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COMEMORARE 
în ziua de 29 noiembrie 1980, 

la ora 16,25, la mina Livezeni s-a 
declanșat o explozie de metan 
unde și-au pierdut viața 38 de 
mineri și 15 militari în termen care 
lucrau în mină. în urma tragicului 
accident de atunci, 75 de copii 
au rămas fără tată și 35 de femei 
au rămas fără soți.

La 10 ani după accident, în 
incinta EM Livezeni, în data de 
29 nov. 1990, a fost sfințită 
Troița ridicată în semn de 
pomenire și veșnică aducere 
aminte a celor întâmplate atunci.

Acum în 1999, în data de 27 
nov., la mina Livezeni se vor 
comemora 19 ani de la tragicul 
accident colectiv de muncă, 
ocazie cu care se va oficia și o 
slujbă religioasă întru pomenirea 
celor 53 de mineri truditori ai 
adâncurilor care au plătit tribut - 
viața - pentru a scoate la lumină 
huila Văii Jiului. (M.F.)

îni/atatori
9 

hunedorem 
participan ți 

ia Marea
Unire

Marea Adunare Generală de la Alba lulia 
din 1 Decembrie 1918 a fost marea sărbătoare 
a întregului popor român care, prin numărul 
participanților, prin maturitatea de gândire și 
manifestare, a încununat veacuri de strădanii, 
eforturi, lupte eroice și dramatice în același 
timp.

1 Decembrie 1918
Marele act de la 1 Decembrie 1918, 

eveniment cu adevărat istoric, a stârnit, 
stârnește și va stârni mereu respectul și 
admirația românilor pentru cei care au înfăptuit 
acest act cu consecințe hotărâtoare pentru 
soarta României. Prin votul celor 1228 delegați 
din toate localitățile Transilvaniei, Banatului, s- 
a hotărât Unirea Transilvaniei cu România. 
După discursurile oficiale, președintele 
Adunării, George Pop de Băsești, supuse spre 
aprobare. Hotărârea citită de către Vasile 
Goldiș a fost primită cu unanimitate și mare 
însuflețire. George Pop de Băsești anunța 
hotărârea solemnă, prin care Adunarea 
Națională a poporului român din Transilvania, 
Banat și părțile ungurene a primit rezoluțiunea 
prezentată prin Vasile Goldiș în întregimea ei, 
și astfel unirea acestor provincii românești cu 
țara mamă este pentru toate neamurile decisă.

Alături de românii din celelalte județe sau 
ținuturi transilvănene, hunedorenii și-au adus un 
aport însemnat în lupta multiseculară purtată 
pentru libertate națională și dreptate socială, iar 
cu prilejul Marii Adunări Naționale de la Alba lulia 
de la 1 Decembrie 1918, un mare număr de 
reprezentanți ai comunităților din județul nostru 
au participat activ, susținând din tot sufletul

înv. Ramona-Elena LEAH, 
Șc. Gen. Nr.2, Deva

(Continuare în pag. 2)

La Baru,

Reforma sanitara - pentru 
medici mumă, iar pentru 

cadrele medii ciuma
Așteptată să aducă laptele și mierea 

slujitorilor lui Hypocrate și să îmbunătățească 
calitatea asistenței medicale, reforma sistemului 
sanitar nu prea merge ca pe roate. Medicii de 
familie sunt, în marea lor majoritate, 
nemulțumiți și dezamăgiți, atât de contractele 
încheiate cu Casa de asigurări cât 
și de haosul legislativ și de noile 
obligații... administrative ce le 
revin. Cadrele medii par a fi cele 
mai afectate de reformă, întrucât 
nu doar că salariile lor mici nici 
vorbă să crească, dar asupra lor bântuie și 
spectrul șomajului. Cât despre pacienți... 
Dumnezeu cu mila. Pe aceste coordonate care 
caracterizează în general noul sistem sanitar se 
înscrie și asistența medicală la nivelul comunei 
Baru.

