe 
care le desfășoară, ora de 
culcare etc., au o tendință că
tre violență mult mai evidentă 
decât ceilalți. Un procent mult 
prea mare dintre copii privesc 
la televizor peste șase ore pe 
zi. Băieții aleg programe cu 
“multă acțiune și lupte", în timp 
ce fetele selectează emisiuni 
“amuzante”, se arată în studiul 
medicilor americani.

Principalii factori care con
tribuie la manifestarea violenței 
în cazul adolescenților sunt 
expunerea la brutalitate, tele
viziunea și mai ales lipsa de 
supraveghere din partea pă
rinților, se arată într-un studiu 
apărut în revista Pediatrics, 
citată de AFP. Potrivit psiholo
gilor americani, combinarea 
mai multor factori, cum ar fi 
televiziunea, lipsa de supra
veghere din partea părinților și 
confruntarea cu acte brutale, 
are o pondere de 45 la sută în 

^tendința către violență în cazul

(Eirncurs îre prnsâ hnrror
în perioada 4 octombrie - 5 noiembtrie 1999 se va j 

i desfășura concursul de proză horror și fantasy pentru tineret, i 
i Organizator, Clubul de literatură și artă “Teseract” Deva, care-și i 
j propune cu această competiție să stimuleze creativitatea 
j literară a tineretului. Lucrările trebuie să conțină personaje din i 
j mitologia românească și să se întindă pe maximum 10 pagini, i 
j Cei interesați pot să-și trimită creațiile până la data de 15 
■ noiembrie a.c., data poștei, pe adresa: CP 196, OP 1 Deva. ■ 
: Regulamentul concursului mai prevede ca participanții să 
i menționeze și câteva date personale: numele, adresa, vârsta, i 
i ocupația. Vor fi acordate două premii: unul pentru proză horror I 
! ȘZ altul pentru fantasy. SQrjna pQpA ■
\

"în România nu există o pia
ță internă de soft și de servicii 
informatice. Deci, nu trebuie să 
ne mirăm dacă această industrie 
are mari dificultăți pentru a se 
dezvolta”, a spus reprezentantul 
firmei franceze, specializate în 
strategii industriale.

Pe de altă parte, a continuat 
Pierre Audouin, experiența infor
maticienilor români este remar
cabilă, iar prețurile de pe piața 
muncii sunt foarte mici. "Este 
foarte tentant pentru firmele din 
Occident să vină în România 
pentru a găsi forță de muncă 
ieftină", a remarcat Audouin.

“Nu trebuie să așteptăm de 
la alții declanșarea care să per
mită pieței din România să se 
dezvolte. Trebuie ca firmele de 
aici să renunțe la actualul lor 
comportament. în România nimeni 
nu vorbește cu nimeni. Este 
necesar un dialog între marii 
utilizatori și societățile de servicii", 
a spus Pierre Audouin.

Expertul francez a mai 
spus că Uniunea Europeană 
are alocate fonduri pentru 
dezvoltarea sectorului infor
matic din România, dar aces
tea au rămas neutilizate din 
cauza neprezentării unor pro
iecte semnificative.
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7Wyecunc/scutul mă privea cu atenție-să vadă cum mă 
jL. ^învinețesc de invidie. Eu! Păi, în clipa aceea am avut 

un moment de nebunie și cred că am iubit-o cu adevărat: 
bine, sărmana, că scăpase de mine și bine că acceptase să mă 
scap de ea. Iar pentru acest gest al ei, am dreptul să o 
consider un înger de femeie, nu ? Și brusc m-am simțit extrem 
de bine, poate chiar fericit - deși noțiunea mi-a produs 
întotdeauna sentimente cam neortodoxe, dar aceasta e altă 
problemă... Devenisem cu adevărat liber, puteam acționa 
exact cum și cât mă ducea mintea. Și unde mă putea duce în 
altă parte decât la sloganul strămoșesc: să-mi refac viața ? - 
sintagmă idioată, de altfel, deoarece, gândindu-ne câtuși de

SONATĂ PENTRU
DIVORȚ ȘI 

FANFARĂ (2)
- în si major -

puțin, vom constata ușor că au dispărut între timp câteva 
elemente esențiale care (in de fizionomie, psihic, biologic, 
fiziologic, sexual și, desigur, de ele. Intr-o atare situație, chiar 
Viagra valorează cam cât o (elină și doi pătrunjei deshi
dratați. Așadar, mal puteam eu, Găman Buteflici, să văd 
lumea cu ochii celui care și-a făcut o dată viața ? Trecuseră 
anii, buni-răi cum fuseseră și nu era vorba despre o bandă 
magnetică, o casetă video sau alt mijloc, oricât de sofisticat, 
pentru a readuce, și a retrăi niște ani. nici măcar niște 
momente. In concluzie, refacerea vieții e un surogat pentru 
oamenii cam tâmpiți, să ne fie clar. Pe de altă parte, reface
rea ar fi însemnat reluarea întregului și nu felii convenabile, 
ceea ce, să jiu sincer, nu mi-arfi convenit deloc. Preferam să 
fiu bătrân și singur - vorba poetului - decât tânăr și să iau 
prostia de la capăt, să suport cu frică de Dumnezeu altă ființă 
zănatică, prefăcându-mă mereu în fața rudelor, a lumii în 
general, că lucrurile merg bine, iar căsnicia noastră poate 
constitui exemplu de mariaj. Să facă al ții!... Mă simțeam bine 
și liber. Nu mă mai întreba nimeni nimic, nu trebuia să răs
pund la întrebări aberante de genul: "-Dai banii pe fiori 
pentru mine ?!", nu trebuia să dau socoteală pentru fiecare 
leuț cheltuit - nimic din toate astea...Se lăsase liniștea peste 
existența mea până atunci atât de zbuciumată. Ursitoarele 
rele plecaseră în bejenie pe la F.M.I., sau își făcuseră harakiri 
de ciudă, în timp ce, cele bune, își reintrau încet în drepturi 
prevăzute de Constituție și de Codul familiei. De-aș fi fost 
puțin mai concesiv, aș fi putut spune că eram chiar feric it 
(totuși), dar îmi era și cam teamă să nu sperii binele care 
dăduse peste mine, un bine absolut normal, dar de ca c 
fusesem atâția ani frustrat. Din vina mea, evident, pentru că 
Dumnezeu nu te ia de mană să-ți spună:

-Mă,- boule!, ești tâmpit ? Nu vezi că ai dat-o în bară ?
Nu. Stă și El și se miră că această creatură, Omul -Eu, în 

cazul de față -, o făcuse după chipul și asemănarea lui. Pe 
dracu! Nici vorbă de vreo asemănare... Nici urmă de așa 
ceva. Chiar și cele zece porunci erau încălcate de unele 
creaturi ale Demnului cu nonșalanță, deși mergeau pe la 
biserici cu aparentă conștiinciozitate și evlavie, însă trăgând 
cu ochiul la cei din preajmă să vadă cum erau îmbrăcați, 
cum se așezaseră în genunchi, sau cum își întorceau ochii pe 
dos rugându-se la un Dumnezeu abstract semănând în ima
ginația lor atât de bine cu Marx sau Engels. Cu Lenin nu, că 
ăla avea chelie...Pe unii dintre ăștia i-arputea trăsni, fiindcă 
și 11 ic Testviteanul circulă cu căruța prin hopurile șoselelor 
sau fundăturile tranziției, însă nu o face pentru că o fi intrat și 
el în colimatorul FFS-ului, așa că...

