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partide, ziarul s-a străduit 
din răsputeri să-și men
țină independența, să 
promoveze o conduită 
echidistantă față de for
țele trecătoare ale puterii, 
ridicând deasupra acestora 
respectul profund față de 
cititor, judecătorul 
suprem al muncii și 
strădaniilor noastre.

Libertatea și adevărul, 
respectul nemărginit față 
de cititor vor fi și în conti
nuare reperele funda
mentale în activitatea 
ziarului. Acum, când 
partidele politice încep să 
întețească focul în vatra 
“cazanului electoral”, vă

județ idealurile democratice 
și aspirațiile spre o viață mai 
bună ale locuitorilor acestor 
meleaguri.

în tot acest timp, 
indiferent de presiunile la 
care a fost supus de unii 
factori ai puterii sau ai unor

Consiliul Județean Hunedoara
—— n —- .... .

Convocare
în temeiul art. 65, alin. 1 și 3 din Legea nr. 69/1991, 

privind administrația publică locală, republicată, se 
convoacă Consiliul județean Hunedoara în ședință 
ordinară, la sediul acestuia, pentru data de 25 octombrie 
1999, ora 10, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rapoartelor 
de activitate ale instituțiilor publice de cultură, din 
subordinea Consiliului județean Hunedoara, pe primele 
9 luni ale anului 1999;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
propriu al județului Hunedoara pe anul 1999;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de 
venituri și cheltuieli ale Regiei Autonome a Apei Valea 
Jiului - Petroșani și Direcției județene de drumuri - R.A. 
Deva, pe anul 1999;

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetelor de 
venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordinea 
Consiliului județean Hunedoara, pe anul 1999;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al Direcției de Protecție a Plantelor - 
Hunedoara;

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 
1 și nr. 2 la Hotărârea nr. 75/1999 a Consiliului județean 
Hunedoara, privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Serviciului public de protecție a plantelor în subordinea 
Consiliului județean Hunedoara;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferului 
fără plată a unui autoturism din parcul propriu al Consiliului 
județean Hunedoara la Direcția de Protecție a Plantelor - 
Hunedoara;

8. Proiect de hotărâre privind însușirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului 
Hunedoara;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de 
declarare a zonei „Poiana Ruscă” din județul Hunedoara 
ca zonă defavorizată;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii 
de declarare a zonei Hunedoara cp zonă defavorizată;

11. Proiect de hotărâre privind numirea Secretariatului 
comisiilor județene pentru efectuarea cercetării prealabile 
în vederea declarării utilității publice pentru lucrări de 
interes local;

12. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei 
județene pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea 
declarării utilității publice pentru lucrarea de interes local 
„Variante de ocolire DN 66, DN 68, în traversarea orașului 
Hațeg. ”

Președinte Gheorghe BARBU

COTIDIAN INDEPENDENT

în organizarea Centrului de Afaceri Master 
Deva

Târgul național de 
bunuri și servicii - 

Expo Deva ‘99
în perioada 21-24 octombrie a.c., în organizarea Centrului de 

Afaceri Master Deva și a SC Plastinstal SRL, la Deva vor avea loc 
o serie de manifestări - aflate la prima ediție - sub auspiciile Consiliului 
județean Hunedoara, Prefecturii și Primăriei Deva. în perioada 
menționată, la Sala sporturilor din Deva are loc Târgul național de 
bunuri și servicii - Expo Deva '99, care cuprinde bunuri de consum, 
materiale pentru construcții și instalații, mobilă, birotică, tehnică de 
calcul, autoturisme, piese de schimb, produse financiar bancare și 
din domeniul asigurărilor.

Tot cu acest prilej mai au loc: Salonul cărții la Casa de cultură 
din Deva, Târgul de Job-uri, simpozionul “Oportunități de afaceri în 
județul Hunedoara", precum și manifestări complementare - 
spectacole de teatru și folclor, demonstrație de gimnastică.

în Catalogul oficial al târgului vor fi incluse toate firmele 
participante, cât și cele ce doresc să-și promoveze ofertele de 
bunuri și servicii. Manifestările vor mai cuprinde prezentări de 
firme, lansări de noi produse, tehnologii și servicii, precum și 
demonstrații practice și parada modei. (N.T.)
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Fondat
22 decembrie 1989

Ce înseamnă reforma în sănătate
Interviu cu dna dr. Mia Oltean, președinta 
Filialei medicilor stomatologi cu practică 

privată din județul Hunedoara

- Știu, dnă dr., că 
sunteți primul medic din 
județul nostru care a făcut 
pasul spre practica 
medicală privată în 1991, în 
prezent fiind președinta 
Filialei Hunedoara a 
Asociației medicilor
stomatologi cu practică 
privată. Pornind de la 
aceste considerente și de 
la experiența dobândită, vă 
rog să ne spuneți, după 
părerea dvoastră, pe ce 
coordonate se află stoma
tologia românească?

Pot să afirm cu 
certitudine că stomatologia 
românească și în special 
stomatologia particulară sunt 
foarte apreciate în străinătate 
atât pentru nivelul ridicat de

pregătire profesională al 
specialiștilor stomatologi, cât și 
pentru rapiditatea cu care, 
aceștia au înțeles că nu au 
nimic de așteptat de la 
guvernele unei țări aflate în 
tranziție și că trebuie să ia pe 
cont propriu "reforma sanitară” 
în stomatologie. Că nu am, 
greșit, o dovedește faptul că, 
după ani de zile de căutări, 
autoritățile medicale din țară își 
orientează politica actuală spre 
organizarea în sistem privat a 
structurilor de sănătate.

O dovadă a aprecierii și 
recunoașterii de care ne 
bucurăm o reprezintă calitatea 
de membru cu drepturi depline 
ce a dobândit-o Asociația 
medicilor stomatologi particulari 
în cadrul FDI (Federația Dentară

Internațională), organizație care 
a fost înființată acum 99 de ani 
la Paris, federația reprezentând 
profesiunea stomatologică în 
plan mondial. La acest for 
suprem al profesiei noastre am 
fost afiliați prin intermediul ORE 
(Organizația regională
europeană). în această toamnă 
la congresul nostru național ce 
s-a desfășurat la București, ne
am bucurat de participarea 
președintelui FDI, dr. Katsuo 
Tsurumaki (Japonia), a 
reprezentantului ORE - dr. 
Ralph Gutman și ă președintelui 
Asociației medicilor stomatologi 
din Germania. Personalitățile 
medicale prezente au apreciat 
în luările de cuvânt modul în 
care noi am .reușit să devenim o 
profesie atât de liberală, 
independentă din punct de 
vedere economic, având o 
relație foarte flexibilă cu 
pacienții care, la rândul lor, au 
acces neîngrădit la medicul

stomatolog după propria 
alegere și selectează 
varianta terapeutică în 
funcție de pretențiile pentru 
propria sănătate orală și nu 
în ultimul rând în raport de 
costul ce-l suportă. Ca o 
apreciere și încurajare a 
pasului decisiv făcut pentru 
privatizare, încă din 1993 
primesc gratuit și cu 
regularitate revista de 
specialitate editată în 
Germania, gest ce se 
întâmplă în continuare cu 
primul stomatolog privat din 
fiecare județ.

■ Mai aveți șl alte 
semnale de încurajare?

- Evident. Din punctul de 
vedere al modului cum am 
acționat am fost indicați ca

A consemnat 
________Nicolae TÎRCOB 
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A „CONTURI ÎNVĂȚĂMÂNT", cu o dobândă de 22% pe an 
/JF, „DISPONIBILITĂȚI CURENTE PENTRU PENSIONARI", cu 

Kpf o dobândă de 30% pe an 
prin

BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR |
»

• Deschiderea contului - fără comision
• Prin aceste disponibilități se pot efectua zilnic plăți 
și încasări pentru care nu se va percepe comision și 
fără diminuarea dobânzii

Operațiunile se pot efectua zilnic la sediile 
Sucursalei Deva și agențiilor Brad, Orăștie, Hațeg. 

Program de lucru cu clienții: 
luni-vineri: 8-18 
sâmbătă: 8-12

------- - -.. .....

PAG. IV-V PROGRAME DE TELEVIZIUNE
81 WEST BANK 
DEVA, Bd. Decenal. 

Bl. E parter 
Telefon 234480 • 

Fax 234483 
ACORDA DOBÂNZI ATRACTIVE

LA DEPOZITELE IR 1(1
- PERSOANELOR FIZICE

x la 30 de zile 
50% /an 

prin capitalizare - 
63.21%/an

x la 90 de zile 
53% /an 

prin capitalizare * 
64.49%/an

OFERTĂ SPECIALĂ
în perioada 01 10.1999 - 20.12.1999 încheind 

un contract pentru executarea unei 
instalații de încălzire pentru case, apartamente, 

scări de bloc sau blocuri, puteți participa la tombola 
ce va avea loc în dau de 20.12.1999 și vcp putea 
câștiga Televizoare.Aspiratoare.Telefoane.

Radiocasetofon cu CD.Agenda electronică.etc.
NU UITAȚI

NICI UN CLICNT FĂRĂ UN CADOU
Tel;092 281874:054 231950
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piața
S-a născut pe pământul 

Traciei Intr-un sat Epivat din 
I părinți macedo-romăni care 

au dat celor două odrasle ale 
lor o creștere cu totul aleasă, 
dragoste față de Dumnezeu și 
iubire față de oameni. Trecând 
în lumea veșniciei au lăsat pe 
Eftimie care va deveni episcop 
al Maldiției și pe Paraschiva 
moștenitori. Paraschiva, o fire 
înclinată spre rugăciuni, 
meditații și milostivenie, se 
îndreaptă spre calea cea 
sfântă care duce la împărăția 
lui Dumnezeu. Trăiește în 
pustiul Iordanului vreme de 
aproape 5 ani. Se reîntoarce 
la Constantinopol la Biserica 
Născătoarei de Dumnezeu 
din Valherna unde se 
împărtășește cu Sf. Taine. Se 
reîntoarce în satul natal 
Epivat, unde mai trăiește doi 
ani, și își dă sufletul în pace 
în mâinile lui Dumnezeu, iar 
trupul său după obiceiul 
creștinesc s-a îngropat la 
marginea mării. O întâmplare 
face ca lângă trupul Sf 
Paraschiva să fie înmormântat 
un marinar.

Marele împărat romăno- 
bulgar loan Asan o aduce cu 
cinste în cetatea Tărnova, 
unde doar atingerea de 
moaștele ei, pe mulți bolnavi 
îi vindecă.

După căderea Constanti- 
nopolului sub dominația celor 
fără de Dumnezeu, a turcilor, 
la 29 mai 1453 Baiazid 
dăruiește moaștele Sf. 
Paraschiva lui Mircea cel 
Bătrân, domnitorul Țării 

■ Românești, în anul 1393, dar 
după bătălia de la Nicopole 

i din 1396 s-a supărat pe 
domnul român și le dăruiește 
cnezinei Anghelina de 
Belgrad, unde asemenea se 
vindecau mulți oropsiți ai 
soartei. Din anul 1396 și până 

*Ja 1520, moaștele stau la 

Belgrad până când vor fi 
aduse la Constantinopol și 
sunt răscumpărate de 
Patriarhia Ecumenică.

in anul 1639, cuviosul 
domn al Moldovei Vasile 
Lupu, terminând de zidit 
biserica mănăstirii Sfinții 
Trei Ierarhi din lași, dorea să 
împodobească ctitoria sa cu 
moaștele unui sfânt renumit, 
spre mângâierea poporului 
nostru binecredincios. Deci, 
auzind Vasile Lupu de 
moaștele Cuvioasei
Paraschiva și dorind să le 
aducă la lași, i-a împlinit 
Dumnezeu cererea astfel: 
Patriarhia de Constantinopol 
avea mari datorii către 
sultan și neavănd de unde 
plăti, patriarhul Partenie a 
acceptat să dăruiască 
moaștele Sfintei Paraschiva 
lui Vasile Lupu, cu condiția 
ca Domnul Moldovei să-i 
achite datoria de 300 pungi 
de galbeni pe care o datora 
turcilor. Deci achitând toată 
datoria Patriarhiei de 
Constantinopol, a primit 
odorul cel de mult preț, adică 
moaștele Sf. Paraschiva, 
aduse la lași cu mare alai la 
13 iunie 1641 de către trei 
mitropoliți - loanichie 
Iraclei, Partenie 
Adrianopolei și Teofan 
Paleopatriei.