Trei medici și... toți trei

In decursul anilor, la dispensarul din Baru, 
medicii s-au schimbat mai ceva ca vremea, nu 
mai puțin de 25-30 de doctori practicându-și 
meseria aici. Fiecare însă a căutat să plece într- 
un post mai bun din cauza condițiilor nu tocmai 
bune ale dispensarului comunal. în 1993 
dispensarul a fost însă reabilitat și dotat cu 
fonduri de la Banca Mondială, dar... culmea, în 
ciuda acestor noi condiții începând din 1994 nici 
un medic n-a mai vrut să-și practice meseria la 
Baru. Abia în 1996, dr. Constantin Nistor de la 
dispensarul din Pui a fost obligat să asigure cu 
jumătate de normă asistența medicală și în Baru, 
dânsul fiind medicul de la cel mai apropiat 
dispensar. Astfel că din 1996 și până în prezent 
când s-a intrat în sistemul medicilor de familie, 
locuitorii comunei Baru beneficiau de consultații 

^doar de două ori pe săptămână, în rest urgențele 

fiind asigurate de cadrele medii. A venit însă 
reforma și ... situația s-a schimbat. Pe lângă 
doctorul Nistor care și-a întocmit o listă cu 
pacienți, a mai apărut și dr. Dan Cernătescu, 
care și-a făcut și el o listă, ambii asigurând însă 
consultații doar două zile pe săptămână. Iar 

recent Casa de Asigurări a mai 
trimis un medic la Baru, dr. 
Alina Banu, care urmează să 
își întocmească o listă cu 
pacienți și să rămână titulara 
postului. în acest moment 

apare însă o primă problemă. Cei doi doctori 
care mai au pacienți în Pui și respectiv 
Petroșani au deja înscriși pe listă aproximativ 
2000 de pacienți din cei circa 3500 existenți la 
nivelul comunei. Astfel că doctoriței Banu îi va 
fi destul de greu să-și întocmească propria listă 
de pacienți, minimum 600 pentru a fi autorizată 
ca medic de familie. Oricum, optimistă, tânăra 
doctoriță ne-a declarat: “Eu trebuie să conving 
și să-mi atrag pacienții.” Dacă în cele din urmă 
problemele între medici se vor rezolva, 
concurența fiind benefică, iar pacienții liberi să- 
și aleagă doctorul, rămâne însă deschisă 
problema cadrelor medii.

După atâția ani de serviciu 
rămânem pe drumuri?!

La ora actuală la dispensarul din Baru 
lucrează șase cadre medii - un igienist, o 
moașă, un pediatru, unul pentru fabrica 
“Refractara” și doi pentru dispensar - toate

Sorina POPA, 
Ciprian MARINUȚ 

(Continuare în pag. 2)

La Mănăstirea Crisan se 
formează un nucleu veritabil din 
rasa Pinzgau

Lin gest de 
încurajare a 
revigorării 
zootehniei 

hunedorene
Ca o continuare a acțiunii de la Baia 

de Criș, consacrată revigorării rasei de 
bovine Pinzgau, de curând, prin grija 
Asociației județene Hunedoara a 
crescătorilor de păsări și animale (Aj 
CPA) și a Direcției generale pentru 
agricultură și industrie alimentară, la 
Mănăstirea din satul Crișan a avut loc o 
donație cu semnificații aparte. Daf să 
vedem despre ce este vorba.

De la dl ing. Alexandru Indrea, șef de 
serviciu la DGAIA, am aflat că, grație 
gestului organismelor amintite, a fost 
donată mănăstirii o vițea din rasa Pinzgau, 
care a fost apreciată de către specialiștii 
de la Direcția județeană de reproducție și 
selecție a animalelor (DjRSA), ea 
provenind din gospodăria crescătorului 
Aurel Bulz din satul Lunca, comuna Baia 
de Criș, aceasta prezentând calitățile 
fenotipice și pe cele de arbore genealogic 
ce o situează în clasa generală record. 
Referindu-se la motivația acțiunii, 
interlocutorul spunea că decizia a fost 
determinată în primul rând de faptul că 
gestul se vrea a fi o susținere din partea 
AjCPA și DGAIA a preocupărilor și 
eforturilor care se fac în Munții Apuseni, în 
special în zona Brad, pentru a încuraja 
relansarea și progresul zootehniei. De

Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 2)
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PUNCTE DE VEDERE

Domnul Remeș se 
relaxează... fiscal

Autor de taxe și impozite 
fără precedent, promotor al 
unei politici fiscale absurde, 
deputat liberal potolit, apoi 
ministru liberal câinos, 
Decebal Traian Remeș a visat 
cu ochii deschiși, în urmă cu 
câteva zile, o miraculoasă 
schimbare de macaz pentru 
viața românilor începând cu 
anul 2000. Drept pentru care 
a invitat mass media spre a- 
i povesti minunea. Cele 12 
porunci din programul 
reformei Remeș, „și de care 
știe și primul ministru”, apar 
ca un balon de oxigen 
indispensabil pentru relaxa
rea fiscală și relansarea 
economică, despre care 
însuși președintele țării 
afirmă cu diferite prilejuri.

Ce anunță finanțistul șef? 
Diminuarea impozitului pe 
profit de la 38 la sută la 20 la 
sută; reducerea la zero a 
impozitului pe profit pentru

exporturile făcute direct de 
producător; introducerea 
unei cote unice a TVA de 16 
la sută; eliminarea TVA la 
export și la importul de 
tehnologie pentru pro
ducție, realizat direct de 
către importatori, la 
serviciile pentru între
ținerea locuințelor
(încălzire, canalizare) șl la 
transportul urban de 
călători; alte eliminări de 
impozite, reduceri de 
accize, legiferarea anumitor 
plăți între agenți economici, 
introducerea unor norme 
contabile noi etc.

Toate bune și 
frumoase. Dar mai ales 
necesare, gândindu-ne la 
politica fiscală aberantă de 
astăzi. Motivațiile pentru 
promovarea unor

Dumitru GHEONEA
(Continuare în pag. 2)

CONCERT "MIKE 8t 
THE BLUE SPIRIT"
în preajma zilei de 1 Decembrire, Primăria 

municipiului Deva și Casa de cultură îi invită pe deveni la 
concertul grupului “Mike & The Blue Spirit”, ce va avea 
loc luni, 29 noiembrie 1999, la ora 18, în sala mare a 
Casei de cultură din Deva. Mihai Godoroja & comp vor 
lansa cu acest prilej ultimul lor album (“Cei mai frumoși 
ani”), disponibil pe CD și casetă audio. (G.B.)

SC TC CONISID SA Deva
Tel. 054/230558, fax: 054/230559

Comercializează, la prețuri 
avantajoase, prin depozitul din Deva, 
str. Apuseni, nr. 2:
- tablă neagră
- tablă zincată
- tablă zincată cutată
- țeavă pătrată și dreptunghiulară
- oțel beton
- profile laminate
întotdeauna o alegere bună.

însemnări fsîrâ titlu
în urmă cu ceva ani, era în municipiul Deva, în centrul 

vechi, pe strada “Lenin" - vizavi de agenția CFR de voiaj - 
chiar pe colț cu strada Petru Groza - o farmacie cu laborator 
de optică, în același spațiu...

Acolo vedeam dimineața o domnișoară frumoasă ... în 
zilele când privirea se întâlnea cu a ei - muza mea alerga pe 
coala de hârtie, cu aripi de fluturi... Alerga în căutarea 
căprioarei albe, ce poartă la gât o salbă, cu cele mai iubite 
metafore, visate de cei care au patima scrisului ...Uneori o 
zăream...

Casele străzii unde era și farmacia au dispărut... (Nu știu 
dacă înainte sau odată cu frumoasa fată...) în locul lor au 
răsărit alte construcții...

Vinerea trecută mi-am propus să scriu ceva despre mediu.
Sediul Agenției de protecția mediului Deva se găsește pe 

strada Aurel Vlaicu din Deva.
După ora prânzului, am reușit să intru în biroul 

directorului. Sincer să fiu - am rămas surprins de animația 
care domina aici. E un mesaj că totuși se manifestă preocupare 
pentru viața planetei, a mamei noastre...