In orice caz, un spectacol ridicol și, în același timp, jalnic 
să-i vezi, dar și, sigur, amuzant pentru Creatorul însuși, care- 
și freca palmele cugetând la f ixarea datei pentru Judecata 
de-apoi. (va urma)

Dumitru HURUBĂ

Ur..Dr^
© - Dragă, de când

se ține Relu după tine?
- De când i-am spus 

că-i un prost fără pereche...

© - Fiica ta s-a că
sătorit? La 16 ani?! El cât 
are?

- Cincizeci de milioane!

© - Ai văzut ce repede
s-a măritat Coca?

- Normal. Știi ce o sfă
tuia mama ei când se du
cea la o întâlnire?

- Ce?
- "Dacă nu ești în pat 

până la 12, vino acasă".

© - Mioaro, de când 
te uiți tu cruciș?

- De când au început 
gemenii să meargă...

© - Ce mai face fata
ta?

- O, pe zi ce trece sea
mănă mai mult cu mine.

- Săraca! Dar măcar la 
carte e bună?

© La notariat:
- Situația familială?
- Insuportabilă.

© - Costele, tu știi ce-i
spune un soț deștept soției 
lui imediat după ce a făcut 
dragoste?

- Nu-mi dau seama
- îi spune: "Iubito, în 15 

minute sunt acasă!"

© - De ce este blo
cată flota Albaniei?

- Li s-a rupt o vâslă!
V_________ _

Reflecția săptămânii
E> “Poezia e un substrat, un numitor comun al 

tuturor artelor. Ea presupune transfigurare, recreare a 
Universului. Extirpați poezia din Univers și veți obține un cimitir 
arid, un infinit calcinat, un Absolut canceros, un neant paranoic. 
Aboliți poezia și veți aboli setea de a cunoaște bucuria de a fi.”

K>“Pământul, cerul și marea se 
respiră unul pe altul, își sorb unii 
altora durerea și sufletul, par
fumul, puterea și visul și în toate 
acestea, difuză în toate acestea, 
poezia îngână realitatea, dăruirea 
și timpul, tăcerea și slava ființei, 
aparența, esența, nimicul."

Petru Creția
S> “Poezia? Un veșmânt în 

care ne îmbrăcăm iubirea și 
moartea.”

Novalis

© - Ce se întâmplă da
că la Tirana se arde un bec?

- Prin decret preziden
țial se scoate și al doilea 
bec, din motive de siguran
ță a statului!

© - Gore, știi care-i di
ferența dintre o femeie și o 
oglindă?

- Nu-mi dau seama.
- Păi, oglinda reflectă 

fără a vorbi, iar femeia vor
bește fără a reflecta...

© - Care sunt cuvin
tele pe care un bărbat le 
detestă cel mai mult să le 
audă în timp ce face dra
goste?

- hjbituleee, m-am în
tors acasă!...

© întrebare la Radio 
Erevan:

- Se pot lua 10 ani 
pentru declararea în Piața 
Roșie că Stalin e cretin?

Răspuns:
- Da, deoarece acesta 

e un secret de stat...

© Pentru a-și proteja 
mașina împotriva hoților și 
fiindcă nu avea bani să-și 
cumpere o instalație de 
alarmă, cineva a scris un 
bilet pe care l-a pus pe par
briz: "Radioul e defect, mo
torul e spart, benzină n- 
are...”

A doua zi dimineața, a 
găsit în locul biletului o altă 
hârtie pe care scria: “în cazul 

acesta, nu-ți mai trebuie 
roțile!”

Gheorghe lancovici 

fcOEZLE

E> “Toate lucrurile au un 
mister și poezia e misterul 
tuturor lucrurilor; nici eu, nici tu 
și nimeni nu știe ce este.” 

Federico Garda Lorca
E>“Poezia: să dai drumul la 

o petală de trandafir în Grand 
Canyon și să aștepți ecoul."

Don Marquis
E> "Poezia este căsătoria 

realității cu idealul, în sufletul 
poetului."

B.P.Hașdeu
-------  . ----------------------------- z

Legea înțelepciunii 
politice, a lui Galbraith 

Oricine spune de patru 
ori la rând că nu demisio
nează, o va face cu 
siguranță.

Legea lui Acton
Puterea tinde să coru- 

pă, puterea absolută co
rupe absolut.

Revelația lui Bonafede 
în general se crede că 

puterea este un afrodisiac. 
în realitate, este epuizantă.

Legea lui Camp
O lovitură de stat cunos

cută dinainte este o lovitură 
care nu va avea loc 
niciodată.

Maxima lui Davidson
Democrația este acea 

formă de guvernământ 
unde fiecare primește ceea 
ce merită majoritatea.

Legea proporționalității 
a lui Reynolds

Viteza vântului crește 
direct proporțional cu cos
tul rearanjării coafurii.

Legea betonării, a lui 
Byrne

Când torni beton, va 
ploua.

• Citesc ușor amuzat 
dar și cutremurat - având în 
vedere importanța demer
sului - anunțurile matrimo
niale. Trebuie să fie o sen
zație nemaipomenită “aș
teptarea provinciei”. îmi 

imaginez că urmare anun
țului se prezintă 20 (două
zeci!) de amatori, care mai 
de care cu mașină, dichisit, 
sclivisit, parfumat. îmi ima

ginez coada matrimonială 
la ușa CANDIDATEI. O in
trare peste rând - o răsu
cire implacabilă de Destin. 
Și, regretul pe tot restul 
Vieții, că n-a putut alege 
decât 1 (unul!) dintre toți 
“sclivisiții”... «Există o con
frerie a celor ce-au zburat - 
aviatori, planoriști, parașu- 
tiști, deltaplaniști -, un soi 
de solidaritate de castă 
zburătoare. Priveam grupul 
de “veterani” ce ne-am în
tâlnit la Aeroport: în ochii 
tuturor licărea nostalgia 
văzduhului, un CEVA care 
nu seamănă cu nostalgiile 
“pământenilor”. Năpădit de

Legea lui Parker
Frumusețea are grosi

mea pielii, dar urâțenia 
ajunge până la os.

Legea căpitanului 
Penny

Poți păcăli oamenii, 
uneori pe unii oameni tot 
timpul, dar niciodată nu o 
poți păcăli pe MAMA.

Lega conservării 
răului, a lui Issami

Cantitatea totală de rău 
rămâne constantă în orice 
sistem.

(Deci, orice diminuare 
într-o direcție - de exemplu 
o reducere a sărăciei și a 
șomajului - este compen
sată de o creștere în alta - 
poluarea aerului sau crimi
nalitate).

Legea lui Parker, a 
afirmațiilor politice

Adevărul unei afirmații 
nu are nimic de-a face cu 
credibilitatea ei și invers.

Axioma lui Cole
Suma inteligenței pe 

planetă este constantă, 
însă populația se află în 
continuă creștere.

amintiri, pe cerul sufletului 
meu plana primul “obiect 
zburător” pe care l-am pi
lotat, un "IKARUS" modest 
dar în amintire mai strălu
citor decât o navă cos
mică... «Doi “NORI" pe ce
rul Toamnei (din cartea 
fără perehe “NORII” de 
Petru CREȚIA): “Nu știți ni
mic de noi, nori trecători și 
veșnici, nu știți nimic, nici 
că e poate fără țel apriga 
soartă, nici că la bucuria 
sau durerea clipei noi stă
ruim s-adăugăm un dor de 
multe câte nu mai sunt sau 
n-au să fie niciodată.” Și: 
“Marile țări deșarte, tăcute 
și albe care se văd câteo
dată în cer, tot atât de apro
piate sau depărtate de noi 
ca niște amintiri sau niște 
vise sunt făcute din puțină 
materie vagă, parcă din re
ziduul a tot ce arderea vieții 
n-a mistuit pe deplin în noi 
și care se exaltă din noi și 
urcă lent în cer.”