în marginea lașilor 
sfintele moaște au fost 
întâmpinate de un mare 
cortegiu de clerici, monahi 
și credincioși cu făclii 
aprinse în mâini, însoțite de 
Vasile Lupu și Mitropolitul 
Varlaam al Moldovei și au 
fost așezate cu mare cinste 
în biserica Sfinții Trei 
Ierarhi. Din anul 1641 până 
astăzi se face prăznuirea 
anuală a Sfintei Paraschiva, 
la 14 octombrie.

Pr. Dr. I. O. RUDEANU

al 
al 
al

«a

La finele săptămânii trecute 
s-a consumat la Deva Adunarea 
Generală de Constituire a 
reprezentanței Camerei de 
Comerț-Industriesi Agricultură 
(C.C.I.A.) USA - România - Yu
goslavia. înființată la 5 august 
a.c. la Brașov sub titulatura 
C.C.I.A. România - Yugoslavia, 
noua instituție, publică, 
neguvemamentală, apolitică și 
nonprofit și-a completat 
“blazonul”, între timp, punând 
înaintea “România-Yugoslavia” 
sigla Statelor Unite într-o 
asociere care, dată fiind 
conjunctura, pare mai mult 
semnătura pe o coproducție 
cinematografică de război. 
Respectând canoanele oricărei 
Camere, prin statut și 
regulament, C.C.I.A. USA- 
România-Yugoslavia are ca 
obiective sprijinirea afacerilor 
propriilor membri, instituția

Cuvântul HAer

a
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asigurăm, stimați cititori, că 
nu ne vom situa în nici o 
tabără, că ne vom menține cu 
strictețe independența. 
Toate forțele politice vor 
avea posibilitatea să se 
exprime în ziarul nostru, dar 
ziarul, în ansamblul său, va 
fi echidistant față de ele, 
singura sa “politică” fiind 
informarea corectă a 
cititorilor.

Apariția numărului 2500 
al ziarului “Cuvântul liber”

fiind o organizație reprezentativă 
și consultativă, acționând în 
sensul promovării și bunei 
desfășurări a comerțului, 
colaborând prin propriile 
reprezentanțe cu organisme 
similare din țară și străinătate. 
Practic, de la organizarea de 
târguri și expoziții, la ținerea 
registrului comerțului și de la 
susținerea intereselor
profesionale ale comercianților 
membri față de organele 
guvernamentale locale și centrale, 
la informări privind oportunități 
de afaceri, prin statut, noua 
Cameră asigură toată gama de 
servicii specifice. C.C.I.A. SUA- 
România-Yugoslavia are și câteva 
particularități. în primul rând, ea 
e înființată de către Uniunea 
Europeană PatronalăfU.E.P.), 
organism economic internațional 
care militează pentru extinderea 
Uniunii Europene către țările din

constituie pentru
colectivul redacțional un 
moment sărbătoresc și un 
prilej de 
abonaților, 
cititorilor, 
pentru încrederea 
fidelitatea cu 
înconjoară.
noastră la acest jubileu 
este însă una sobră, fără 
recepții și baluri, pe 
măsura vremurilor pe care 
le trăim.

adresa 
tuturor 

mulțumiri 
Și

care ne 
Bucuria

Europa Centrală și de Est. Apoi, 
Camera este specializată pe o 
direcție clară, urmărind catalizarea 
unor relații economice între o 
economie distrusă de război, cea 
iugoslavă, și una secată de pârjolul 
incompetenței și corupției, cea 
românească. Pentru aceasta 
C.C.I.A. SUA-România-Yugo
slavia va funcționa în România 
prin opt reprezentanțe, sediul 
pentru zona de vest a țării fiind la 
Deva având arondate județele 
Timiș, Arad, Bihor, Cluj, Alba, 
Sibiu și, firește, Hunedoara. 
Camera va pune la punct un 
Centru internațional de informare 
și documentare “rNFOMOND”. 
De ce înființarea acestei Camere 
abia acum? Pentru că, s-a spus, 
marea ocazie o reprezintă opera 
de reconstrucție a Iugoslaviei. 
Chiar dacă toate conturile marilor 
firme sârbești sunt blocate, iar 
singurul mijloc de schimb 

Alianța Civică - filiala 
județeană Hunedoara

1. Aduce mulțumiri pe această cale cetățenilor, firmelor și 
organizațiilor din Deva care au susținut,,apelul la solidaritate 
umană" prin donațiile făcute în bani și produse, pentru 
ajutorarea familiilor sinistrate din Colonia muncitorească de la 
Sătămăria Orlea, jud. Hunedoara.

2. Convoacă membrii și invită simpatizanții la adunarea 
generală pentru alegerea unui nou organ de conducere 
programată pentru sâmbătă, 23.10.1999, la ora 10.00, în sala 
de ședințe a Primăriei municipiului Deva, cu mențiunea că în 
caz de neîndeplinire a condițiilor prevăzute de regulament, 
adunarea generală se va ține în același loc, la aceeași oră, în 
ziua de sâmbătă, 30.10.1999.

Comitetul de coordonare

nou succes de răsunet al 
sportivelor noastre

comercial este deocamdată 
barterul, se apreciază că 
furnizorii români de materii 
prime și materiale de 
construcții, membri ai Camerei, 
VQr putea găsi debușeuri 
importante pentru marfa lor.

Până una-alta, întreprin
zătorul român, și cel mic și cel 
mijlociu, din ce în ce mai 
nenorocit, contabilizează o 
cotizație de plătit în plus unei 
noi instituții din galeria tot mai 
largă a Camerelor de Comerț, 
organismelor patronale, sau 
asociaților oamenilor de afaceri 
care în schimbul câtorva 
milioane de lei lunar, “combat”, 
în numele membrilor, în jurul a 
numeroase mese rotunde, tarele 
unui mediu economic ce-și 
sporește imperturbabil în 
fiecare zi caracterul nociv 
pentru afaceri.

Adrian SĂLĂGEAN

(Urmare din pag. 1)

exemplu de urmat la 
nenumărate foruri interna
ționale, sub acest aspect 
România fiind țara cea mai 
progresistă din fostul bloc 
comunist. Nouă, medicilor 
români, ni s-a atras atenția să 
nu pierdem ceea ce am obținut 
atât de greu în acești ani, să nu 
rămânem pasivi, simpli 
spectatori la aplicarea unei 
"pseudoreforme sanitare", 
însemnând o parte a reformei 
generale care urmărește 
menținerea structurilor super- 
dimensionate de personal 
nemedical și ineficient. Deci, noi 
medicii trebuie să fim conștienți 
că orice ingerință în relația 
noastră cu pacientul va 
determina pe lângă influențarea 
soluției terapeutice- și plata 
unei sume din ce în ce mai mari 
de către pacient, din care la noi 
va ajunge din ce în ce mai 
puțin.

- Ce alte considerații 
mal puteți face privind 
reforma?

- Tot legat de reformă aș 
dori să vorbesc puțin despre 
gratuitatea contractelor de 
comodat pe care eu o' consider 
primul pas și în același timp 
carența esențială a acesteia, 
întrucât lipsa caracterului de 
proprietate va duce, în mod 
fatal, la continuarea reținerilor 
de a iniția investiții de

Ce înseamnă reforma în sănătate
amenajare și dotare, nici un 
intelectual neinvestind în ceva 
ce este al tuturor. Or, medicii 
titulari de unități știu prea bine 
ce preiau. Această oferire 
gratuită este un semn al 
epuizării complete a sistemului 
sanitar. Pe de o parte 
structurile birocratice ale 
Ministerului Sănătății nu concep 
să nu mai dețină spitale, 
policlinici, dispensare, iar pe de 
altă parte nu își pot permite să 
acopere nivelul costurilor 
necesare reparațiilor acestora. 
Ca o prelungire a tradiționalei 
stări de fapt, păstrând 
proprietatea publică, cedează 
deocamdată “pentru încurajare" 
în mod gratuit spațiile. După 
părerea mea tot ce este gratuit 
este pe undeva suspect. S-ar 
putea ca faza de atribuire 
gratuită să fie urmată ani în șir 
de cea a închirierii cu valori 
constant crescânde, și abia 
apoi de vânzare, pentru ca în 
sfârșit, medicii să devină 
adevărați patroni, legați prin 
relații capitaliste de proprietate, 
de locul și mijloacele fixe unde 
și cu care își desfășoară 
activitatea curentă.

- După ce model credeți 
că este inspirată reforma în 
sănătate?

- Noi copiem sistemul 

asigurărilor sociale de 
sănătate din Germania, pe care 
îl considerăm a fi cel mai viabil, 
dar ignorăm faptul că acel 
sistem public are la bază 
proprietatea privată a medicului 
asupra cabinetului său, care 
constituie o investiție pe 
termen mediu sau lung pe care 
acesta o rambursează de-a 
lungul a zeci de ani unui 
finanțator specific (o bancă a 
medicilor și farmaciștilor). Un 
astfel de finanțator în România 
nu există.

- Care este și care va fi 
locul medicinei private în 
acest context general, nu 
foarte încurajator?

- Medicina privată, și în 
cadrul acesteia stomatologia 
privată, va rămâne paralelă 
cu medicina publică. Din start, 
prin tipul de proprietate clar 
asumat, există un alt specific, 
alte responsabilități și alte 
obiective economice. Desigur, 
obiectivele medicale ale 
medicinei publice și private au 
fost și vor fi convergente, 
diferența constând în faptul 
că obiectivele unei medicini 
eficiente sunt mult mai 
repede atinse acolo unde 
există un capital real și o 
concurență reală.

Cele două instituții care 

au reușit să preia în mod 
legal, după model occidental, 
de la Ministerul Sănătății, 
cele două pârghii de putere 
sunt: Casa asigurărilor de 
sănătate care asigură 
finanțarea proprie a 
sistemului sanitar public și 
Colegiul Medicilor, respectiv 
conducerea profesională a 
corpului medical. în context 
aș aminti că chiar la sfârșitul 
acestei săptămâni la Deva 
au loc alegeri democratice 
pentru structurile de 
conducere ale Colegiului 
Medicilor din România. Eu 
consider evenimentul ca 
fiind foarte important, 
întrucât alegerile se fac 
pentru patru ani, ani care vor 
fi extrem de însemnați 
pentru viitorul medicinei 
românești sub aspectul 
ideilor pe care am încercat 
să le expun pe scurt, 
precum și al multor motive 
pe care spațiul nu-mi 
îngăduie să le prezint. Aș 
mai menționa că dacă 
intelectualii de valoare nu se 
pot implica tot mai mult în 
politica profesională, cu atât 
vor fi tot mai afectați de 
politicile duse de alții "după 
ureche", aleși de mase ușor 
manipulabile.

ROMANIA CAMPIOANA
MONDIALA LA GIMNASTICA

Finala pe echipe din cadrul 
Campionatelor Mondiale din 
China a adus un nou succes 
pentru gimnastica românească. 
Antrenorul Octavian Belu, colegii 
săi Mariana Bitang și Lucian 
Sandu, împreună cu cete care 
au alcătuit echipa națională: 
Maria Olaru, Simona Amânar, 
Andreea Răducan, Andreea 
Isărescu, Corina Ungureanu, 
Loredana Boboc (rezervă 
Andreea Ulmeanu), au reușit cea 
mai mare performanță din istoria 
acestui sport - cucerind pentru a 
4-a oară consecutiv titlul mondial 
în concursul pe echipe.

Concursul a fost unul 
deosebit de disputat. Decizia 
forului internațional de a schimba 
ordinea de intrare pe aparate, 
astfel încât România a început la 
bârnă și nu la săritur, cum își 
dor^a, a avut urmări neplăcute, 
cele mai experimentate sportive 
ale noastre - Simona Amânar și 
Maria Olaru ratându-și exercițiul 
pe “puntea suspinelor".

Dar, dacă bârna a fost 
pentru noi piatra de încercare - 
celelalte aparate ne-au ajutat în 
lupta pentru locul I, evoluțiile la 
sol, paralele și sărituri 
însemnând note foarte mari care 
ne-au readus în lupta pentru 
titlu. Simona Amânar a obținut 
9,812 la sol și 9,700 la paralele, 
Maria Olaru a demonstrat încă o 

dată că este liderul echipei 
obținând note bune la sol și la 
sărituri, iar Andreea Răducan 
și Andreea Isărescu au avut și 
ele contribuții importante 
pentru realizarea unui punctaj 
bun.

Dar poate că finalul 
concursului a fost cel mai 
dramatic. Simona Amânar a 
punctat la paralele, deși la 
verificări unul dintre elemente 
nu i-a ieșit deloc. în schimb, 
rămasă singură în concurs, 
Svetlana Horkina nu a reușit 
să aducă victoria pentru Rusia, 
ea ratând la bârnă, neașteptat 
pentru experiența sportivei 
respective, astfel că titlul a 
revenit echipei României.