... în față aveam fata frumoasă de demult...
- Nu știu dacă mă mai cunoașteți...?!
- Cum să nu vă știu...! - am murmurat... Și m-a cuprins o 

stare de muțenie...
Intuind că sunt văduvit de cuvinte, a încercat să mă scoată 

din transă...
- Sper că vă interesează să știți cu ce ne ocupăm noi...! 

Agenția e înființată de 10 ani. Avem trei servicii: monitoring 
(care supraveghează - prin prelevare de probe - calitatea 
mediului. în județ sunt 150 de puncte de supraveghere). Un

N. PANAITESCU
(Continuare în pag. 2)
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Un tânăr din
Brănișca 

așteaptă o 
soartă mai

bună
Un tânăr din Brănișca 

crede că această comună 
trebuie condusă de oameni 
crescuți, munciți aici. "Numai ei 
pot rezolva problemele 
comunei și ale oamenilor", ne 
scrie tânărul anonim. Ce-I 
supără pe acest cetățean? Ei 
bine, el are mai multe necazuri: 
"în Brănișca suntem mulți tineri. 
Problemele comunei ne 
afectează și pe noi pentru că, 
se pare, comuna este prost 
condusă. Actuala conducere 
merge pe principiul: “fac ce 
vreau și cum vreau că doar e 
democrație", astfel că 
necazurile noastre rămân 
nerezolvate. Așa că, de pildă, 
situația Căminului spital, faptul 
că biblioteca comunală a fost 
desființată, comuna se află în 
beznă totală. Apoi Primăria a 
preluat brutăria din localitate 
pentru a veni în sprijinul 
cetățenilor comunei, dar până 
în prezent nimeni nu a 
consumat pâine de Brănișca. 
Lipsa resurselor financiare a 
condus la multe situații 
disperate, iar noi, tinerii, ne 
întrebăm: Oare în comună nu 
există oameni competenți care 
să ne conducă așa cum 
trebuie?"

Tânărul nostru recunoaște 
că teama stăruie în fiecare 
dintre noi. Teama pentru ziua 
de mâine. “La noile alegeri ce 
urmează să aibă loc în anul 
2000 pe cine vom vota? Cum 
va fi anul viitor: mai greu, cu 
salarii și pensii mai mici?”

Sorina POPA
*

Revigorarea 
zootehnie i

(Urmare din pag. 1)

asemenea, nu se poate 
omite că donația făcută are 
și o semnificație de ordin 
creștinesc, acțiune ce 
constituie un început de 
drum și un îndemn pentru 
alți credincioși și oameni de 
bine care au posibilități să 
amplifice astfel de inițiative.

Revenind la argu
mentele practice, tehnice și 
științifice care au determinat 
donația, se poate arăta că 
există dorința clar exprimată 
de a forma aici, la Mănăstirea 
din satul Crișăn, un nucleu 
veritabil, respectiv de a forma 
o microfermă de elită pentru 
creșterea bovinelor din rasa 
Pinzgau de Transilvania. De 
altfel trebuie notat că deja la 
acest lăcaș de cult există o 
microfermă ce cuprinde în 
prezent 20 de bovine, sunt 
create condiții pentru 
aplicarea unei furajări 
corespunzătoare, având și 
teren pentru producerea 
nutrețurilor. Mai precizăm și 
faptul că în zona comunei 
Ribița, pe raza căreia se 
găsește și mănăstirea, este 
deja o bună experiență și 
tradiție în creștereabovinelor

Domnul Remeș se 
relaxează... fiscal

(Urmare din pag. 1)

lăudabil

asemenea măsuri sunt și ele 
obiective, clare: stimularea 
investitorilor și a producției, 
accelerarea privatizării, 
combaterea evaziunii fiscale, 
salvarea de la faliment a unor 
agenți economici sufocați de 
taxe și impozite.

Acest gest al lui Decebal 
Traian Remeș este pe de o 
parte lăudabil, pe de alta 
contestabil. Este 
dacă el se vrea cu adevărat 
un medicament pentru 
revitalizarea economiei 
românești și un semnal de 
încredere pentru investitorii 
străini care ar dori să inițieze 
activități în țara noastră. Este 
lăudabil dacă el se vrea o 
replică la măsurile agresive 
impuse României de către 
FMI și BM, care s-au dovedit 
prăpăstioase, și un răspuns 
de acceptare a monitorizării 
țării noastre de către o 
comisie bilaterală a UE și a 
Guvernului român în vederea 
redresării economiei țării 
noastre prin sprijinul consis
tent acordat pe termen 
mediu de către Uniunea 
Europeană.