Hie LEAHU

f
ORIZONTAL: 1) Un volum 

de știință în biblioteca perso
nală; 2) Acționar în interesul 
stăpânirii; 3) Verigă a unui sis
tem codificat; 4) Cavaleri ai 
tristei figuri - Afirmație dată 
înapoi în fața adevărului!; 5) 
Ritmuri de creștere pe un gra
fic britanic - Ținut ceva mai la 
distanță; 6) Cântare pentru oa
meni cu greutate - Intrare din 
grădină în ogradă! - Sticlă cu 
vin... de regiune; 7) Imaginea 
celestă a focului sacru - Lebă
dă de mare cu aripi de pânză - 
Mică unitate de confecții meta
lice; 9) Cunoscut strămoș al 
bascului (pl.) - Fond de depu
nere judecând la rece; 9) Mă
suri luate pentru stabilirea iden
tității; 10) Reluare notorie ad- 
litteram.

VERTICAL: 1) Angrenată într-un schimb 
de locuri; 2) Suportă ușor schimbările de mediu; 
3) Catalizator într-un proces de ardere - 
Colectă scoasă la o etichetă!; 4) Sacagiii noștri 
de odinioară - Etichetarea oportună a unui 
necioplit; 5) Oficiu de transporturi marine - 
Eșafodaje ale creatorilor de enigme; 6) Motive 
de îmbujorare la față - Concurent de astăzi la 
prăjină; 7) Tip de alintare părintească - Nivel de 
participare la unele jocuri; 8) Condiția umilă a 
unui zdrențăros - Soi de viță cultivat de domni - 
Navigat obișnuit pe marea liniștii; 9) Acțiuni 
aberante ale fiului risipitor; 10) Catenă păstrată 
de generații.

Vas'tie MOLODEȚ
Dezlegarea careului "BLUES" apărut 

în ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) CRAMPONARE; 2) HALAT-URAT; 3) 

INUȚ-PLITE; 4) CARUȚA-DAR; 5) H-ARENE- 
TH; 6) IC-INELE-I; 7) NUC-TREZIT; 8) 
ETOLA-VILA; 9) TIJA-PATAT; 10) 
ETICHETARE.
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“Sunt tânăr, am nutere de
munca, experiența”

•dcflară vireprimariil din llafcg
După cum se știe Nico- 

lae Timiș ocupă postul de 
viceprimar al Hațegului. Se 
mai cunoaște că omul nu
mărul doi al orașului e ho
tărât să atace la viitoarele 
alegeri fotoliul de primar. 
Așadar, l-am întrebat care 
crede că sunt atuurile cu 
care se va prezenta în fața 
alegătorilor.

“Eu vin cu realizările pe 
care le-am obținut cât am 
fost viceprimar al Hațegului, 
cu garanția că voi continua 
investițiile demarate. Apoi vin 
cu experiența, tinerețea și 
puterea de muncă", ne-a de
clarat Nicolae Timiș. Vom 
vedea peste câteva luni dacă 
hațeganii îi vor da lui Nicolae 
Timiș votul de încredere.

- Domnule viceprimar 
mai mult de un sfert din o- 
raș nu are canalizare. Sun
tem aproape în al treilea 
mileniu și ne mai găsim în 
această tristă postură. Ce-i 
de făcut?

- E adevărat, 30 la sută 
din orașul Hațeg nu are ca
nalizare. Ca să se reme
dieze situația este nevoie 
de o investiție care se va 
întinde pe parcursul a 10-15 
ani. în cei trei ani de când 

mă aflu în conducerea pri
măriei am reușit să mărim 
capacitatea colectorului de 
canalizare. A fost un lucru 
bun pentru că se poate spu
ne că nu mai avem subso
luri inundate și am eliminat 
în acest fel și apariția unor 

Lepidemii. Sperăm ca de la

anul să obținem fonduri Pha
re și să reușim să facem 
canalizarea în tot orașul.

- Mai mulți locuitori au ' 
refuzat iarna trecută furni
zarea căldurii în apartamen
te. Din ce cauză s-a întâm
plat astfel?

- Cetățenii au renunțat la 
agentul termic din centralele 
de cartier pentru că l-au con
siderat mult prea scump. La 
ora actuală 30 la sută dintre 
apartamentele din Hațeg au 
microcentrale proprii.

- Noul sediu al primăriei 
se ridică pe zi ce trece. Care 
este stadiul lucrărilor?

- Anul acesta am alocat 
pentru continuarea lucrărilor 
1 miliard de lei. De la început 
și până acum investiția a 
înghițit șapte miliarde de lei. 
Cu cinci etaje, o suprafață 
interioară de peste 1000 me
tri pătrați, clădirea va adă
posti primăria dar și sediile 
altor instituții din Hațeg.

- Sunteți unul din vice
președinții organizației jude
țene Hunedoara a PSDR. 
Cum se explică succesul 
acestei formațiuni politice în 
zona Hațegului?

- într-adevăr este un 

succes obținut prin muncă, 
în doi ani am ajuns să ne 

dublăm numărul membrilor 
de partid în Țara Hațegului. 
De ce vin oamenii în PSDR? 
Explicația e foarte simplă. 
Ne implicăm în problemele 
oamenilor și facem tot po
sibilul să le rezolvăm. Noi, 
reprezentanții PSDR care

ocupăm funcții îh adminis
trația publică locală, suntem 
ca o mare familie. Ne spri
jinim între noi, ne informăm 
unii pe ceilalți. Numai în 
felul acesta reușim să ne 
descurcăm.

- Peste puțin timp par
tidul își alege un nou pre
ședinte. Dumitru Ifrim, de
putat PSDR de Hunedoara, 
se pare că va candida pen
tru unul din posturile de vi
cepreședinte. Pe cine va 
sprijini Organizația județului 
Hunedoara a PSDR pentru 
cea mai înaltă funcție din 
partid?

- Comitetul Județean 
Hunedoara al PSDR a ho
tărât să-l sprijine pe Emil 
Putin pentru președinția par
tidului. Am ajuns la această 
concluzie ca urmare a pro
gramului realist de întărire a 
PSDR și de alianțe prezen
tat de Emil Putin. Avem ne
voie de un plus de energie, 
în privința alianțelor Putin se 

îndreaptă către PS și ApR în 
timp ce Alexandru Athanasiu 
are în vedere o fuziune cu 
PD. Noi credem că pediștii 
ne-au trădat și nu ne este 
benefică din nou o legătură 
cu partidul condus de Petre 
Roman.

- Este PSDR un partid 
de buzunar?

- Categoric, nu. Avem 
40.000 membri cotizanți. 
Cine nu crede să vină la 
Congresul Național al 
PSDR și să se convingă că 
suntem o forță.

Concomitent cu sărăcia, 
deznădejdea, lehamitea, tea
ma de ziua de mâine și altele 
asemenea au intrat în casele 
oamenilor ce locuiesc în blo
curi, iar fenomenul se ex
tinde mereu, și frigul, evident 
în anotimpurile reci. La con
cluzia aceasta am ajuns 
stând de vobă cu mai mulți 
oameni din oraș.

- Am renunțat la încălzirea 
centrală fiindcă este foarte 
scumpă. Or, oamenii, mulți 
dintre ei, sunt pensjonari cu 
pensii de mizerie, ori șomeri, 
că în Hațeg sunt mulți oameni 
fără serviciu.