Clasament final: 
ROMÂNIA - 153,527 pct. 
RUSIA - 153,209 pct. 
CHINA 152,423 pct. 
UKRAINA - 152,338 pct. 
SUA 150,932 pct. 
AUSTRALIA - 150,213 pct.

Astăzi este programat 
concursul individual.compus în 
care Maria Olaru pornește 
drept favorită, ea ocupând 
locul I după calificări. Va fi 
secondată de Andreea 
Răducan și Simona Amânar.

Vom reveni cu amănunte 
în numerele noastre viitoare.
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Dialogul purtat cu viceprimarul comunei, dl Liviu Orbo
naș, s-a dorit a fi o trecere în revistă a problemelor cu care se 
confruntă instituția primăriei acum, la finele actualului 
exercițiu bugetar. în proiectele de buget făcute la începutul 
anului, llia avea în vedere consolidarea la buget a unei sume 
de 1,6 miliarde de lei. Disfuncționalitățile prelevărilor de taxe 
și impozite au “sabotat” planul inițial, din suma planificată 
intrând efectiv în contul primăriei doar 1 miliard dc lei. Cu 
acești bani, primăria a intervenit acolo unde situația a

Un “ Fii bun, hai 
ajută-ne!" ține locul 
banilor care nu sunt

reclamat-o cu prioritate. S-au alocat 215 milioane de lei pentru 
lucrări dc reparații la clădirile școlilor comunei - zidărie, 
zugrăveli - asigurându-se în acești bani și bursele copiilor și 
transportul elevilor și profesorilor la și de la școli. O altă 
cheltuială a primăriei, în valoare de 20 de milioane de lei, a 
avut ca finalitate introducerea apei curente în piața 
agroalimentară din centrul de comună o dată cu construirea 
aici a unui grup sanitar. O lucrare similară a fost executată și la 
Căminul cultural din Ilia, pentru care s-au cheltuit 40 dc 
milioane de lei. Alte .70 de milioane de lei au fost folosiți 
pentru construirea unei căi de acces pietruite, lungă dc un 
kilometru, ce leagă centrul llici de târgul de animale comunal. 
Acest drum permite un acces mai ușor al animalelor la târg, 
descongestionând totodată traficul prin comună în zi de 
târg. Cum cheltuielile salarialc ale primăriei se ridică Ja 60 de 
milioane lunar, iar venitul anual plătit consilierilor se ridică la 
120 de milioane de lei, ajungem, una peste alta, la bugetul 
acestui an. Primăria llia mai arc în cont doar bani pentru 
achitarea salariilor propriilor angajați până la finele anului, în 
condițiile în care se renunță la iluminatul public. Despre 
investiții majore nici nu poate fi vorba în prezent:” Avem 
proiecte de fezabilitate întocmite pentru introducerea gazului 
metan, investiție cc se ridică la 5 miliarde de lei, având în 
obiectiv și extinderea canalizării în tot centrul de comună. 
Din păcate sărăcia e așa de mare încât astfel de lucrări rămân, 
deocamdată, simple planuri pe hârtie. Chiar și micile lucrări 
pe care le-am efectuat în acest an au suprasolicitat micul 
nostru buget, cu toate că făcând apel la înțelegerea și aju
torul diferiților întreprinzători, am reușit să obținem prețuri 
minime și chiar gratuități. Un “Fii bun, hai ajută-ne!” a fost 
moneda principală de circulație în acest an. Cum ulciorul nu 
merge de mai multe ori la apă, dacă anul viitor vom fi în 
aceeași situație financiară, nu știu chiar la înțelegerea cui mai 
putem apela ca să rezolvăm problemele comunei”, a precizat, 
în încheiere, dl Liviu Orbonaș.

■ Un focar de 
infecție. Cum prezența 
ziariștilor într-o comună, fie 
ea și mai mare cum este 
llia,'nu trece neobservată, 
nu ne-am mirat când o tâ
nără ne-a oprit în plină stra
dă ca să-și spună supăra
rea. Am înțeles că este una 
dintre locatarele blocurilor. 
Credeam că e supărată din 
cauza canalizării care a fost 
cu mult timp în urmă în 
atenția ziarului nostru. “Nu 
e mai bine nici acum”, sus
ține doamna. Dar altul este 
necazul său și al altor lo
catari, în special părinți: co
piii nu au unde să se joace 
întrucât în fața blocurilor 
sunt grădini, iar în spate co
cini de porci. Și n-ar deran
ja chiar atât de rău'dacă 
proprietarii și-ar ține ani
malele în curățenie. Cum 
n-o fac, locul “e un focar de 
infecție”, mirosul e atât de 
puternic încât oamenii nu 
îndrăznesc să deschidă 
geamurile.

■ “Rău e și de 
cei care ău și de cei 
care n-au”, aceasta e 
concluzia unei localnice pe 
care-am întâlnit-o la pâine. 
“Avem pâine bună" - 
susținea adăugând că în 
fiecare zi e proaspătă. Am 

întrebat-o dacă oamenii nu- 
și fac pâine și din grâu 
semănat de ei. “Nu. Mult pă
mânt a rămas nelucrat și va 
rămâne, că totul e foarte 
scump. Rău e și de cei care 
au și de cei care n-au!” - a 
mai spus femeia cu amar. îi 
este cuiva bine la llia?

■ 60 de ani 
media de vârstă a 
locuitorilor comunei. 
Populația lliei este îmbătrâ
nită, nu numai de griji și ne
cazuri, dar și biologic, media 
de vârstă în comună fiind de 
cca. 60 de ani. Cum naște
rile tinerilor locuitori ai co
munei se facela Deva, pri
măria nu are o evidență a 
acestora. în general, fami
liile de ortodocși au cel mult 
doi copii, existând însă fa
milii de baptiști sau romi ce 
au mai multi copii, numărul 
maxim fiind de 12. De la în
ceputul anului au fost înre
gistrate, însă, 14 căsătorii și 
52 de decese, sporul demo
grafic fiind negativ. Din cei 
3500 de locuitori ai comu
nei, aproape jumătate sunt 
pensionari - 1160 și șomeri - 
300. în scriptele primăriei 
1224 persoane figurează ca 
fiind active, având statutul de 
angajați.

!*• <a»

Centrul de sănătate din 
llia funcționează în actualul 
sediu de peste patru de
cenii, pe parcurs aducân- 
du-i-se unele îmbunătățiri, 
cele mai importante la spa
țiul de urgență. “De ani de 
zile, însă, bani pentru in
vestiții mai importante nu 
s-au mai primit - spunea 
dna contabil șef Maria 
Osoianu. Am făcut doar re
parații curente și igienizări 
- toate prin eforturi proprii. 
Anul acesta ne-am descur
cat doar cu oamenii noștri, 
care nu sunt specialiști, dar 
care au făcut zugrăveli, în
locuiri de jgheaburi în tota
litate, reparații curente de 
maximă urgență. Tot cu sa- 
lariații noștri (mecanic, șo
fer) am tăiat lemnele, pen
tru acest an având asigu
rată cantitatea necesară. 
Aprovizionarea cămării 
pentru iarnă este și ea par
țial făcută”.

Notăm că în prezent 
se fac reparații și zugră
veli la secția pediatrie (lu
crează un singur sala
riat), motiv pentru care nu 
sunt copii internați, dar 
acestea se vor termina 
cât de curând. Cum am 
văzut, paturile sunt pre
gătite, din luna iunie este 
pe post și un medic pe
diatru, atât de necesar 
pentru acest centru care 
deservește populația unei 
zone foarte întinse.

Pagină realizată de
Estera SÎNA,

Viorica ROMAN și 
Adrian SĂLĂGEAN

■ “Agricultura 
nu rentează”. La llia, 
la fel ca în tot mediul ru
ral românesc, agricultura 
nu rentează. Ne-o confir
mă dna Camelia Dane, 
agent agricol la llia: “Agri
cultura și creșterea ani
malelor au pierdut aproa
pe întreaga lor valență 
comercială, aceste acti
vități având ca obiectiv 
doar satisfacerea necesi
tăților de hrană ale celor 
care le practică". Prețuri 
mici la animale, prețuri 
mici la cereale, practic nu 
există nici o șansă de a fi 
recuperate cheltuielile cu 
producția în agricultură. 
Patrimoniul zootehnic 
este astfel calibrat încât 
să răspundă în principal 
nevoilor domestice ale 
locuitorilor. La llia sunt 
înregistrate Uys’capete 
bovine, 1837 ovine și ca
prine, 1613 porcine, 137 
cabaline, 11300 de pă
sări și 450 de familii de 
albine. Suprafața agricolă 
a comunei se întinde pe 
5091 ha, din care arabil- 
2645 ha, pășuni-1795 ha, 
fânațe-647 ha și 4 ha 
livezi de pomi. Fondul fo
restier al comunei este 
de 3388 ha.

mu
Grație unei foarte bune 

colaborări cu Ambulanța 
Deva, se face totuși față unor 
situații de urgență (medici și 
trei salvări de la Ambulanța 
Deva deservesc toată zona), 
dar ar fi nevoie'de medici la 
urgență, angajați ai centru
lui, având în vedere numărul 
mare de accidente rutiere.

Revenind la condițiile ce 
le întrunește această unitate 
sanitară pentru acordarea 
unei asistențe medicale co
recte, notăm că centrul a be
neficiat de unele ajutoare 
prin Banca Mondială, res
pectiv de aparatură pentru 
laborator, radiologie, servi
ciul de urgență și secția de 
interne. Dar, rând pe rând, 
activitatea s-a restrâns. De la 
120 de internări câte se fă
ceau prin 1991-1992, s-a 
ajuns în prezent la numai 
20. “Cererile ar fi mult mai 
mari decât avem noi voie să 
internăm - spunea dna con
tabil șef. Populația este îm
bătrânită, apelează pentru 
internări, dar locurile le 
avem limitate”. Pe de altă 
parte, din pricina lipsei fon
durilor pentru reactivi nu pot 
fi făcute investigații, medicul 
neavând altă soluție decât 
să trimită bolnavul la Deva, 
ceea ce presupune cheltu
ială în plus pentru pacient.

Cele șapte dispensare 
teritoriale care erau apro
vizionate și coordonate de 
acest centru au devenit cabi-

Fațada strălucește, 
interiorul...

E o plăcere să privești fa
țada Căminului Cultural llia și 
grădinița cu flori din fața ei. 
Aspectul său te îmbie, te chea
mă să vezi ce se petrece în 
interior. Numai că o dată ce ai 
pătruns în clădire impresia fru
moasă lăsată de strălucirea 
fațadei se estompează sau 
chiar dispare. "Lucrările s-au 
sistat din lipsă de bani" - afir
mă directorul căminului, dl Romi 
Emil Goțiu. Pe lângă exterior s- 
au mai realizat și alte utilități: 
apă potabilă, WC-uri, o bucă
tărie cu sobe și boiler pentru 
apă caldă.

Pentru ca sala de specta
cole și scena să arate pe mă
sura fațadei ar mai trebui acum 
vreo 80 de milioane de lei, iar 
dacă se vor reface anul viitor 
vor costa și mai mult. Oricum 
lipsa banilor face ca ansamblul 
folcloric și taraful să nu-și mai 
poată achiziționa costume, să 
nu se poată deplasa în alte lo
calități, un autobuz costând1-2 

La atelierul mecanic elevii efectuează reglarea supapelor la 
motorul de tractor

Foto: Traian MÂNU

nete ale medicilor de fa
milie, nu vor mai fi deci 
subordonate. “Este încă o 
nebuloasă, ei fac gărzi aici 
și noi îi plătim - spunea 
dna Osoianu. Pe de altă 
parte două astfel de cabi
nete își au sediul aici și 
plățile pentru consumul de 
energie și apă îl facem tot 
noi, (deocamdată?!)”.

Ca și alte unități similare, 
Centrul de sănătate din llia 
se adaptează din mers 
schimbărilor la care este su
pus datorită reformei din Să
nătate. “Ne adaptăm greu, 
dar acestea sunt condițiile - 
afirma dl administrator 
Remus Crăciun. Apelăm 
pentru unele treburi gospo
dărești și la unitatea militară 
din comună și am găsit întot
deauna înțelegere”.