în același timp, gestul lui 
Decebal Traian Remeș poate

liisciiiiiîiri
(Urmare din pag. 1)

alt serviciu este cel de 
inspecție. (Are în atribuții să 
verifice 7000 de agenți 
economici, câți numără județul, 
din care 500 au activități cu 
impact asupra mediului.) Al 
treilea serviciu: autorizarea 
activităților agenților
economici, a construcțiilor... 
Acestora le solicităm să aibă o 
conduită de protecție față de 
mediul în care muncesc și 
trăiesc...

din rasa Pinzgau, se face 
selecție riguroasă și se pot 
obține produși de valoare 
genetică ridicată, aportul 
operatorului însămânțător 
din rețeaua DjRSA fiind 
decisiv în această privință. 
Apoi, să nu uităm și vocația 
primarului Paulin Budău, 
care, ca specialist în 
zootehnie și șef al filialei lo
cale AjCPA, se ocupă 
nemijlocit de mersul 
agriculturii și al zootehniei 
în zonă. De altfel trebuie 
spus că în comuna Ribița 
se găsește cel mai valoros 
nucleu din zonă pentru 
creșterea animalelor din 
rasa Pinzgau, dovadă stând 
numeroasele distincții și 
premii obținute la 
manifestarea tradițională 
anuală de la Baia de Criș. 
Conducerea DGAIA și 
specialiștii săi din zona 
Brad consideră că acțiunea 
va avea un larg ecou, 
apreciere ce are și girul 
părintelui stareț Visarion 
Neag de la Mănăstirea din 
satul Crișan, roadele 
neîntârziind să se arate în 
scurtă vreme.

«

ANCD a intrat în legalitate!

apărea contestabil, dacă nu 
chiar demagogic, făcut din 
interese de imagine 
personală, devenită atât de 
maculată în ultima vreme, 
sau a partidului din care 
face parte, în perspectiva 
viitoarelor alegeri. Și asta 
deoarece este greu de 
crezut că asemenea 
măsuri de relaxare fiscală 
vor putea fi aplicate din anul 
2000, având în vedere că 
bugetul de stat rămâne unul 
cel puțin la fel de auster ca 
în 1999, care nu poate oferi 
sumele necesare acoperirii 
amintitelor inițiative fiscale. 
Cu atât mai mult că la anul 
România are de suportat o 
serie de costuri pentru 
asanarea sistemului bancar 
și de returnat sume 
apreciabile la datoria 
externă.

Dacă speranța anunțată 
de ministrul Finanțelor 
este una credibilă sau 
hazardată rămâne de văzut. 
Poate că dl Decebal Traian 
Remeș are niște secrete 
de relaxare fiscală pe care 
nu ni le-a dezvăluit, iar noi 
nici măcar nu le bănuim. 
Doamne-ajută! ♦

fără titlu
Șl noi avem 

probleme...! Dacă s-ar proteja 
mediul așa cum este el de la 
mama natură, ar fi o mare 
realizare a omului modern...

Protecția mediului 
depinde de noi toți!

...Dacă în fiecare 
localitate urbană s-ar stărui 
pentru îmbunătățirea 
microclimatului, prin 
amenajarea și întreținerea 
izvoarelor, a “oglinzilor" de 
apă; în menținerea curățeniei, 
în înfrumusețarea și protecția 
peisajului... Dacă în fiecare 
localitate - prin aleșii săi - s- 
ar gândi mai realist, când se 
iau deciziile de amplasarea 
obiectivelor industriale; a 
căilor și mijloacelor de trans
port , a rețelelor de canalizare, 
a stațiilor de epurare, a 
depozitelor de deșeuri 
menajere stradale și 
industriale... „

... Dacă s-ar ține cont de 
toate acestea - starea de 
sănătate și de confort natu
ral, a noastră, a mediului - ar 
avea alte valențe...