BRRR,

CONTRASTE
Cel mai frumos bloc din oraș este cel cu numărul 15 de 

pe strada Densuș. Clădirea foarte cochetă are numai șase 
apartamente, apartamentele sunt încălzite de la centrala 
proprie care asigură și apa caldă. Aici totul este foarte curat 
ca și suprafața din jurul blocului. Urmează apoi - tot la 
capitolul frumusețe - blocurile de pe strada Sarmis și de pe 
str. Tudor Vladimirescu. La polul opus se situează blocurile 
A1 și C1 care au tencuiala exterioară căzută în multe locuri, 
casele scărilor murdare, balustradele scărilor sunt rupte ori 
se clatină ș.a. în plus situația celor ce locuiesc aici nu este 
prea limpede.

Sărăcie t

Piața orașului prinde încet, încet contur. De altfel o parte a 
acesteia a fost dată în exploatare ca și unitățile comerciale private 
- foarte cochete, bine aprovizionate.

în această perioadă însă piața este săracă sub aspectul ofertei 
de legume și fructe, lactate ș.a.-Pe mese am văzut puse în vânzare 
doar roșii, gogoșari, cartofi, ardei grași și iuți și varză. Lapte 
vindeau doar doi oameni. N-am văzut - deși era ora 11 nici un 
gram de brânză. Foarte puțini cumpărători - doar 7-8. Erau puse 
în vânzare și lubenițe cărora - credem — le-a cam trecut vremea. 
Tocmai de aceea se vindeau doar cu 1500 de lei kilogramul. 
Sărăcia de produse arc, presupunem, două cauze: sătenii din jurul 
orașului nu au cu ce veni la piață căci numărul de autobuze a 
scăzut drastic, multe rute s-au desființat. Asta pe de o parte. Pe 
de altă parte orășenii, foarte mulți șomeri, pensionari cu pensii 
derizorii - nu au bani. îmi spunea cineva ce a dorit să rămână 
anonim: 4

- Mulți oameni au devenit, efectiv, muritori de foame. Oare 
încotro se duce România?

FLQIII Șl AMABILITATE
Dna Anita Constantinescu are pe str. Tudor Vladimirescu 

o cochetă florărie. Unitatea este mică, dar oferă un larg 
sortiment de flori aduse de la Cluj-Napoca și Brașov, precum 
și felurite lumânări frumos executate pentru diverse ocazii. 
Un buchet pentru mireasă costă între 62-73.000 lei. Lucră
toarele unității sunt foarte drăguțe și extrem de amabile.

Caloriferele-obiect de 
decor

Primul interlocutor ne-a. 
fost dna Margareta Luccscu, 
din blocul 6A, de pe strada 
Libertății. Am întrebat-o:

- Aveți căldură în apar
tament?

- Nuuu. Nici vorbă.
- De când?
- De mulți ani. De vreo 

zece.
- Și atunci cu ce vă încăl

ziți locuința?
- Aprind cuptorul aragazu

lui și-l las deschis. Toți locata
rii blocului nostru procedează 
așa. Am trei camere, dar numai 
una o folosesc iarna, celelalte 
le închid.

Practica aceasta de a utili
za cuptorul aragazului pentru 
încălzirea apartamentului este 
larg utilizată în Hațeg. în adest 
fel caloriferele au ajuns, pur și 
simplu, obiecte de decor. Ba 
mai mult, unii lq-au vândut ca 
fier vechi ia țigani.

Frigul alungă oamenii

de acasă

Al doilea interlocutor a 
fost tot o femeie, dna Ana Ani.

■__________________________

Pagină realizată de: 
Sorina POPA, 

Traian BONDOR 
Foto: Traian MÂNU

,z"

VINE
IARNA!
- Și atunci cu ce vă încălziți 

apartamentul?
- Cu aragazul și cu reșoul.
- Dar curentul nu este deloc 

ieftin și, recent, s-a scumpit din 
nou.

- Ce să facem? Dar eu nu 
prea stau iama pe acasă.

Situații de felul consemnat 
mai sus sunt foarte multe în 
localitate. Oamenii, iarna, nu 
prea stau pe acasă. îi alungă 
frigul. Se duc pe la copii, care 
au, ori pe la neamuri.

Pe post de fier vechi

Plimbându-ne prin cartier, 
am ajuns la o clădire ce avea 
multe geamuri sparte. Am în
țeles că era centrala termică, 
înăuntru un motor electric - al 
unui hidrofor - hârâia puternic. 
Un ins ce se afla înăuntru ne-a 
spus:

- Oho, centrala nu funcțio
nează de vreo 9-10 ani.

Am plimbat ochii de jur 
împrejur. Țevi și robinete mari

z------------
i Propunere i
iiiii

Nu puțini oameni - din ' 

cauză câ încălzirea apar-| 
tamentelor costă foarte mult ■ 
- folosesc iarna doar o ca-1 
meră, pe celelalte le închid. I 
Se știe că plata căldurii nu | 
se face în funcție de membrii. 
unei familii, ci după numărul ■ 

| de elemenți sau suprafața | 
încălzită. Ținând seama de ■ 
această situație, dl Emil Mi- ■ 
hăiescu; ce are un aparta-1 

ment într-un bloc de pe | 
strada Tudor Vladimirescu, J 
are o propunere, lată care: I

- Ar fi bine ca, la cere-1 
rea oamenilor, SC Presta- ■ 
rea SA să închidă și chiar' 
să demonteze caloriferele | 
din camerele ce iarna nuj 
sunt locuite.

» «Ml MM MO MM MM «M MB

i iiiiii iV

z

..  
rugineau in voie, multe erau ,1 
descompletate. Un bogat mor- ] 
man de fier vechi - cum zicea 
o înaltă personalitate politică, 
liderul național al unui partid, 
despre industria românească. 
L-am întrebat pe interlocutor 
a cui este centrala. Ne-a spus 
că a societății Prestarea.

- Ar putea funcționa cen
trala?

- Da, dar n-are pentru 
cine, căci oamenii cer să li se 
închidă caloriferele. Spun că 
încălzirea centrală este prea 
scumpă.

Situație dramatică

într-o situație de-a dreptul 
dramatică - din punctul dc ve
dere al încălzirii - și nu numai 
- se află blocurile Al și CI. 
Acestea n-au nici încălzire 
centrală și nici gaz metan și se 
află într-o stare deplorabilă. 
Dl loan Coțolan, pe care l-am 
întâlnit.în față la CI, nc-a 
spus:

- Cu ce ne încălzim? Cu 
lemne, cu reșouri care au. Vai 
de capul nostru. Suntem într-o 
situație foarte grea.

- Primăria cunoaște această 
situație?

- Sigur. Dl primar a fost 
pe la noi și ne-a promis că 
vom primi gaz metan. Asta s- 
a întâmplat mai demult.

Am întrebat:
- De unde luați lemnele?
Ne-a răspuns o femeie:
- Cumpărăm sau adunăm 

din pădure.
* * ★

Brrr, vine iarna, ceea ce - I 
cum ne-a spus un interlo- [ 
cutor - le dă oamenilor fiori j 
pe șira spinării.

CE FACEM CU 
MA1DANEZI1?