Câțiva oameni harnici 
(cei care se ocupă de gos
podărirea și administrarea 
centrului) încearcă să facă 
față situației extrem de difi
cile prin care trece unitatea 
din cauza banilor insufici- 
enți. Lucrări care ar fi costat 
mult dacă ar fi fost anga
jate echipe de specialiști 
sunt făcute de puținii sala- 
riați care “fac de toate”, înțe
legând situația și colabo
rând bine cu conducerea.. 
Eforturile lor se află înmă
nuncheate în aspectul cu
rat și ordonat al saloanelor 
și cabinetelor de consul
tații, al incintei.

milioane de lei. Sărăcia îi ține în 
casă pe localnici, prea puțini 
venind la cămin pentru un 
spectacol. în aceste condiții 
sala mare e folosită pentru 
discotecă și din când în când 
pentru câte o nuntă. Tot în inte
rior mai trebuie pavată o săliță 
din spate și refăcut tavanul, 
prăbușit în... zona bucătăriei.

Popicăria din spatele că
minului a beneficiat și ea de 
ceva reparații, are materialul 
necesar pentru piste. Trebuie 
terminate ușile și pusă sticla la 
geamuri. Iar când vor fi bani 
(oare când?) ruina în care s-a 
transformat fostul garaj se va 
putea acoperi, va putea fi utili
zată. Deocamdată însă dl 
Simion Crainic, reprezentantul 
primăriei, venise la cămin pen
tru a vedea starea sobelor, ca 
să fie reparate pentru iama ce 
vine sigur, spre deosebire de 
banii despre care mai nimeni 
nu știe nici când vor veni, nici 
câți vor fi.

Liceul Teoretic 
“Silviu 
Dragomir” llia 

Din acest
an.t’iun 
pnfHnou

Multă lume mai leagă nu
mele liceului din llia de agri
cultură, pentru că în trecut 
acesta era profilul său. Chiar 
dacă între timp și-a schimbat 
numele și a devenit liceu te
oretic nu și-a întrerupt com
plet legătura cu tradiția. Prin 
cele 2 clase de școală profe
sională la Liceul Teoretic 
“Silviu Dragomir" llia se pre
gătesc mecanici reparații și 
întreținere tractoare și mașini 
agricole. Și chiar dacă agri
cultura este într-un declin vi
zibil, sunt mulți tineri dornici 
să urmeze cursurile acestei 
școli profesionale, motivați și 
de faptul că la absolvirea ei, 
la 18 ani, pot dobândi și per
mis de conducere.

Dar din această toamnă 
liceul ilian înregistrează și o 
premieră: profilul de mate- 
matică-fizică s-a schimbat în 
matematică-informatică. Atât 
clasa de matematică-infor
matică cât și cea de filologie 
de a IX-a s-au constituit fără 
probleme. Pentru studiul in
formaticii liceenii și elevii de 
gimnaziu au deocamdată la 
dispoziție doar 4 calculatoare 
nu foarte performante. Fireș
te că se dorește procurarea 
mai multor calculatoare, măr
turisea dl director Ștefan Stă- 
nescu, dar se știe că orice 
început e mai dificil.

Cu ce alte "noutăți" și-a 
așteptat liceul cei 600 de 
elevi din toate cele trei ci
cluri de învățământ? Cu patru 
săli de clasă lambrisate, ca 
și alte spații administrative, 
pe bază de sponsorizări. De 
asemenea, au fost văruite de 
către personalul liceului o 
parte dintre clase, prin rotație 
venindu-le la toate rândul o 
dată la doi ani. Pentru alte 
reparații n-au fost fonduri. Iar 
când nu ai bani să repari, să 
construiești nici atât. Și 
astfel clădirea ce trebuia să 
fie internatul liceului rămâne 
tot la un nivel în roșu riscând 
ca în loc să crească să se 
ruineze în timp. Aici, pe 
lângă lipsa banilor, probleme 
se ridică și în privința pro
prietății. Speranțe pentru fina
lizarea clădirii într-un viitor 
previzibil nu există, așa că 
elevilor nu le rămâne decât 
să facă naveta cu trenuri ca- 
re-și schimbă mersul parcă 
intenționat în neconcordanță 
cu orarul lor șf cu cererea 
conducerii școlii. Celor 200 
de elevi navetiști li se decon
tează jumătate din valoarea 
transportului, în schimb 
există restanțe la achitarea 
burselor, din motive finan
ciare. Bine însă că Primăria 
llia le-a asigurat lemne încât 
să nu fie probleme cu încăl
zirea. Și se pare că nu vor fi, 
întrucât și sobele au fost 
reparate.

Dacă toate manualele ar 
fi ajuns la elevi, dacă ar fi 
bani măcar pentru cele mai 
presante nevoi...Dacă! Din 
nefericire cu astfel de ne
cazuri au de-a face toate 
școlile și cine știe până 
când.
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Luni 18 octombrie
12.00 Surprize, surprize (r)
14.00 Jurnal (tradus în limbaj mimico-gestual)
14.15 TVR Craiova
16.00 Emisiune în limba maghiară
17.30 Agenția de plasare
18.05 Jumătatea ta! (cs)
19.00 Avanpremieră știri
19.05 Sunset Beach (s, ep. 551)
19.55 Amintiri din secolul XX
21.00 Felicity (s, ep. 4)
21.45 FBI C-16(s, ep. 4)
22.35 Cu ochii’n 4
23.20 Jurnalul de noapte
23.30 Talkshow

Marți 19 octombrie
9.00 TVR lași
11.00 TVR Cluj-Napoca
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan
14.30 Repere sacre
15.00 Emisiune pentru persoane cu handicap
15.30 Conviețuiri
16.00 Emisiune în limba maghiară

18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră știri
19.05 Sunset Beach (s, ep. 

552)
19.55 Amintiri din secolul 

XX
20.00 Jurnal; Știrea zilei; 

Sport, Meteo
21.00 Telecinematica:

Breezy (dramă SUA 1973)
23.15 Jurnalul de noapte

Miercuri 20 octombrie
9.00 TVR lași
11.00 TVR Cluj-Napoca
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan
14.30 Evrica! Jurnal de știință
16.00 Ecoturism
16.30 Medicina pentru toți
17.00 Hora satului
17.30 Impas în doi
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră știri
19.05 Sunset Beach (s)
19.55 Amintiri din secolul XX
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Sport. Meteo
21.00 Deșertul de foc (f.a. Italia 1997, p. I)
22.35 în flagrant
23.20 Jurnalul de noapte

Joi 21 octombrie
9.00 TVR lași
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.00 Lumea dansului (r)
13.00 TVR Timișoara 
14.00 Jurnal
14.15 CiberFan
14.30 Destinul unei națiuni
15.00 Conviețuiri (mag.)

16.00 Pentru dvs., Doamnă!
17.25 Casa mea
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.00 Avanpremieră știri
19.05 Sunset Beach (s)
19.55 Amintiri din secolul XX
20.00 Jurnal. Sport. Meteo
20.40 Fotbal. Steaua Buc. -

West Ham United
22.40 Teatru TV: ..Doamna Ministru” (ultima 

parte)
23.35 Jurnalul de noapte

Vineri 22 octombrie
9.00 TVR lași
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.00 Rock la miezul nopții (r)
13.00 TVR Timișoara
14.00 Jurnal
15.00 Scena (mag. cinema)
15.30 Emisiune în limba germană
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.05 Sunset Beach (s, ep. 555)
19.55 Amintiri din secolul XX
20.00 Jurnal. Știrea zilei. Meteo. Sport
21.00 Doi băieți, o fată și o pizzerie (s, ep. 4)
21.30 Știrile de sâmbătă seara
22.45 Omul de nicăieri (s)
23.35 Jurnalul de noapte

Luni 18 octombrie
12.00 Documentar
13.10 Mistere și minuni (do)
14.00 Conviețuiri (mag.)
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)

15.50 Obsesia (s, ep. 25)
■16.35 Santa Barbara (s)
17.20 Pelerinaje
17.50 Soldatul necunoscut (s)
19.00 Oameni care au fost
19.30 Mapamond
20.00 Alo, aterizează străbunica 

(co. România 1981) 
22.00 Fotbal Campionatul Angliei: Sunderland - 

Aston Villa (d)

Marți 19 octombrie
8.50 Bzzz! Un super-magazin pentru copii... mai 

mari!
10.15 Limbi străine. Engleză
10.40 O familie ciudată (s)
11.10 Familia Simpson (s)
12.00 Față în față cu autorul
13.10 Mistere și minuni (do)
14.00 Conviețuiri (mag.)
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)
16.00 Obsesia (s, ep. 22)
16.45 Santa Barbara (s)
17.20 Tribuna partidelor parlamentare
17.50 Wagner (s, ep. 9)
19.00 Autograf muzical
19.30 Invitație la concert
20.40 Universul cunoașterii
23.00 Preotul și cârciumărița (r)

Miercuri 20 octombrie
8.50 Bzzz! Un super-magazin pentru copii... mai 

mari!
10.15 Limbi străine. Franceză
10.40 O familie ciudată (s)
11.10 Familia Simpson (s)
12.00 Ultimul tren
13.10 Mistere și minuni (do)
14.00 Emisiune în limba maghiară
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)
16.00 Obsesia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tradiții
18.00 Wagner (s)
19.00 Tinere talente (XII)
19.35 Dreptul la adevăr
20.00 Banchetul (f.a. Franța 1996)
21.35 Elemente (do)
23.20 Videoteca de aur

Joi 21 octombrie
8.50 Bzzz! Un super-magazin pentru copii... mai 

mari!
10.15 Limbi străine. Germană
10.40 O familie ciudată (s)
11.10 Familia Simpson (s)
12.00 Alfa și Omega
13.10 Mistere și minuni (do)
14.00 Emisiune în limba germană
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)
16.00 Obsesia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
18.00 Wagner (s)
20.10 Cinematograful de artă: S-a 

întâmplat mâine (co. romantică 
SUA 1944)
21.40 Călătorie în lumea cântecului popular
23.30 Opera Mundi

Vineri 22 octombrie
8.50 Bzzz! Un super-magazin pentru copii... mai 

mari!
10.15 Limbi străine. Spaniolă
10.40 O familie ciudată (s)
11.10 Familia Simpson (s)
13.10 Mistere și minuni (do)
14.00 TVR Craiova
14.40 TVR Cluj-Napoca
15.00 Delfi și prietenii săi (d.a)
16.00 Obsesia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
18.00 Cinematograful vremii noastre: Melies 

Vrăjitorul (IV)
19.00 Galeria marilor interpreți
19.45 Videoclipuri
21.00 Concert
22.00 Lumea vitezei
22.50 Infidelități (s, ep. 4)

Luni 18 octombrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Inspirația Carolinei (s)
11.30 Brenda Starr (co. SUA 1995)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 114,115)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep.

104,105)
19.00 Observator
20.00 Pericol iminent (s, ep. 50)
20.50 Dublă identitate.(s, pp. 7)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

r"?’'
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Marți 19 octombrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Inspirația Carolinei (s)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi
14.00 Esmeralda (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 116,117)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 106,107)
19.00 Observator
20.00 Legendele toamnei (dramă SUA 1994)
22.30 Observator
23.00 Marius Tucă Show (talkshow)

Miercuri 20 octombrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Inspirația Carolinei (s)
12.00 Baywatch Nights (s) 
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 118,119) 
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep.