... Fosta domnișoară - de 
la farmacia și laboratorul de 
optică, de pe fosta stradă 
“Lenin”, este directorul 
Agenției de protecția mediului 
Deva - azi doamna inginer 
Barabaș Viorica - Georgeta.

...Am plecat liniștit din 
sediul firmei...

- E cineva - mi-am zis - 
care stă de veghe la sănătatea 
mediului. Ne ocrotește!

Gândesc! - nu depinde 
numai de agenție! Este un cod 
al bunelor maniere - pe care 
mama natură așteaptă din 
partea noastră să-l 
descifrăm... Și să-l aplicăm la 
fiecare pas...

...Noaptea am visat că am 
văzut căprioara albă...

- Nu te pot ajuta să găsești 
titlu la acest material - mi-a 
spus... Botează-I însemnări 
fără titlu. O ăă-l accepte 
redactorul șef... Mă 
cunoaște...Dar să știi că e 
cam supărat pe tine...Știi de 
ce...

Și a dispărut!

Alianța Național Creștin 
Democrată - partidul lui Victor 
Ciorbea - a intrat în legalitate 
în urma unei sentințe definitive 
a Tribunalului Municipiului 
București de acum câteva zile.

Disputa dintre aripile 
reformatoare din PNȚCD nu a 
fost dintre cele mai ușoare, iar 
constituirea organizațiilor 
județene ale ANCD s-a făcut cu 
o oarecare dificultate datorită 
unor grupuri de interese și nu 
în ultimul rând de a pune mâna 
pe conducerea acestora de 
către unii,,membri" care în 
ultimii ani au jucat rolul 
cameleonului în mai multe 
formațiuni politice.

Așadar, după lungi discuții 
și în județul Hunedoara s-a 
constituit Organizația județeană 
a ANCD. în urma exprimării 
votului secret s-a ales un 
comitet format din 25 de

------ flasy.'y' Im/ătătnri hunedoreni
întemeierea României Mari. r

în zilele cruciale ale 
zbuciumatei istorii a românilor 
din Transilvania, în toamna 
anului 1918, când datorită 
condițiilor istorice create de 
sfârșitul primului război mondial 
și prăbușirea marilor imperii (în 
special cel al Austro-Ungariei), 
românii printre care și 
hunedorenii au rupt lanțurile 
robiei, devenind liberi și s-au 
unit cu frații lor de peste Carpați. 
în această perioadă în toate 
localitățile hunedorene s-au 
format consilii naționale locale 
și gărzi naționale locale care 
au preluat puterea și 
administrația de la vechile 
autorități maghiare, pregătind în 
același timp adunările locale 
care să delege proprii 
reprezentanți ai locuitorilor la 
Marea Adunare de la Alba lulia, 
convocată pentru 1 Decembrie 
1918.

Aceste consilii naționale 
române locale și gărzile 
naționale române locale erau 
formate în general din 
reprezentanții intelectualității lo
cale (preoți, învățători, 
funcționari, avocați), ai 
meșteșugarilor și bineînțeles 
din țăranii fruntași ai comunității 
respective. La aceste adunări 
locale convocate de consiliile 
naționale române locale s-au 
ales și reprezentanții locali 
pentru Alba lulia, aceștia fiind 
mai ales preoți și învățători, dar 
și alți locuitori reprezentativi.

Prin urmare, învățătorii 
hunedoreni, care au fost 
întotdeauna nu numai cei care 
au învățat carte tinerele

(Ufrn»rv din pag. 1)

plătite deocamdată (până la 1 
ianuarie 2000) de Spitalul 
Hațeg. Dc-a lungul timpului și 
mai ales când Ia dispensar n-a 

. fost medic, cadrele medii au fost 
cele care au asigurat urgențele, 
tratamentele, vaccinările, 
supravegherea gravidelor și a 
copiilor mici etc. Valentina 
Mihăilă, Maria Ardelean, 
Doinei Păulescu, Greta Vintilă, 
Georgeta Diaconu și Maria 
Popa sunt cadre medii cu 
experiență și cu specializare, 
cunoscute și apreciate de 
pacienți. Dar de la 1 ianuarie 
2000 e posibil ca ele să rămână 
pe drumuri. Motivul? Cei doi 
doctori - Nistor și Cernătescu - 
care lucrează cu câte jumătate de 
normă, au angajate cadre medii 
la dispensarele la care sunt 
titulari, astfel că nu sunt dispuși 
să mai angajeze și la Baru. 
Tânăra doctoriță Alina Banu nu 