Nuc numai problema autorităților din 
Hațeg. Maidanczii dau bătăi dc cap cam 
peste tot. Și toate încercările unora dc a ieși 
din acest impas s-au soldat doar cu un eșec. 
Sc știe, nu, dc inițiativa primarului Devei 
care ca să scape dc câinii vagabonzi ce au 
umplut municipiul, a introdus o taxă dc 
20000 dc Ici pentru fiecare asemenea 
exemplar prins și adus la sediul primăriei. 
Așa sc face că exemplul primarului Mircia 
Muntean a fost luat și dc alți colegi dc-ai 
dumnealui. Cu cc rezultate însă? Primăria 
Hațeg a introdus și ca o taxă dc 25.000 dc 
Ici/maidancz. Din păcate nu s-a găsit nici 
un spațiu unde animalele să poată să fie 
„depozitate”. De omorât nu sc poate așa că 
această problemă a câinilor vagabonzi, care 
tinde să sc extindă, parc să nu-și fi găsit 
soluția practică cea mai bună. Până atunci 
atenție deci cetățeni!

L metan - motiv de
GALCEAVA DRIVERE HATEGANI

Pentru cetățenii care lo
cuiesc pe strada Hunedoarei 
din Hațeg toate ar fi bune și 
frumoase dacă în casele lor ar 
arde gazul metan. Până să de
vină realitate acest lucru e prilej 
de nemulțumiri printre cei ce 
stau pe strada Hunedoarei. 
Certurile s-au amplificat mai 
ales în ultima perioadă când s- 
a auzit că până la sfârșitul a- 
cestui an se va introduce gazul 
metan doar la 30 dintre casele 
de pe acea stradă. Alte 30 de 
gospodării vor beneficia de 
acest serviciu dbar la anul. 
Motivul pentru care lucrarea nu 
poate fi dusă până la capăt în 
acest an sunt banii. Primăria 
Hațeg a alocat deja trei miliar- 

^de de lei pentru introducerea

.gazului metan pe această ar
teră din localitate, dar a ajuns la 
fundul sacului. Din această cau
ză oamenii au început să vină 
pe la primărie și să reclame 
modul de lucru. Ei nu mai au 
încredere în conducerea aflată 
la Primăria Hațeg și spun că 
aceasta nu-și va ține promi
siunea și nu va continua lucra
rea începută încă din anul 1997. 
Ca să le spulbere orice sus
piciune mai marii orașului au 
convocat zilele trecute la discuții 
toate părțile ce sunt implicate în 
investiția respectivă. Așa se face 
că toți cei afiați la masa dia
logului au putut să joace cu căr
țile pe masă. Petru Scorobete, 
reprezentantul cetățenilor de pe 
strada Hunedoarei, le-a putut

spune autorităților locale de ce 
sunt nemulțumiți cetățenii care 
nu vor avea gaz metan în case 
anul acesta." Ei nu mai cred că 
se va continua lucrarea și pentru 
cealaltă jumătate de stradă. 
Cred că nu o să mai fie bani sau 
cine știe ce se mai întâmplă și 
rămân fără gaz. Vor să nu se 
dea gaz nici la primele 30 de 
case, chiar dacă acest lucru e 
posibil peste puțin timp", le-a 
transmis Petru Scorobete celor 
prezenți. De menționat că vice- 
primarul Nicolae Timiș a solicitat 
să fie de față și reprezentantul 
firmei care execută operația de 
introducere a gazului metan pe 
strada Hi nedoarei din Hațeg. în 
felul acesta s-au risipit toate sus
piciunile. Primarul și viceprimarul ' suporte 20 la sută din costuri. y

orașului le-au transmis la rândul 
lor cetățenilor că ei stau drept 
garanție că până în toamna lui 
2000 și la ei în casă va arde 
gazul metan. „Dacă aveți nelă
muriri veniți la noi, la Primărie. 
Nu mai vorbiți pe la colțuri, și mai 
ales nu mai dați crezare unor 
simple zvonuri”, a mai adăugat 
primarul Ion Glodeanu. în final, 
s-a lămurit și această problemă. 
Până într-un un an toți cetățenii 
de pe Hunedoara vor beneficia 
de gazul metan. Pentru aceasta 
Primăria trebuie să mai aloce, 
începând din primele luni ale 
anului viitor, încă, trei miliarde de 
lei. Investiția este suportată în 
proporție de 80 la sută de pri
mărie, iar cetățenii trebuie să



u PIERDERI

VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând 0.92 ha teren arabil 
în Leșnic. Tel. 666598. (7611)

• Vând teren pentru con
strucție de casă, cabană. 
Deva,’tel. 094/524131. (7623)

• Vând spațiu comercial 
(rulotă bar și terasă închisă) 
funcționabil în gara Șibot, 
preț 30.000.000 lei, negocia
bil. Tel. 058/804917, int. 120. 
(7627)

• Vând teren pentru con
strucție, suprafață 2534 mp, 
3 DM/mp, Deva. Informații tel. 
092/648055, 054/720558 
(7158)

• Vând apartament 2 ca
mere decomandate, ocupa- 
bil imediat. Relații tel. 094/ 
524131.(7623)

• Vând Nokia 6110,5110, 
Siemens C 10, C 25, Moto
rola d 920, d 368, Bosch 
608, Ericsson 768, noi. 
Decodez GSM. Tel. 092/ 
258121.(7372)

• Vând celulare noi. 
Decodez și repar pe loc, 
foarte ieftin. Tel. 094/ 
859958. (7603)

• Cumpăr talon Ford Fi
esta 1,6 D, an fabricație 1985. 
Tel. 621363. (7527) ’

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

• S.C. Ana Dorin Comex 
SRL anunță pierderea ștam
pilei firmei. O declară nulă. 
(7V3)

COMEMORĂRI

• Vând ACUM aparta
ment 2 camere, semide
comandat, et. 1, zonă 
centru, 130.000.000 lei, 
negociabil. Tel. 214517. 
(7632)

• Vând navete plastic int 
port. Tel. 234283. (7681)

• Vând plug cu trei brazde. 
Informații tel. 219363 sau 
242526(7648)

• Vând convenabil instru
mentar stomatologic original, 
nou, tel. 651042 (8317)

ÎNCHIRIERI

• Au trecut 10 ani de 
tristețe, de când ne-a pă
răsit bunul nostru soț, tată 
și bunic 

n 

rri

GIURA PETRU
fost șofer la ITA Orăștie. 
Amintirea ta va rămâne 
veșnic în inimile noastre. 
Familia. (7627)

• Au trecut 10 ani de 
când a plecat dintre noi, pe 
drumul fără întoarcere, cei 
care a fost un minunat'om 
și prieten devotat

IANOTA ADALBERT 
GHEORGHE

Parastasul de pomenire 
va avea loc la Biserica 
Sf.Nicolae din Hunedoara 
duminică, 10 octombrie. 
Dumnezeu sa-l odihnească 
în pace! Prietena Rodica. 
(7134)

• Lacrimi, tristețe și 
durere de la trecerea în 
neființă, în urmă cu un an, 
a celui care a fost scumpul 
nostru soț, cumnat și unchi,

LĂDAR NICOLAE

din Geoagiu Băi. Durerea 
pierderii tale ne va copleși 
mereu iar dragostea 
noastră este dincolo de 
timp și hotarele vieții. 
Parastasul de pomenire va 
avea loc duminică, 10 
octombrie, la biserica din 
Geoagiu Băi. Dumnezeu 
să te odihnească în pace! 
(7126) 

Consiliul de Administrație al 
SC Farmaceutica Remedia SA

Cu sediul în Deva, str. Dorobanților, nr.43, județul 
Hunedoara

Convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR 

la data de 27 octombrie 1999, ora 10, la sediul societății, pentru toți acționarii 
înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 31 august 1999.