108,109)
19.00 Observator
20.00 Omul nopții (f.a. SUA 1995) 
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show (talkshow) 
0.00 Prinși în capcană (SUA, 1996)

Joi 21 octombrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Inspirația Carolinei (s)
12.00 Baywatch Nights (s)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s)
15.00 Luz Maria (s, ep. 120,121)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 110,111)
19.00 Observator
20.00 VIP (s, ep. 8)
20.50 Air America (s, ep. 8)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Vineri 22 octombrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.10 Colivia de aur (s)
11.00 Inspirația Carolinei (s)
11.30 Recolat (dramă Canada 1994)
13.15 Viitorul începe azi (s)
14.00 Esmeralda (s)
15.0Q Fotbal: Divizia A Ursus: CSM Reșița -

Petrolul (d)
17.00 Știri
17.24 Elena, viața mea (s, ep. 112,113)
19.00 Observator
20.00 Numai dragostea (f. dragoste SUA 1998)
22.00 Observator
22.30 Vitamina V - Veselia: „Clanuil Popeștilor" 

(s, ep. 5)

Luni 18 octombrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Abisul (r)
12.30 Royal Canadian Air Force (s, ep. 11)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 46)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 31)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Aripile pasiunii (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 856)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 34, 35)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Oktober (f)
22.30 Chestiunea zilei

Marți 19 octombrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Oktober (r)
12.30 Royal Canadian Air Force (s, ep. 12)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 47)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 32)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Aripile pasiunii (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 36, 37)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 148)
21.20 Chestiunea zilei
21.30 Fotbal Liga Campionilor (d)

Miercuri 20 octombrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Doctor în Alaska (s)
12.30 Royal Canadian Air Force (s, ep. 13)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 48)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 33)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Aripile pasiunii (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 38, 39)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Walker, polițist texan (s, ep. 17)
21.20 Chestiunea zilei (ediție specială)
22.15 Știri

Joi 21 octombrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Film: Dreptul la viață (SUA, 1996)
12.30 Royal Canadian Air Force (s, ep. 14)
12.55 Știrile PRO TV 
13.05 Babylon 5 (s, ep. 49)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 34)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Aripile pasiunii (s) 
16.00 Tânăr și neliniștit (s) 
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 40, 41)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 în pat cu dușmanul 

(thriller, SUA, 1991)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Vineri 22 octombrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
12.30 Royal Canadian Air Force (s, ep. 15)
12.55 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 50)
13.50 Ani de liceu (s, ep. 35)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Aripile pasiunii (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 41,42)
19.00 Reforma la români
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dosarele X (s, ep. 126)
21.30 Profiler - psihologia crimei (s, ep. 8)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei
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PRIMA TV
Luni 18 octombrie

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
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show
20.15 Dosarele Y
21.00 Film serial
22.00 Românie, Românie...
22.15 Știri
22.45 Revista presei

Marți 19 octombrie
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
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show
20.15 Film artistic
21.30 Bilanț - em. economică
22.00 Românie, Românie...
22.15 Știri
22.45 Revista presei

Miercuri 20 octombrie
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 
19.00 Românie,

Românie...
19.15 Karaoke Show
20.15 Comisarul Rex

i? U

21.00 Serial
22.00 Românie, Românie...
22.15 Știri
22.45 Revista presei

Joi 21 octombrie
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
19.00 Românie, Români...
19.15 Karaoke Show
20.15 Film artistic
21.30 Apel de urgență
22.00 Românie, Românie...
22.15 Știri
22.45 Revista presei

Vineri 22 octombrie
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
19.00 Românie, Românie...
19.15 Karaoke Show
20.15 Alegeți filmul
21.30 Real TV
22.00 Românie, Românie...
22.15 Știri
22.45 Revista presei

ACASĂ
TEIE] n

TELE 7 ABC

Luni 18 octombrie
7.00 - 12.40 Filme și seriale (reluări)
14.15 Nimic personal (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Cartea cărților (d.a)
17.30 Dragoste și putere (s)
18.20 Acasă la bunica
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Bătăile inimii (dramă SUA 1980)

Marți 19 octombrie
7.00 - 12.20 Filme și seriale (reluări)

22.30 Podul <a$5flndi«

14.15 Nimic personal (s) 
15.00 Viața noastră (s) 
16.00 Preciosa (s)
17.00 Cartea cărților (d.a)
17.30 Dragoste și putere (s)
18.20 Acasă la bunica
18.30 Renzo și Adriana (s)

19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.30 înger sălbatic (s)

21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Podul Cassandra (thriller Ger./lt./

Anglia 1976)

Miercuri 20 octombrie
7.00 - 12.30 Filme și seriale (reluări)

14.15 Nimic personal (s)

15.00 Viața noastră (s)

16.00 Preciosa (s)

17.00 Cartea cărților (d.a)

17.30 Dragoste și putere (s)

18.20 Acasă la bunica

18.30 Renzo și Adriana (s)

19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.30 înger sălbatic (s)

21.30 Sânge din sângele meu (s)

22.30 Oh, God! Book II (co. SUA ’80)

Joi 21 octombrie
7.00 - 12.40 Filme și seriale (reluări)
14.15 Nimic personal (s)
15.00 Viața noastră (s)

16.00 Preciosa (s)
17.00 Casper (d.a)
17.30 Dragoste și putere (s)

18.20 Acasă la bunica

18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.30 înger sălbatic (s)

21.30 Sânge din sângele meu (s)

22.30 Perry Mason: Cazul cremei anti- 

îmbătrânire (f.p. SUA 1993)

Vineri 22 octombrie
7.00 - 12.35 Filme și seriale (reluări)
14.15 Nimic personal (s)

15.00 Viața noastră (s)

16.00 Preciosa (s)

17.00 Casper (d.a)

17.30 Dragoste și putere 

(s)
18.20 Acasă la bunica

18.30 Renzo și Adriana 

(s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.30 înger sălbatic (s)

21.30 Sânge din sângele meu (s)

22.30 Tata e plecat în călătorie de afaceri (f. 

Iugoslavia '85, p. II)

Luni 18 octombrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Forța destinului (r)
10.00 Știri
11.30 Rendez-vous la Tele7 (r)
12.30 Documentar (r)
13.00 Ora unu a venit (r)
15.00 Știri
15.25 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.05 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea Tele 7
20.30 Documentar
22.00 Dincolo de stadion

Marți 19 octombrie
7.10 Bună dimineața, România 
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.15 Studioul T. Vornicu (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.15 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea Tele 7
22.00 Cutia Pandorei
22.45 24 din 24

Miercuri 20 octombrie
7.10 Bună dimineața, România 
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei (r) 
12.00 Dincolo de stadion (r)
13.30 Documentar
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea Tele 7
22.30 Antistatic

Joi 21 octombrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.10 Derrick (r)
12.30 24 din 24 (r)
13.00 Drumuri printre amintiri
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea Tele 7
20.30 Documentar
22.00 Linia întâi

Vineri 22 octombrie
7.10 Bună dimineața, România
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.10 Secția de poliție (r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 Cântecul și casa lui (r)
13.30 Documentar
14.00 Medici la datorie (s) 
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea Tele 7
20.30 Documentar
22.00 Lumea în „Clipa 2000"

Luni 18 octombrie
10.00 Jack Fulgerătorul (co. SUA 1994)
11.45 Joc murdar (dramă SUA ’97)
13.15 Fiul președintelui 

(co. SUA 1996)
15.00 Proprietăreasa 

(dramă SUA 1996)
17.00 Războinicii stelari (s)
17.30 Regina frumuseții 

(thriller SUA 1997)
19.00 Oxigen (thriller SUA

1999)
20.30 Ziua Recunoștinței (dramă SUA

1997)
22.00 Totul despre sex (s)
22.30 Supraviețuitorul (f.a. SUA 1996)
0.15 I.Q. (co. SUA 1994)

Marți 19 octombrie
10.00 Asalt strategic (f.a. SUA 1998)
11.30 Liceenele din Beverly Hills (co. SUA 

1995)
13.15 Hot Boyz (f.a. SUA 1999)
14.45 Zeus și Roxanne (co. SUA 1996)
16.30 Donnie Brasco (f.p. SUA 1997)
18.30 Urmărirea (thriller SUA 1996)
20.30 Un pisoi la Hollywood (d.a. SUA ’97)
21.45 Atât de aproape de cer (f. romantic 

SUA 1995)
23.30 Așa e viața (co. SUA ’98)
1.00 Ochiul divin (dramă SUA 1997)

Miercuri 20 octombrie
10.00 Clubul nevestelor părăsite (co. SUA

1996)
11.45 Guvernanta (dramă SUA ’98)
13.45 Coșmar înainte de Crăciun (d.a. 

SUA1993)
15.00 Numărătoarea inversă (thriller SUA 

'97)
16.45 Scrisori de la un ucigaș (thriller SUA

1997)
18.30 Speed: Cursa infernală (f.a. SUA

1994)
20.30 în vizorul mafiei (thriller SUA 1996)

22.00 Lexx (s)
22.45 Regele popicelor (co. SUA 1996)
0.45 Mesagerul stelar (f.a. SUA 1997)

Joi 21 octombrie
10.00 Detectivul fantomă (co. SUA 1997)
12.00 Celibatarii (co. SUA ’92)
13.45 OliverTwist (dramă SUA 1997)
15.15 Creaturile (horror SUA ’94)
17.15 Turbulențe (thriller

SUA 1996)
19.00 Copacul (familie SUA
99)
20.30 Crimă la nr. 1600

(f.a. SUA 1997)
22.15 Două zile în Los An

geles (f.a. SUA 1996)
0.00 The Chippendales (SUA 1999)

Vineri 22 octombrie
10.00 Dragă, am micșorat copiii! (s)
10.45 Puiul de urs (dramă SUA ’97)
12.30 Ziua Recunoștinței (dramă SUA 

1997)
14.00 Categoria grea (co. SUA 1995)
15.45 Pe urmele criminalului (thriller, SUA

1995)
17.15 Colegi de cameră (dramă SUA 

1995)
19.00 Afacerea Pandora (f.a. SUA 1997)
20.30 Othello (dramă SUA 1996)
22.30 Inimi furate (co. SUA 1996)
0.00 Jurnalul Pantofului Roșu (s, er.)

22.15 Douâ zile 
In Los Angeles
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Secția conserve aparținând 
SC "Decebal" SA Deva func
ționează din anul 1997 într-un 
spațiu nou și modern, construit 
prin efortul propriu al socie
tății, amplasat ta o margine a 
orașului, pe strada Zambilei. 
Din discuția pe care am pur
tat-o cu dna ing Cârjea Anca, 
șefa secției, am reținut că odată 
cu reamplasarea unității s-a 
realizat, parțial, și retehnolo- 
gizarea fabricației prin adu
cerea unor utilaje moderne din 
Olanda, respectiv a unei mașini 
de dozat și a unor autoclave de 
sterilizare, utilaje deosebit de 
performante, ceea ce permite 
atingerea standardelor care se 
cer.

"In ansamblu, noua secție, 
cu dotările ei de ultimă oră, 
corespunde normelor igienieo- 
sanitare cerute în industria 
alimentară și permite obținerea 
de produse de calitate, apre
ciate de beneficiarii noștri - 
afirma interlocutoarea. Suntem 
axați pe producția de conserve 
de carne, principalele produse 
fiind sortimentele de pate de 
ficat, cerute cu preponderență 
pe piață. Capacitatea este de 
zece tone în opt ore, lucrându- 
se pe un singur schimb. Desfa
cerea este asigurată, produsele 
noastre fiind foarte căutate de 
către beneficiari din toată țara, 
datorită calității lor

în pofida tinereții și a unei 
experiențe de numai câțiva ani 
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in meserie (a absolvit Facultatea 
de chimie alimentară din Galați 
în anul 1993 și a lucrat câțiva 
ani ca inginer tehnolog la ace
eași societate), dna Cârjea con
duce un colectiv de asemenea

“Avem 
beneficiari 
din toată 

țara, datorită 
calității 

produselor 
noastre”

tânăr, în care peste 90 la sută 
sunt femei. Ce presupune aceas
tă profesie, cum reușește să 
mențină activitatea pe coordo
natele eficienței? Ne-a răspuns 
direct: "F'rintr- > colaborare 
bună cu gestionarele de la depo
zitul de materie primă și mais
trul de secție, cu biroul conta
bilitate și cel de aprovizionare - 
desfacere, control calitate și ur
mărirea producției și nu în ulti
mul rând cu conducerea socie
tății In același timp, a reușit să 
fie autoritară, să impună res
pect. "Este important să le fii 
aproape, să le înțelegi necazu
rile și problemele. Lucrează aici 
foarte multe femei tinere, cu fa
milii și copii. Deci, vrând-ne- 
vrând, apar diverse situații per
sonale și trebuie să găsim soluții

spre a le rezolva împreună, 
începutul n-a fost ușor, dar n- 
am întâlnit o atitudine rigidă 
din partea angajatelor ".

S-a schimbat aici nu doar 
sediul și modul de a lucra, ci și 
oamenii. Vechea generație a 
fost înlocuită rând pe rând, în
cepând din 1990, cu o altă ge
nerație tânără, media de vârstă 
fiind de 3(1-33 de ani. Cu toate 
greutățile prin care a trecut, 
asemenea tuturor sectoarelor 
economiei, cu toată concuren
ța, secția s-a menținut, reușind 
să-și câștige numeroși benefi
ciari lată vreme ne-am ajlat 
în birou! conducerii, tânăra 
ingineră Cârjea abia prididea 
să răspundă telefoanelor: erau 
solicitări din Oradea și 
Constanța, din nordul Mol
dovei sau Timișoara. Trebuia 
să preia comenzi, să discute 
modalitățile de plată, făcând în 
paralel și munca de tehnolog, 
fiind implicată efectiv în tot 
ceea ce ține de producție.

"Munca fiecăruia este im
portantă - spunea dna ingineră 
-fiecare la locul său, indiferent 
că lucrează la depozitele fri
gorifice, la fabricație sau steri
lizare. la depozitul de produse 
finite sau la livrare, trebuie să 
lucreze la fel de conștiincios, 
pentru ca produsul să iasă 
bine. Datorită atenției ce o 
acordăm calității am reușit să 
ne menținem ",

Estera SÎNA

Valorile alimentare și 
terapeutice ale usturoiului 
sunt arhicunoscute. Dar din 
timpuri străvechi această

GAND DE TOAMNA
De-o fărâmă de-nserare, mi-e dor!
De-o frântură de vis,
Cu gust de septembrie;
Pierdută-ntr-un amurg oarecare, 
Alergând desculță
Pe țărmul dintre două anotimpuri...

Să-mi adun vârstele, 
Apoi să le-alung - 
Și din nou să le strâng, 
Ca-ntr-un joc de copii! 
Târziu,
Să le dărui ciorchine...

Mi-e dor de sărutul
Ruginiu al toamnei
Și de-mbrățișarea frunzelor
Foșnind
Mereu
Un cântec, pe care să nu-l înțeleg 
Dar să-l știu plin și greu
Și întreg...

Diana ZLACZK!

MAXIMF
'b Un om poate avea totul, neavând nimic, și 

nimic, având totul. (Eminescu)
Cine gustă din plăcerile dragostei trebuie să 

suporte și durerile pe care aceasta le provoacă uneori. 
■: Toată înțelepciunea omenirii este cuprinsă în 

aceste cuvinte: “Așteaptă și nădăjduiește."
Adevărata frumusețe izvorăște din sublim și 

sensibilitate. (Voltaire)
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cu KAHLIL GIBRAN 

(1883-1931)

Fațetele fiecăreia 
dintre noi

După aprecierea psiholo
gilor personalitatea fiecărei 
femei prezintă zece tendințe 
de comportament distincte. 
Unele sunt mai vizibile și le 
estompează pe celelalte, unele 
manifestându-se doar în anu
mite situații.

Femeia de carieră poate 
părea arogantă și rece căci își 
stăpânește excelent emoțiile, 
are o privire dură și siguranță 
de sine. Este organizată și vor
bește mai ales despre proble
me de serviciu.

Romantica își caută 
mereu cavalerul care s-o 
protejeze, e visătoare, se dă în 
vânt după filme de dragoste. 
Trebuie să i se ofere flori, să i 
se facă declarații de iubire.

Mama - o tendință ce se 
manifestă, chiar dacă biologic 
nu a devenit, prin permanenta 
protecție față de cei din-jur. 
Poate deveni pisăloagă și 
atunci e bine să se flirteze cu 
ea, să i se descopere senzu
alitatea.

Fetița se manifestă ca o 
reminiscență infantilă, o nos
talgie a copilăriei. Este ne
astâmpărată, capricioasă, rău
tăcioasă sau veselă și exu
berantă, Invitația de a se ma
turiza o poate complexa.

Șefa trebuie să conducă, 
să controleze totul în jur. Vrea 
să pară amabilă, sugerează 
că sfaturile ei sunt în folosul 
celorlalți, dar de fapt își urmă-

rește propriul scop. Contra
zicând-o nu obțineți nimic.

Casnica e preocupată de 
casă (de aranjarea ei, de pro
curarea unor lucruri noi, de 
rețete). Vrea o ambianță fami
lială caldă, protectoare, în care 
să viseze în voie. Este ideală 
pentru cei ce nu-și doresc o 
soție sofisticată.

Regina de gheață te “în
gheață” cu o privire. Dacă re
lația curentă n-o satisface re
nunță imediat la partener. Pen
tru ea romantismul e o pier
dere de vreme. La întrebări in
discrete răspunde prin tăcere.

Petrecăreață se poartă 
'“îngrozitor” după părerea "cas
nicei". Vorbește tare, iubește 
petrecerile și bea cu entuzi
asm. Este de fapt manifestarea 
ce ascunde un complex de 
inferioritate, o timiditate exce
sivă. Trebuie tratată cu grijă.

Iraționala. Apare după un 
stres prelungit sau șoc emo
țional. O femeie-foarte obosită 
sau preocupată poate trece 
brusc de la o stare la alta. 
Trebuie calmată arătându-i-se 
dragoste, oferindu-i clipe 
plăcute.

Vampa se recunoaște 
ușor după privirea insinuantă 
și mersul lasciv, provocator. 
Scoate din minți un bărbat fără 
prea multe cuvinte, doar prin 
limbajul gesturilor. E un rol ce 
poate fi jucat de orice femeie 
încrezătoare în feminitatea ei.

O V-ați născut împre
ună și împreună veți ră
mâne pentru totdeauna.

3 Veți rămâne împre
ună până ce albele aripi 
ale morții vă vor împrăștia 
zilele.

3 Da, veți fi împreună 
până și în tăcuta memorie 
a lui Dumnezeu.

3 Dar e bine să existe 
spații în acest împreună al 
vostru, pentru ca vânturile 
cerurilor să poată dansa 
printre voi.

3 lubiți-vă unul pe al
tul, dar nu vă faceți din iu
bire opreliște.

3 Umpleți-vă, unul 
altuia, cupa, dar nu beți 
dintr-o singură cupă.

3 împărțiți-vă pâinea, 
dar nu mâncați din ace
eași bucată.

3 Cântați și dansați și 
veseliți-vă laolaltă, dar fa
ceți ca fiecare să rămână 
singur, întocmai cum stru
nele lăutei sunt singure, în 
timp ce vibrează în 
aceeași armonie.

3 Dăruiți-vă inimile, 
fără a le lăsa, însă, una în 
paza celeilalte, pentru că 
numai mâna vieții vă poate 
cuprinde inimile,

3 Și țineți-vă alături, 
dar nu chiar așa de aproa
pe, căci coloanele templu
lui înâlțate-s la anume dis
tanță, iar stejarul și chipa
rosul nu cresc unul în .um
bra celuilalt.

Selecție de Hie LEAHU 
Notă:
KAHLIL GIBRAN a fost cel 

mal celebru scriitor și pictor 
al lumii arabe contemporane.
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plantă este folosită și în alte 
scopuri. Probabil și azi la 
țară bunicile strecoară în 
buzunarul tinerelor un cățel 
de usturoi ca să le ferească

Superstiții
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de deochi. în alte locuri 
usturoiul pus-la căpătâiul 
patului avea rostul să-i 
protejeze pe cei ce dorm în 
el de vampiri. Alt rol magic 
este acela de a apăra de 
șerpi, scop în care înaintea 
primului muls ciobanii se 
frecau pe mâini cu usturoi.

De deochi ne protejea
ză și culoarea roșie, susțin 
cunoscătorii în ale magiei. 
Și are chiar o explicație 
științifică acest lucru: roșul
fiind o culoare caldă, rar | 
întâlnită în natură, atrage | 
ochiul, constituind un ade- . 
vărat “paratrăsnet” pentru ■ 
privirile cu încărcătură ne- I

| gativă (se spune că sunt | 
| persoane care deoache, în | 
. general oameni care-și pri- . 
1 vesc foarte intens semenii). I

Femeile micuțe, minionele, au avantajul că nu-și trădează 
vârsta. Poate când sunt foarte tinere le cam deranjează între
bările de tipul "în ce clasă ești? ', când în realitate au terminat și 
facultatea sau oricum au trecut binișor de 20 de ani. Cu siguranță 
însă nu le mai supără confuzia când apropiindu-se de patru 
decenii de existență ceilalți cred că au doar 25-30 de ani. Unele 
chiar profită de faptul că statura lor și aspectul fragil nasc în 
bărbați sentimente tandre, nevoia de a le proteja.

Dar acest lucru nu este valabil în toate cazurile. Am întâlnit - 
și cu siguranță și dv, stimați cititori - destule fete ori doamne mici 
de statură dar cu o voință și o dorință de a lupta și a răzbi în viață 
uimitoare. Recent am avut ocazia să cunosc o tânără minionă în 
halat alb care m-a impresionat prin felul în care-și exercită 
profesia.

Dinamică, autoritară, sigură pe sine și cu o dexteritate 
surprinzătoare (fiind foarte tânără nu poate avea decenii de 
experiență în urmă), domnișoara al cărei nume nu-l voi destăinui 
întrucât nu i-am cerut consimțământul, rezolvă problemele 
medicale cu care are de-a face repede și bine. Și lucrând la 
serviciul de urgență-chirurgie are de lucru. Și ce fel de lucru 
(fracturi, abcese ori alte infecții externe, diverse plăgi, mușcături 
de câini ș.a.)l Semnatara acestei însemnări poate depune 
mărturie în susținerea afirmației întrucât a văzut nu o dată 
aglomerația din fața cabinetului, a simțit pe propria-i piele (ca 
pacientă) competența asistentei. Intervenții minore cum ar fi 
înlăturarea unei unghii de la un deget suprainfectat e o treabă 
care-i ia câteva minute. Sângele și puroiul nu o mai impre
sionează, singura sa grijă fiind corecta execuție a operației, 
chiar dacă e vorba doar despre un simplu pansament.

Impresia deosebită pe care mi-a lăsat-o se datorează 
probabil și faptului că, deși e tânără, e micuță și delicată, nu are 
nimic din aerul smiorcăit al duduilor neajutorate, care vor să fie 
menajate. Dimpotrivă, e hotărâtă, sobră și impune respect. Sunt 
calități care, adăugăndu-se meritelor profesionale, pot face 
apreciată orice femeie, indiferent de domeniul în care lucrează.

Viorica ROMAN

Secrete efecte
S Arama coclită se 

curăță de minune cu... 
Coca Cola.

S Veșmintele din pie
le se calcă perfect dacă in
tercalați între talpa fierului 
de călcat și obiect o hârtie 
de sugativă împăturită.

S Murdăria de pe gu
lerul hainelor de antilopă

se scoate frecând-o cu o 
gumă de șters albă.

El Covoarele care prind 
un miros urât se pudrează cu 
bicarbonat de sodiu. Lăsați 
să acționeze o noapte, apoi 
folosiți aspiratorul.

El Petele de nicotină 
de pe unghii și degete ies 
ușor dacă sunt frecate cu

suc de lămâie sau cu apă 
oxigenată.

S Fotoliile și sca
unele din piele se curăță 
foarte bine cu un burete 
ușor înmuiat în bere.

Ei Bureții unsuroși, 
din bucătărie, se curăță 
lăsându-i o noapte în apă 
foarte sărată.

r-
A trecut moda cu servirea musafirilor cu o 

dulceață fină. Acum se obișnuiește consumul 
de cafea, de sucuri ori tării, din nefericire mai 
dăunătoare sănătății decât dulceața.

Pentru gospodinele care mai au nostalgia 
dulcețurilor de odinioară sau pur și simplu pre
pară gemuri din rațiuni practice (prind bine la 
iarnă și sunt mai sănătoase decât cele cumpă
rate) facem câteva recomandări. Când 
gemul sau dulceața s-au legat 
le punem cu un polonic mic 
ori o lingură în borcanele 
așezate cu câteva minute 
înainte în cuptor spre a fi fier
binți (și pe care le luăm în mână cu un 
șervet uscat). Umplem borcanele (până la "gâ
tul” lor), netezim compoziția și cu un șervet 
umezit ștergem borcanul în interior (partea 
rămasă goală) și în exterior dacă e cazul. 
Borcanele, așezate într-un loc unde pot rămâne 
2-3 zile până dulceața face o crustă deasupra, 
sunt acoperite cu un prosop udat și bine stors. 
Când s-a format crusta de care vorbeam, borca
nele se pot închide cu capace ori lega cu celo
fan. înainte însă, mai ales dacă nu avem o că-

A

Dulcețuri
1

—
mară prea rece, e bine să turnăm o lingură-două 
de alcool deasupra (rom sau chiar țuică tare 
care nu are un miros prea puternic) “Pânza” de 
alcool împiedică înflorirea gemului ori dulceții, 
gustul lui dispare până să fie consumate.

Dulceață de gutui. Cantități: o farfurie 
adâncă plină cu gutui rase, 1 kg zahăr, 3 pahare 
apă, zeama de la 1/2 lămâie, vanilie. Se curăță 

gutuile și se rad (pe răzătoarea de mere), 
fără a se lăsa mult în contact cu 

aerul ca să nu-și schimbe 
culoarea. Se pun în tifon și 
se fierb într-o oală cu apă 

până încep să se înmoaie. Zahă
rul și apa se fierb în vasul de dulceață, 

timp în care gutuile se scurg. Când siropul e 
aproape legat se pun gutuile, vanilia și zeama de 
lămâie. Se lasă să se lege și atunci se ia de pe 
foc. Zeama în care au fiert gutuile poate deveni 
Peltea de gutui dacă în ea punem la fiert părțile 
din mijloc (tăiate în sferturi) plus alte 2-3 gutui 
întregi, necurățate, tăiate felii. Se lasă la foc mic 
să fiarbă o oră (până gutuile pot fi străpunse cu 
un chibrit). Zeama limpezită se pune la fiert cu 
zahărul (la 1 I zeamă, 1kg zahăr) până se leagă.