ORDINEA DE ZI va fi următoarea:
1. Aprobarea de principiu a modificării Actului constitutiv/StatutuIui, referitor la 

administrarea societății, după cum urmează:

Societatea este administrată de către persoane fizice sau juridice, române sau 

străine, în baza unui contract de administrație.
Principalele atribuții ole administratorului sunt cele prevăzute în contractul de 

administrație.
Prevederile contractului se completează cu dispozițiile Legii 31/1990, 

republicată, precum și cu prevederile Codului comercial și ale Codului civil, aplicabile.
2. începerea procedurii de selecție a administratorilor, respectiv:

Constituirea comisiei de selecție a administratorilor.
3. Majorarea capitalului social al societății cu valoarea terenurilor și modificarea 

structurii capitalului social.

4. Diverse.
Dacă în dota de 27 octombrie 1999 Adunarea Generală nu îndeplinește 

condițiile legale de întrunire, ea se reprogrameazăîn data de 28 octombrie 1999, ora 

10, în același loc.
Informații suplimentare se pot obține la sediul societății, sau la telefon 054- 

223260, între orele 8-15.

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 1, str. N. Bălcescu. 
Tel. 626182. (7643)

• Vând apartament, com
plet amenajat, Dacia, bloc 
29, ap. 17, etaj 2, 625388 
(7533).

• Vând casă, curte, gră
dină cu pomi, viță de vie, 
poziție deosebită, lângă 
pădurea comunală în Bretea 
Mureșană, 65 000 000, 
Tomuța Nelu. (6002)

• Vând apartament 2 ca
mere, etaj 2, extracentral, 
mobilă, covoare, tablouri, 
frigider, aragaz, televizor. Tel. 
217945(7650)

• Vând casă în Ghelar, 
(ne)mobilată, fântână în curte, 
baie cu apă curentă. Tel. 
054/220506(7649)

• Vând rulotă tip Salonta, 
în stare perfectă de func
ționare, numere noi, înscrisă 
în circulație CI, echipată 
pentru langoșerie. Informații 
Vârfuri, 179, județul Arad, tel. 
134(7641)

• Vând Dacia berlină, 
nouă, 700 km. Informații tel. 
650700(8315)

•Vând mașină BMW 528, 
multiple îmbunătățiri și spațiu 
comercial, zona teatru. Tel. 
094/850836,710232(7174)

• Vând piese alternator, 
electromotor (rotor, bobină, 
bendix, cărbuni, bucșe) 
pentru mașini impprt. Tel. 
221391.(7498)

• Ofer spre închiriere 
garsonieră confort 1, ne
mobilată, parter, lângă 
Astoria, plata anticipat. 
Tel. 216590, după ora 19. 
(7412)

• Caut de închiriat gar
sonieră, în Hunedoara. Tel. 
621506, după ora 15. (661)

OFERTE DE 
SERVICII

• Cotidianul Transilvania 
Jurnal angajează personal 
pentru activitatea de pro
movare - Județ Hunedoara. 
Condiții: vârsta 18-30 ani, 
aspect fizic plăcut, abilități 
de comunicare și con
vingere, disponibilitate 
pentru activitatea de terep. 
Se oferă salariu de 3 - 4 
milioane. C.V. se trimit fax 
056/136650, persoană con
tact Cerasela Coca 094/ 
897085.

• Meditez istorie și filo- 
sofie pentru admitere la 
facultate. Tel. 092/246355. 
(7659)

'{MENȚIILE 0E PUBLICITATE
"CCIV^NTCIL LIBER"

Pentru a economisi timp și bani puteți publica 
anunțuri de mică și mare publicitate în ziarul nostru, 
apelând la agențiile publicitare din;

ă DEVA - 'ia SEDIUL REDACȚIEI din str. 1 
Decembrie, nr.35 (în clădirea Tribunalului Județean); 
la chioșcul de lângă Comtim (L oto pro no) - la chioșcul 
de lângă Sala Sporturilor; ■ la chioșcul din CARTIERUL 
MICRO 15 (stația de autobuz “Orizont");

* HUNEDOARA, pe Bulevardul Dacia 
(tel. 716926);

ăBRAD, strada Republicii (tel. 650968), la sediul 
S.C."MERCUR";

* ORĂȘTIE, la chioșcul de lângă magazinul 
"Palia";

* HAȚEG, pe str.Progresului, nr.1 (în spațiul 
secției foto). Telefoane: 770367, 770735.

Agențiile ziarului nostru asigură, la taxe 
rezonabile, publicarea cu maximă promptitudine a 

i tuturor anunțurilor de mică și mare publicitate. j

Farmacii de serviciu
La Deva, în intervalul 9-10 octombrie, va fi de serviciu 

farmacia “Medica" din strada Violetelor, nr.9, telefon 626037.
în aceleași zile la Hunedoara va fi de gardă farmacia 

“Aura-San" - complex Dunărea, telefon 713166. (E.S.)

• Biroul Notarului Public 
Elena Chindriș și-a schim
bat sediul în Deva, str. Cuza 
Vodă, nr. 37, (vizavi de ho
tel Piață). Informații tel. 
214018,’ 092/403620 (7644) 

- ---- 3-------------------------- \
BANCA ROMANA PENTRU 

DEZVOLTARE
GROUPE SOCIETE GENERALE 

SUCURSALA JUDEȚEANĂ HUNEDOARA- 
DEVA

Biroul executorilor judecătorești Orăștie organizează 
LICITAȚIE PUBLICĂ în vederea vânzării imobilului situat în comuna 
Geoagiu, Calea Romanilor, nr.145.

Data licitației: 13 oct. 1999, ora 10. Preț de pornire: 25.000.000 
lei

Informații la tel. 054-214840.

Tragerea Super Loto 
5/40 din 7.10.1999 
8^1^-5-16-10 

Trâfgereă EXPRES din 
7.10.1999

21-16-19-7-35-51
r~—----------------- ------------•

Universitatea 
Spiru Haret Blaj 

anunță CONCURS DE 
ADMITERE în data de 11 
octombrie 1999 pentru Co
legiile Universitare Pedago
gice Institutori - desen, 
Institutori - ed. fizică, 
Institutori - Ib. franceză, 
Institutori - religie și 
Colegiul Universitar de 
Finanțe și Contabilitate.

Admiterea se face nu
mai pe baza mediilor obți
nute la bacalaureat.

înscrierile se fac până 
în ziua concursului.

Informații la secretaria
tul Universității din Blaj, str. 
Dr. Vaslle Suciu, nr. 26 sau 

itelefon 711231, prefix 058.^

SC HABER 
COMERCIAL 
SRL HAȚEG r

Angajează 
pentru depozit 

Deva
GESTIONAR

Cerințe:
^experiență minimum 

2 ani in gestiune;
•vârsta maximă 35 

ani;
ebărbat;
^domiciliul in muni

cipiul Deva;
e disponibilitate 

pentru program flexibil.
Scrisoarea de intenție, 

însoțită de CV se vor 
depune ia CP nr.7, Oficiul 
Poștal Hațeg, cod 2650, 
până la data de 14 
octombrie 1999.

UNIVERSITATEA “BANATULUI” 
TIMIȘOARA

FILIALA “SARMIZEGETUSA” DEVA 
(LICEUL TEORETIC "TRAIAN” DEVA) 

Se prelungește termenul de înscriere în anul I la 
FACULTATEA “TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI - 

INFORMATICA APLICATĂ” până la data de 15 
octombrie 1999.

Informații la secretariatul filialei Deva, telefon 234750, 
între orele 15-21.

SC LUCACIU COMEX SRL
Distribuitor al firmelor STAR FOOD'S SA, SARAY 

SA, WRIGLEY ROMÂNIA SA, OLEATIM SA

Angajează AGENȚI COMERCIALI 
cu experiență și mașină proprie.

Informații la telefon 092-794230.