---------x



VANZARI 
CUMPĂRĂRI

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

• Vând casă, curte 500 
mp, lemne de foc, Bobâlna 
nr. 180. Tel. 092/367350, 
247502,247096. (6033)

• Vând apartament 2 ca
mere ultracentral, etaj I, tel. 
092/338619.

• Vând casă superbă în 
comuna Dobra, 8 camere, 
demisol, salon 45 mp, curte, 
1500 mp, curent trifazic, 
dependințe. Informații tel. 
054/716352(7175)

• Vând urgent apartament 
2 camere, 30.000.000 lei, 
negociabil. Tel. 217356 
(6014)

•Vând garsonieră, parter, 
Geoagiu Băi, zonă centrală. 
Informații tel. 054/247919 
(7132)

•Vând Barkas camionetă 
1,2 tone, motor Renault plus 
cutie, preț acceptabil. Infor
mații tel. 668285. (6026)

• Vând ARO 243, motor 
Brașov, remorcă, piese 
schimb și societate co
mercială, fără activitate, capi
tal majorat. Tel. 240549 
(7132)

• Vând Saviem, Orăștie,
str. Pricazului, bloc 76/20, 
sc.B, între orele 15-21. 
(7137) '

• Cumpăr microbuz Fiat
238 în stare de funcționare, 
cu acte în regulă. Tel. 057/ 
256829(6023)____________

•Vând Nokia6110, 5110, 
Siemens C 10, C 25, 
Motorola d 920, d 368, 
Bosch 608, Ericsson 768, 
noi. Decodez GSM. Tel. 
092/258121 .(7372)

•Vând purcei Duroc. Deva, 
str. Horia, 196. Telefon 
217943.(6020)

• Vând PAL melaminat și 
accesorii import Ungaria. Tel/ 
Fax 235035,216748. (6017)

• Vând cameră frigorifică 
9 mc și case de marcat. 
Deva, tel. 215250,211824. 
(6030)

• Vând societate comer
cială cu activitate, cu local 
și grădină 30 ari. Relații 
Șoimuș, nr. 33A, tel. 668196. 
(6029)

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

• Vând , decodez și repar 
pe loc celulare GSM, foarte 
ieftin. Tel. 094/859958

• Vând două vaci gestante, 
rasa Holstein, la prima fătare 
sau schimb cu Dacia 1310, 
după 1992. Tel. 648194, 
seara sau dimineața. (7135)

• Vând remorcă monoax, 
preț convenabil, familia 
Stoicoi, Ludești. (7136)

• Vindem telefoane 
celulare NOKIA 
THF-9, conectate la 
rețeaua “Telemobil 
S.A.”. Tel. 211275, 
212157, 098/591742.

• Upgrade calculatoare
486-686 la K6, Pentium III, 
cu preluarea componen
telor. Garanție. Tel. 092/ 
737813,211512._________

• Vând țuică de prune, 34 
grade, 25 000 lei/litru, tel. 
092/403869 (7183)

• Vând pui Boxer, 6 luni, 
vaccinat, pedigree. Informații 
tel. 655139 (8319)

• Vând plug pentru tractor 
U650 și motor D 115. Tel. 
771193(6927)

ÎNCHIRIERI

• Ofer spre închiriere 
apartament mobilat, central. 
Tel. 216399, fără inter
medieri. (6021)

• Ofer spre închiriere 
spațiu central pentru depozit, 
200 mp, tel. 223468 (7542)

• Ofer spre închiriere 
spațiu comercial, ultracen
tral, Orăștie, tel. 054/247919 
(7132)

OFERTE DE 
SERVICII

• Angajăm colaboratori 
pentru un domeniu de acti
vitate dinamic și diversificat 
care vă oferă posibilitate de 
promovare. Salariu 300 
dolari/lună. Tel. 621446,092/ 
565828. (7642)

• Caut urgent asociat 
pentru modernizarea unei 
încăperi autorizate. Tel. 
226282, după ora 21. (6016)

• Firma ALTEX anga
jează gestionari pentru 
magazinul din Deva, în 
următoarele condiții: studii 
superioare, cunoștințe 
operare-calculator (FOX 
PRO), vârsta maximă 35 
ani. Cunoștințele de 
electrotehnică reprezintă 
un avantaj. Acte nece
sare: CV, copie după ac
tele de studii, fotografie 
recentă. înscrieri prin fax: 
033/230817 sau prin 
poștă, str. Ștefan cel 
Mare, 6, Piatra Neamț, 
5600. Relații la 033/ 
210671/Șef Birou Per
sonal. (OP)

• Angajăm ingineră în 
domeniul industriei ușoare. 
Informații Orăștie, tel. 
241238,241115, după ora 18. 
(7128)

• Se caută fete între 18- 
24 ani pentru preselecție în 
vederea unui contract cu 
Austria pentru a dansa în 
bar. Retribuție foarte bună. 
Informații suplimentare la 
tel. 094/873478 sau 
247179(7133)

DIVERSE

• S.C Devacomb Mintia SA 
scoate la licitație în data de 
2.XI.1999, ora 10, la sediul 
societății, una magazie cereale 
și terenul aferent. Informații la 
tel. 094/781400 (6022)

• S.C. Cernafruct SA 
Hunedoara, cu sediul în 
Hunedoara, str. Carpați, nr. 
92, convoacă adunarea ge
nerală a acționarilor în data 
de 28 octombrie 1999, ora 
10, la sediul societății, cu 
următoarea ordine de zi: 
Schimbarea sediului socie
tății din Hunedoara, str. 
Carpați, nr. 92, în Hațeg, str. 
M. Kogălniceanu, nr. 7. 
Completarea obiectului de 
activitate a societății. Majo
rarea capitalului social, 
alegerea consiliului de admi
nistrație și stabilirea indem
nizației acestora. Diverse. în 
caz de neîntrunire a cvo
rumului prevăzut de lege, 
adunarea generală va avea 
loc în data de 29 octombrie 
1999, ora 10, în același loc. 
Informații suplimentare la tel. 
054/711296. (7925)

PIERDERI

• Declar pierdut certificatul 
de acționar emis de SIF Banat 
Crișana nr. 308992 pentru un 
număr de 975 acțiuni de la 
seria nr. 302834251 la 
302835225, pe numele 
Szi veșan Elena. (6031)

• Pierdut certificat acționar 
nr. 300840 emis de SIF 
Banat Crișana pentru 975 
acțiuni, de la nr. 295001491 
până la nr. 295002465, pe 
numele Stoica Rodica. îl 
declar nul. (7184)

DECESE

• Familia Ocoș Eugen 
anunță cu durere moartea 
fulgerătoare a mamei, soției 
și norei

OCOȘ ANCA
înmormântarea are loc în 

Sântandrei, azi, 14 
octombrie, ora 14. (6024)

• Familia Pauliuc 
Gheorghe anunță moartea 
fiicei, surorii, mătușii și 
cumnatei

OCOȘ ANCA
înmormântarea are loc în 

Sântandrei, azi, 14 oc
tombrie, ora 14. Dumnezeu 
s-o odihnească în pace. 
(6024)

• Cu sufletele îndurerate 
anunțăm încetarea din viață 
a dragului nostru soț, tată 
și bunic

HENȚ I0AN
în vârstă de 69 ani. înmor
mântarea va avea loc vineri, 
15 octombrie 1999, ora 13, 
în localitatea Săliștioara. 
Dumnezeu să-l odih
nească. Familia. (6032)

Primăria 
comunei 

VetelF
ANUNȚĂ organiza

rea LICITAȚIEI PU
BLICE DESCHISE pen
tru concesionarea ac
tivității de alimentare 
cu apă a satelor Mun- 
celu Mic și Runcu Mic. 
Ofertele se depun la 
sediul Primăriei Vețel 
până la 21.10.1999, 
ora 14. Relații supli
mentare la sediul pri
măriei sau la telefon 
665135.

C/NEMA
“PATRIA" - DEVA: Star 

Wars 1... (15-21);
“FLACĂRA” HUNE

DOARA: Matrix (15-21);
“PARÂNG” PETRO

ȘANI: Gattaca (15-18); Mar
țianul meu sonat (19 - 21);

“CULTURAL” LUPENI:
Marțianul meu sonat (15-17);

“DACIA” HAȚEG: Nego
ciatorul (15-18); Vânătorul de 
vedete (19-21);

“ZARAND” BRAD: Cum 
să devii newyorkez (15-18); 
La cină cu un gogoman (19- 
21);

“PATRIA” ORĂȘTIE: 
Tentația seducției (15-17); 
Cum să devii newyorkez 
(19-21);

“LUCEAFĂRUL” VUL
CAN: 8 mm (15-17); Gattaca 
(18-21);

IUBRIFIN Vferfor
Pentru motoare * Asigură consum minim de ulei • pornire ușoară la 

. temperaturi scăzute • reduce uzura pieselor în mișcare •
Diesel SI conservă motorul pe timpul staționării • mărește durata

primul ulei parțial sintetic romanesc

Oricum

e cel mai ieftin abonament GSM!

Ericsson A1018s
doarCu abonamentul Dialog Inedit plafeșfi

9* cenți pentru convorbirile în rețea, 
în timpul săptămânii, și pentru toate convorbirile 

5 din weekend!
| în plus, Dialog î|i aduce 2 luni de abonament 

gratuit pentru oricare tip de abonament.

Orerro wikjbîin la caia do 13 Noiembrie 

FLAMINGO,Romcom Deva ■ «.j»
”t«l. 054/2 1 3 1 89, 094/510849, Deva

Agenția Județeană pentru 
Ocupare și Formare Profesională 

jud. Hunedoara
ANUNȚĂ:

LICITAȚIE în data de 28.10.1999, ora 9, la sediul din 
Deva, Piața Unirii, nr.2, pentru implementarea mă
surilor active de combatere a șomajului în zona 
Hunedoara:

“SERVICII DE CALIFICARE, RECALIFICARE” 
LOCAȚIA HUNEDOARA

Caietul de sarcini poate fi ridicat de la sediul Agen
ției Județene pentru Ocupare și Formare Profesională 
din Deva, Piața Unirii, nr.2, cam.17, telefon 216151, 
int.217, doamna Adriana Armeanu.

La licitație pot participa ONG-uri, firme private, 
organizații sindicale și "patronale care vor da asigurări 
că serviciile lor au un standard înalt de calitate (perso
nal calificat, facilități, viabilitate financiară, capacitate 
de plasare etc.).

Data limită de depunere a ofertelor - 27.10.1999. 
ora 12.

MACON SA DEVA
angajează prin concurs ELECTRICIENI la 

Fabrica BCA. Cererile de intenție, o 
xerocopie dupâ cartea de muncă și 

curriculum vitae se depun la sediul MACON 
SA până la data de 20.10.1999.

Relații la tel: 212333, 213931, 213130, 
int. 116, 177.
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Se accentuează lupta pentru
putere

S-a militat pentru o reală și 
strânsă colaborare cu celelalte 
partide din arcul guvernamental. 
"Din păcate însă, în multe dintre 
cazuri la partenerii noștri au 
primat orgoliile personale și in
teresele de grup față de cele ale 
coaliției, nu de puține ori orga
nizația noastră constatând cu

Ce mai oferă 
firma Pioneer

NOU LA

Recent, la Deva s-a desfă
șurat Conferința Organizației 
Județene a Partidului Social De
mocrat din România. Din cei 212 
delegați convocați au fost pre- 
zenți 172. Au fost de față Nico
lae Stanca, prefectul județului, 
conducători ai unor organizații 
județene, alți invitați. Lucrările 
conferinței au fost conduse de 
Dumitru ifrim, deputat PSDR de 
Hunedoara. “Pentru cei care nu 
mai sunt printre noi" - s-a păs
trat un moment de reculegere. 
Mesaje de salut și succes con
ferinței au fost prezentate din 
partea ApR, PS, PUNR și Parti
dului Pensionarilor.

Din mesajele transmise am 
reținut în esență că ApR speră 
într-o unitate social-democrată; 
că împreună cu PS și PSDR ar 
putea să realizeze mai mult pen
tru țară; PSDR-ul să nu facă 
aceleași greșeli ca PUNR-ul cât 
timp a fost la guvernare, că pen
sionarii și-au pus mari speranțe 
în PSDR și îl vor susține în con- * silierii județeni ai partidului au 
tinuare.