EN-GROS FLANDRA
Deva, str. G. Coșbuc, nr.31, telefon 

219634, vizavi de Compania de pompieri
Distribuitor BEGA-PAM SA Timișoara: 
paste, biscuiți, napolitane, Eugenia, 

Dănut f

Cele mai mici prețuri!

BANKCOOP - BANCA GENERALĂ DE 
CREDIT Șl PROMOVARE SA 

SUCURSALA JUDEȚEANĂ tlUNEDOARA-DEVA 
Vinde la LICITAȚIE PUBLICĂ

Apartament 4 camere, situat în Deva, b-dul 22 
Decembrie, bl. 41, sc. B, ct. 5, ap. 45, preț pornire: 
120.000.000 lei.

Licitația va avea loc în data de 13.10.1999, ora 
10, la Judecătoria municipiului Deva, Birou executor 

judecătoresc.

CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI DEVA

Piața Unirii, nr.4
Organizează în data de 22 octombrie 1999 

SELECȚIE DE OFERTE DE PREȚ pentru 
lucrările de execuție a investiției “EXTIN
DERE REȚEA GAZE NATURALE PRESIUNE 
REDUSĂ - STRADA OLARILOR, MUNICIPIUL 
DEVA”, folosind conductă din polietilenă.

Ofertele se depun la sediul Consiliului local al 
municipiului Deva, Piața Unirii, nr.4, camera 35, până 
la data de 22 octombrie 1999, ora 9.

De la camera 35 se pot obține informații și 
documentația pentru întocmirea ofertelor. Vor putea 
depune oferte numai firmele cu agreere “ROMGAZ”.

în caz de anulare, selecția se va repeta, în aceleași 
condiții, în data de 29 octombrie 1999.
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39 de senatori protestează împotriva 
reamplasării monumentului de la Arad
39 de senatori, majoritatea membri ai 

Partidului Democrației Sociale din Ro
mânia, au semnat un protest ce condam
nă hotărârea Guvernului României de a 
reamplasa în municipiul Arad așa-numitul 
"Monument al Libertății”, monument care 
- în concepția maghiară - reflectă alegoric 
traseul istoric al renașterii, forței și măreției 
Ungariei milenare. "Reinstalarea acestui 
monument, dezafectat în 1924 prin decizia 
Guvernului liberal condus de Ionel I.C. 
Brătianu, reprezintă o jignire profundă 
adusă poporului român și luptei sale pen
tru emancipare națională. Cei 13 generali 
uciși de armata austriacă se fac direct 
răspunzători de masacrarea a zeci de mii 
de români înrolați în armata lui Avram

lancu, de distrugerea a sute de sate și 
biserici românești.”

Guvernul României este - în opinia 
semnatarilor protestului - direct răspun
zător de actuala stare tensionată din 
Transilvania, hotărârea Guvernului fiind 
emisă în secret. Senatorii cer să se revină 
asupra hotărârii, considerând că relațiile 
româno-maghiare se pot dezvolta pe mai 
departe în spiritul Tratatului politic de bază 
dintre cele două națiuni, și nu prin acțiuni 
ofensatoare la adresa istoriei poporului 
român.

Printre semnatari se numără dnii Ion 
Iliescu, Corneliu Turianu, Doru Gaița și 
Sergiu Nicolaescu.

A. NiSTOR

Privind cupoanele agricole (bonurile valorice)

Reparația se mai poate face

GIMNASTICĂ

“NU VOM DEZAMĂGI PRIN EVOLUȚIA 
NOASTRĂ”

declară Octavian Belu

Deoarece s-a întâmplat 
ca mai multi proprietari de 
pământ și producători 
agricoli din județul nostru 
să nu se poată încadra în 
termenul stabilit pentru a- 
și exprima opțiunea în le
gătură cu suprafețele ce le 
vor însămânța și ara în 
această toamnă, astfel în
cât pe baza datelor comu
nicate să poată primi cu
poanele agricole, am cău
tat să vedem ce soluție 
există pentru ca și ei să 
beneficieze de dreptul de a 

primi cupoane. Printre cei 
ce ne-au adus în atenție o 
astfel de problemă se nu
mără și cititorul ziarului 
nostru, dl loan Nicula, din 
comuna Turdaș, nr.179, îm
preună cu alți consăteni ai 
săi.

Aducând cazurile res
pective la cunoștința dlui 
ing. Gheorghe Jurca, direc
tor general al DGAIA, inter
locutorul ne-a făcut preci
zarea, valabilă și pentru 
alte situații similare, că toți 
cei rămași în afara listelor, 

pentru primirea de cupoa
ne agricole, se pot adresa 
primarilor care să întoc
mească urgent tabele su
plimentare (pe baza decla
rațiilor scrise ale solicitan- 
ților), existând șansa ca - 
după predarea situațiilor 
respective la DGAIA - să fie 
aduse corecturile nece
sare. Deci, important este 
ca în timpul cel mai scurt 
să fie transmise DGAIA 
toate cerințele suplimen
tare în scopul obținerii cu
poanelor agricole. (N.T.)

Delegația gimnastelor și 
antrenorilor care reprezintă 
România la Campionatele 
Mondiale, programate anul 
acesta la Tianjin (China), s-a 
deplasat cu 10 zile înainte de 
debutul competiției. Cu acest 
prilej am discutat cu antre
norul Octavian Belu.

- Domnule profesor, de 
ce ați plecat așa repede 
spre China?

- Federația de specialitate 
ne-a asigurat un stagiu de 
acomodare la fusul orar și 
apoi la condițiile reale de con
curs. Trebuie să ne obișnuim 
cu aparatele pe care vom evo
lua, deoarece aproape toate 
sunt de fabricație chineză, 
omologate în ultimul moment de 
Federația Internațională. Doar 
paralelele sunt aduse din SUA. 
Toate sunt aparate noi, calita
tea îndoielnică creând un 
avantaj doar pentru sportivii 
țării gazdă, noi ceilalți fiind, 
cum se spune..., un pic în 
dezavantaj.

- Cu ce gânduri plecați 
spre Tianjin?

- Toate fetele și noi antre
norii avem doar un singur gând 
- să facem un concurs bun; cu 

puține ratări (chiar deloc dacă 
este posibil) pentru a ne menține 
acolo unde am fost mereu la 
nivel mondial pe podiumul de 
premiere. Avem de apărat un 
titlu mondial cucerit acum doi ani 
în Elveția, dar cu China va fi di
ficil, ținând cont de condițiile de 
desfășurare a concursului. Pen
tru gazde este o ocazie unică 
de a cuceri medalia de aur. Vor 
face tot ce le stă în putere pen
tru a cuceri titlul mondial. Dar eu 
spun că este dificil să evolueze 
în fața propriilor suporteri, iar 
roncursul este foarte lung și 
obositor.

- Care este echipa cu ca
re veți participa?

- Față de ediția de la 
Lausanne, am rămas doar cu 
Simona Amânar și Corina Un- 
gureanu. Vor întregi formația - 
Maria Olaru, Andreea Isărescu, 
Andreea Ulmeanu, Andreea Ră- 
ducan și Loredana Boboc. Am 
renunțat și la Claudia Presecan 
care nu s-a recuperat după un 
mai vechi accident la umăr. După 
cum vedeți o formație inedită, 
unde experiența se va împleti cu 
tinerețea. Cele tinere însă să nu 
uităm că au participat și sunt 
medaliate la Campionatele Euro

pene de junioare din 1998. Vom 
face tot posibilul să nu deza
măgim prin comportarea la 
această ediție, care este impor
tantă în perspectiva Olimpiadei 
de anul viitor de la Sydney.