Darea de seamă a activității 
desfășurate de la alegerile tre
cute a fost prezentată de Marius 
Surgent, președintele organiza
ției județene. S-au prezentat apoi 
Raportul comisiei de control și 
Raportul comisiei de arbitraj. Ca 
punct distinct la ordinea de zi a 
fost și prezentarea a două ofer
te politice venite din partea can- 
didaților la funcția de președinte 
al Partidului Social Democrat din 
România. Este vorba de Ale
xandru Athanasiu și Emil Putin.

Din darea de seamă am re
ținut că unul dintre obiectivele 
cele mai importante ale orga
nizației județene a fost creșterea 
numărului de membri. S-a ajuns 
astfel ca în prezent, în județ, 
PSDR-ul să aibă 69 de orga
nizații locale.

Acum partidul are în județul 
Hunedoara 25 de primari, 16 
viceprimari și 198 de consilieri 
locali.

Conferința 
județeană a PSDR

surprindere că a primit mai multe 
atacuri din partea partenerilor 
decât din partea partidelor din 
opoziție”.

în ceea ce privește relațiile 
cu organele județene ale Parti
dului Democrat, s-a constatat că 
nu s-a realizat ceea ce s-a pro
pus, cu toate că PSDR-ul și-a 
dovedit încă o dată loialitatea cu 
ocazia alegerii vicepreședintelui 
Consiliului județean, când con-

votat în favoarea candidatului 
PD. De altfel, alianța PSDR-PD și- 
a încheiat activitatea începând 
cu 8 august 1999.

Tot din cele prezentate de 
dl. Surgent am reținut că pe 
scena politică românească se 
manifestă tendința de coagulare 
a doctrinelor politice. Din acest 
punct de vedere nici opțiunea 
pentru social-democrație nu 
face excepție. Iar unul dintre 
cele mai edificatoare exemple 
este și cel privind negocierile la 
nivel central dintre PSDR și ApR. 
în acest sens, la nivelul județului 
au avut loc întâlniri între repre
zentanți ai organizațiilor județene 
ai celor două partide în vederea 
găsirii de puncte comune care 
să premeargă o colaborare de 
bun augur în crearea unei pu
ternice axe social-democrate.

Vii discuții s-au purtat în jurul 
celor două oferte politice pre
zentate. Părerile au fost împărțite, 
cei doi candidați la șefia parti-

dului fiind lăudați sau criticați 
pentru ceea ce au făcut sau nu 
au făcut. Tenta generală însă a 
fost aceea că organizația jude
țeană Hunedoara a PSDR îl sus
ține pe Emil Putin, actualmente 
prim vicepreședinte al partidului.

lată și o serie de alte ches
tiuni reieșite din dezbaterile ce 
au avut loc.

•în problemele majore ale 
țării, punctele de vedere ale 
partidului au apărut cu întâr
ziere sau deloc. «Lupta dintre 
cei doi candidați nu trebuie să 
ducă la altceva decât la întă
rirea partidului. «Au fost și pă
reri potrivit cărora în prezent 
PSDR-ul trebuie să realizeze 
două lucruri esențiale: ieșirea 
de la guvernare și realizarea 
unor alianțe cu ApR și PS. 
• Despre parlamentarii partidu
lui din județul Hunedoara nu s- 
au auzit lucruri rele, dar tot atât 
de adevărat este că nu s-au 
auzit nici prea multe lucruri 
bune. «în fruntea partidului 
trebuie să existe o persona
litate care "să-l tragă după 
sine”. (S-a dat exemplul lui Teo
dor Meleșcanu). «Una dintre 
cele mai importante probleme 
ale PSDR-ului este că în pre
zent există județe cu 10-20 de 
membri. «în partid există și o 
falsă problemă: cei din Bucu
rești se cred mari teoreticieni, 
dar le lipsește opera. «La nivel 
național, în partid se "folosesc 
metode necinstite". Există tot 
felul de întâlniri secrete și se 
fac tot felul de intervenții pen
tru a se ajunge la putere.

Pentru a candida la funcții 
de conducere ale partidului, 
delegații la Conferința județea
nă i-au desemnat pe Dumitru 
Ifrim, Ionel Moș și Nicolae Timiș.

La 16 octombrie a.c. va 
avea loc un Congres extra
ordinar al PSDR. Ca președinte 
al organizației județene a fost 
reales dl. Marius Surgent.

Valentin NEAGU

pentru 
producătorii 

agricoli
La recenta întâlnire de la 

Băcia, unde s-au prezentat 
rezultatele la cultura porum
bului din hibrizii marca 
Pioneer, au fost reliefate și 
alte oferte ale acestei firme 
americane care s-a impus 
pe plan mondial prin difuza
rea de semințe valoroase, în 
special de porumb, floarea 
soarelui și soia. în context s- 
a arătat că pe lângă hibrizii 
cultivați - Corill și Berill, la 
floarea soarelui s-a impus 
și un soi a cărui producție a 
fost de 3500 kg la ha la 11 la 
sută umiditate, in anii nor
mali cultura ajunge la matu
ritate în decada a doua a 
lunii august.

Soia din soiul Camil, 
cultivată în condiții similare 
cu cele din județul nostru, a 
dat o recoltă medie de 4300 
kg la ha, ajungând la matu
ritate mai repede cu două 
săptămâni decât celelalte 
soiuri.

Pentru îmbunătățirea ca
lității silozului firma pune la 
dispoziția solicitanților un 
inoculant, acesta prezen- 
tându-se sub formă de gra
nule. Rezultatele practice 
obținute prin utilizarea ino- 
culantului se concretizează 
în creșterea producției de 
lapte cu circa 2 I pe zi de la 
fiecare vacă, precum și într- 
un spor de 4 kg carne la o 
tonă de siloz în cazul ani
malelor la îngrășat.

De asemenea, începând 
din primăvara viitoare la dis
poziția cultivatorilor se pun 
și alte substanțe chimice 
având în vedere fuziunea cu 
o firmă americană de profil. 
(N-T.)

S.C. CLASS PROIECT SRL DEVA

De astăzi și dc la noi vă puteți aproviziona cu: gips 
carton, vată minerală, bitubit (materiale hidroizolații), 
tablă zincată, ciment, var, ipsos, faianță, cărămidă de 
sticlă, materiale tencuieli și multe alte materiale dc 
construcții,

DAR LA UN PREȚ MAI BUN !
DEPOZIT: Deva, str. M. Eminescu, nr. 48, tel: 054/ 

232715.

SC SOGECO ROMÂNIA 
SRL

Societate de producție aparate electrocasnice 
Caută CONTABIL pentru punctul de lucru de la 

Orăștie.
CERINȚE: studii de specialitate, experiență in domeniu 

de minimum 2 ani. Cei interesați sunt rugați să trimită 
curriculum vitae pe adresa: str. Codrului, nr.24, Orăștie. 
pănă la data de 20.10.1999. Informații suplimentare se pot 
obține la numărul de telefon 243008.

Societate comercială de
construcții

ANGAJEAZĂ ZUQRAVI-VOPSITOR1 cali
ficați, bărbați și femei, vârsta maximă 45 de ani, 
salarii atractive, asigurată grupa a 11-a de muncă.

Informații zilnice, între orele 7-13, telefon 094- 
612928.

EN-GROS FLANDRA
Cevct, str. G. Coșbuc, rtr.31, telefon 

219634, vizavi de Compania de pompieri

Distribuitor BEGA-PAM SA 
Timișoara: paste, biscuiți, 

napolitane, Eugenia, Dănuț.
Cele mai mici prețuri!

Viața politică

Virgil Măgureanu - la Deva
Vineri, 15.10.1999, ora 12, 

la sala de ședințe a Primăriei 
Deva, domnul Virgil Măgureanu, 
primvicepreședinte al Partidului 
Național Român, va susține o 
conferință de presă. Sunt in-

vitați să participe, pe lângă 
reprezentanții mass-media, 
membrii biroului executiv jude
țean, primarii și consilierii Parti
dului Național Român, precum 
și simpatizanții acestuia.

r - 1 1 1 N

"Ziua municipiului
Hunedoara"

O amplă seric dc manifestări cultural-artistice și 
științifice va marca la sfârșitul acestei săptămâni “Ziua 
municipiului Hunedoara’*, în organizarea Consiliului local 
și Primăriei municipiului Hunedoara, Radio Color Hune
doara și a Casei dc cultură a municipiului.

Huncdorcnii vor avea parte de două zile “pline”, înce
pând de sâmbătă dimineață (ora 9), cu slujba religioasă dc la 
statuia lui lancu dc Hunedoara și deschiderea oficială a 
manifestărilor (ora 10, la Casa dc cultură). Programul 
primei zile va continua, la Galeriile dc artă, cu Salonul 
autorilor hunedoreni iar după-amiaza, în Piața Casei dc 
cultură, cu recitalurile uhor grupuri pop-rock (printre care 
CANON, RIFF Șl COMPACT). A doua zi va debuta (la ora 
10) cu un simpozion științific, desfășurat Ia Castelul 
Corvincștilor, unde va Fi găzduit apoi și'Salonul artiștilor 
plastici hunedoreni. în Piața Casei dc cultură vor răsuna 
din nou după-amiaza acordurile muzicii moderne și ale 
celei populare (interpretate dc formații locale), finalizate, 
în ambele seri, cu discoteca Radio Color.

Tot cu prilejul “Zilei municipiului Hunedoara” va avea 
loc și cea dc-a XlX-a ediție a “Toamnei muzicale hunc- 
dorene”, în cadrul căreia la Castelul Corvincștilor vor 
putea fi audiate recitaluri dc pian (sâmbătă, ora 17,30), dc 
chitară clasică (duminică, ora 18,40), concerte corale 
(sâmbătă, ora 17,30 și duminică, ora 18) și un recital 
extraordinar de vioară și orgă (luni, ora 17,30, la Biserica 
Romano-Catolică). (G.B.)

După o lună și o săptămână greviștii 
roamei din Lupeni și-au încetat 

protestul
La sfârșitul săptămânii trecute, în urma unor discuții purtate 

între primarul orașului Lupeni, loan Napău, și Anghel Tomiță - 
reprezentantul greviștilor foamei, cei 162 de greviști au renunțat 
la protest, care de peste o lună s-au postat în fața Monumentului 
Lupeni '29 - cerând locuri de muncă. ’

în încercarea disperată a autorităților de a depista locuri de 
muncă, au fost găsite 40 de posturi la Uzina de Aluminiu Slatina, 
unde a fost plasată deja o echipă de 8 oameni din Lupeni. Iar în 
cadrul măsurilor active de combatere a șomajului, în cursul 
acestei săptămâni se va face un contract între Primăria și 
RAGCL Lupeni pentru a fi angajate încă 20 de persoane.

O comisie a Romtelecom Deva și Petroșani reprezentată prin 
domnii Popovici și Mamară s-a deplasat în cursul săptămânii trecute 
la Lupeni, unde s-au purtat discuții cu greviștii foamei, în urma cărora 
s-a ajuns la concluzia că Romtelecom poate oferi 100 de locuri de 
muncă la efectuarea unor lucrări de construcții ce vizează realizarea 
tronsonului Iscroni - Lupeni pentru montarea rețelei telefonice.

Mihaela FĂGAȘ

BA1WCA ACRIIOI * f *
“ SUCURSALA HUNEDOARA

' Vinde la LICITAȚIE: tractor U445, tractor U650, 
tractor U850, semănătoare SPC6, semănătoare 
SUP21, remorcă basculantă RM7-1992, remorcă 
platformă RM13-2, mașină plantat cartofi.

Licitația va avea loc în data de 18 octombrie 
1999, în comuna Dobra, sat Lăpușnic, nr.103.

Informații la telefon 054-213911 ■ Banca Agricolă 
SA Deva.

In caz de neadjudecare licitațiile se vor repeta la 
două săptămâni.

Ceremonie de
lansare

Cu prilejul lansării ofi
ciale a Agenției Deva a 
Nederlanden Asigurări de 
Viață România SA, marți 
seara a avut loc o recep
ție la Hotelul Sarmis. Au 
luat parte reprezentanți ai 
autorităților județene și 
locale, colaboratori și cli- 
enți ai agenției, invitați, re
prezentanți ai mass
media. (N.T.)
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69 r Oferta Connex valabilă

ERICSSON 
A1018s

pânâ la 23 octombrie
- conectarea si primele doua luni 
de abonament gratuite . 

Oferta Rombusiness:

-20 litri de benzina gratuit 
g la fiecare conectare.

BUSINESS CENTER 0CONNEX
ouco*;

DEVA, Bdul 1 Decembrie bl. C parter 
Tel-Fax 233.637 / 233.638

* r«t« TVA. in llmiii «tocului dfiponlhil «1 numit ca ihoaimcni Ci