- Aș mai risca o între
bare!

-Te rog.
- Ținând cont de impor

tanța competiției, de con
dițiile reale de concurs, de 
tinerețea formației noas
tre, ce șanse avem pentru 
alte medalii, la individual și 
pe aparate?

- Pot fi pe podium, deci me
daliate, la unele aparate, Si
mona Amânar, Maria Olaru și 
cea mică Andreea Răducan, 
dar concursul e concurs și 
cine știe ce se poate întâmpla.

- Domnule profesor, vă 
urăm mult succes și vă 
așteptăm acasă cu rezul
tate cât mai bune.

- Vă mulțumesc și așa cum 
am spus mai înainte vom lupta 
pentru a nu dezamăgi prin 
prestația noastră și să ne 
menținem în frunte.

Aseară, a început marea 
competiție.

Nicoiae GAVREA

IXlu-ș merita numele
Poluanții gazoși ana

lizați (dioxid de azot, dioxid 
de sulf, amoniac și fenoli) 
au avut pentru perioada 27 
sept. - 03 oct. '99 valori 
medii și maxime care s-au 
încadrat și pentru această 
perioadă în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de 
calitate al aerului nr. 
12574/87. Valorile maxime 
au fost înregistrate pe 
zona Hunedoara la data de 
28 sept, pentru dioxidul de 
sulf și fenoli, la data de 1 
oct. pentru dioxidul de azot 
și în 2 oct. a.c. pentru 
amoniac.

Valorile medii la pulbe
rile în suspensie s-au înca
drat în limita admisă de 
0,15 mg/mc aer/24h la toa
te punctele de control. 
Pentru această perioadă s- 
au înregistrat trjei depășiri 
ale limitei admise, pe zona 
Chișcădaga (respectiv în 
zilele de 29 sept., în 2 și 3 
oct. '99). La celelalte puncte 
de control din județ valorile 
maxime s-au încadrat în 
limita admisă.

Pulberile sedimenta- 
bile continuă să înregis
treze depășirea limitei ad
mise de 17,0 g/mp/lună - 
pe zona Chișcădaga de 
5,19 ori pentru valoarea 
medie și de 9,18 ori pentru 
valoarea maximă.

Nivelurile radioactivității 
beta globale și dozei 
gama absorbită se mențin 
în limitele de variație ale 
fondului natural de radio
activitate pentru toți factorii 
de mediu analizați. Față de 
valorile de atenție stabilite 

pentru depunerile atmos
ferice de 200,0 Bq/mp/zi și 
de 10,0 Bq/mc la aerosolii 
atmosferici, în această pe
rioadă s-au obținut valori 
medii de 0,84 Bq/mp/zi și, 
respectiv, 2,92 Bq/mc aer.

Materiile în suspensie 
pe râul Jiu, provenite în 
principal de la unitățile de 
extracție și de preparare a 
cărbunelui, au prezentat o 
valoare medie de 1553,0 
mg/1 și o valoare maximă 
de 4406,0 mg/1 - înregis
trate la data de 29 sept, 
a.c. Raportându-le la peri
oada anterioară, se con
stată o reducere a cantității 
de materii în suspensie pe 
râul Jiu cu 757,0 mg/1 pen
tru valoarea medie, în timp 
ce valoarea maximă înre
gistrată la data menționată 
este mai mare cu 403,0 
mg/1.

în cursul lunii august, 
au fost efectuate 50 de mă
surători ale nivelului de 
zgomot în punctele sta
bilite de determinare, cu 
frecvența lunară, respectiv 
în parcurile de agrement, 
școli, piețe agroalimentare, 
treceri de pietoni, parcări 
auto și străzi de diferite ca
tegorii. Din numărul total 
de măsurători, s-au iden
tificat doar 7 depășiri 
cuprinse între 2,0 și 19,0 
dB, fiind înregistrate pe 
străzile de diferite categorii 
din Călan și Hunedoara, la 
trecerea utilajelor de mare 
tonaj.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva

Spre deosebire de multe 
dintre localitățile rurale 
ale județului, Teliucul In
ferior se putea mândri, 
până nu de mult, cu o insti
tuție culturală pe cinste; 
am zis bine putea, căci în 
ultimii ani a mai rămas 
doar clădirea, și aceea cam 
lăsată de izbeliște. Insti
tuția în sine aproape că a 
dispărut cu totul, căci de 
toate se fac în ditamai 
“casa de cultură”, numai 
cultură nu: aici își îneacă 
unii, alții “necazurile”, în 
pahare cu colorate licori 
bahice; aici comercianții 
își pun marfa în vânzare; 
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ADMINISTRATORUL
SC COLOANA AUTO SA CĂLAN
convoacă în data de 27 octombrie 1999, ora 15,00, la 

sediul societății
ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A 

ACȚIONARILOR cu următoarea ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea de principiu a modificării Actului 

constitutiv/ Statutului, referitor la administrarea 
societății.

2. începerea procedurii de selecție a adminis
tratorilor, respectiv constituirea comisiei de selecție a 
administratorilor.

3. Diverse.
în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară nu se 

va desfășura regulamentar, a doua zi, la aceeași oră și în 
același loc va avea loc Adunarea Generală a Acționarilor 
conform prevederilor legale, cu aceeași ordine de zi.

aici, pe holuri și coridoare, 
zac tot felul de fierăraie și 
butoaie cu motorină; aici 
își are sediul întreprin
derea de gospodărire locală 
etc.

Nu cu multă vreme în 
urmă, am avut intenția de a 
sta de vorbă cu directorul 
casei de cultură. Dar, în 
cele două zile când l-am că
utat, în jurul orei prânzu
lui, am găsit doar ușa în
cuiată (o ușă în spatele că
ruia se află de altfel și bi
blioteca). Am coborât re
semnați, fără a putea face 
abstracție de înfățișarea 
pereților interiori, “orna- 

inentați” cu păianjeni și cu 
urmele întinse ale infil
trațiilor. Am întrebat o lo
calnică dacă nu cumva știe 
unde ar putea fi găsit direc
torul cu pricina iar răspun
sul a fost edificator: “Direc
tor la ce? Că a mai rămas 
doar numele la casa de cul
tură, în rest nu se mai face

Oastea Domnului la
llia
La sfârșitul lui septem

brie, la Casa de cultură din 
Ilia, după slujba de dimi
neață de la Biserica orto
doxă "Mihail și Gavril” din 
localitate, Oastea Dom
nului și-a exercitat dreptul 
de a vesti cuvântul în ascul
tarea de Dumnezeu. Ase
menea eveniment ieșit din 
comun a umplut la refuz 
sala Casei de cultură din 
Ilia. Bine organizată, ma
nifestarea s-a bucurat ime
diat de o reacție favorabilă 
în rândul credincioșilor 
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nimic”. Un alt localnic 
completa: “E păcat de la 
Dumnezeu că o asemenea 
clădire, construită acum 
vreo douăzeci de ani cu aju
torul oamenilor de aici, nu 
mai e întreținută cum tre
buie și că nu se mai fac acti
vități culturale cum se fă
ceau odată”... (G.B.)

ortodocși. Din program n- 
au lipsit expuneri pe teme 
religioase și cântece in
terpretate de gfupuri vocale 
și instrumentale, precum și 
soliști, recitatori, care au 
susținut latura artistică a 
manifestării. La Ilia cu aju
torul lui Dumnezeu, cu spri
jin din partea Primăriei, a 
preotului și a comunității 
locale mesajul evanghelic 
și-a atins scopul ridicând 
nivelul sufletesc și cultural 
al credincioșilor.

Virgii BUTAȘ
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