^arejncă^reajnul^£acienti^ 

membri, iar primele trei funcții 
în conducerea hunedoreană a 
noului partid au fost ocupate în 
ordine de către Simion Sandu 
Borbeanu - președinte, 
Margareta Simulescu - 
vicepreședinte, respectiv Mihai 
Bărzăune - ales în funcția de 
secretar.

Din cele relatate în cadrul 
conferinței de presă care s-a 
desfășurat miercuri la Deva, de 
către conducerea operativă a 
ANCD, principala preocupare a 
acesteia o reprezintă 
consolidarea organizațiilor din 
teritoriu și atragerea de noi 
membri în partid, oameni care 
să aibă un profil moral și 
profesional sănătos.

înființarea noului partid 
condus de Victor Ciorbea, s-a 
mai precizat miercuri, a avut la 
bază faptul ,,că politica făcută 
de către PNȚCD nu a fost una

generații de români, ci și principalii 
educatori ai întregii populații și 
reprezentanții comunității unde 
activau în luptă pentru libertate 
națională și dreptate socială, au 
participat activ și la aceste 
evenimente hotărâtoare pentru 
soarta României Mari.

Documentele timpului 
consemnează un mare număr de 
învățători hunedoreni, cartau 
făcut parte din consiliile locale 
naționale române și gărzile 
naționale române locale, ei făcând 
parte și din delegațiile satelor 
hunedorene la. adunarea de la 1 
Decembrie. Sunt consemnați în 
documente 17 învățători 
hunedoreni care au fost delegați 
să participe la acest moment 
istoric național.

Pentru a le păstra memoria și 
a-i cinsti în veci ca pe eroi ai 
neamului merită să-i numim aici 
pe fiecare: Gheorghe Chibelean
- învățător în Mintia, Adam 
Popovici - învățător în Vețel, loan 
Popovici - învățător în Sântandrei, 
Dr. Traian Suciu - profesor în 
Brad, loan Eheu - profesor în 
Brad, Dr. loan Radu - profesor în 
Brad, Toma Roșu - învățător în 
Dobra, loan Comșa - învățător în 
Leșnic, Nicolae Crețu - învățător 
în Câmpuri Surduc, Petru Incicău
- învățător în Brâznic, Andrei 
Cionică - învățător în Săcămaș, 
Romul Vuia - profesor în Hațeg, 
Andrei Grecu - învățător în 
Grădiște, loan Cioră-învățător în 
Lupeni, Traian Lupea - învățător 
în Cugir, loan Bragna - învățător 
în Orăștie, Constantin Baicu - 
învățător în Orăștie.

Reforma
prin urmare va avea un buget de 
practică medicală mic care nu-i 
va permite - și să vrea - să 
angajeze șase cadre medii. 
“Situația nu este tocmai corectă. 
Noi am întocmit listele de 
pacienți ale celor doi doctori, ei 
au pacienți din Baru, lucrează în 
dispensarul de aici și acum ... 
nu mai au nevoie de noi, nu ne 
angajează”, spuneau asistentele 
de aici. “Este normal ca după 
atâția ani de serviciu să 
rămânem pe drumuri?! Ce ne 
vom face acum? Eu sunt 
întreținătoare de familie, am 
copil la facultate, cum mă voi 
descurca?”, întreba asistenta 
Maria Popa.

Reforma sanitară 
înseamnă deziluzie și 
șomeri?!

E drept că principiul de 
bază al societății capitaliste 

reală, ci împotriva intereselor 
naționale, lucru ce a condus 
și la demisia din fruntea 
Executivului a premierului 
Victor Ciorbea. Mai mult decât 
atât, s-a mai precizat de către 
Simion Sandu Borbeanu, 
președintele Organizației 
Județene Hunedoara a ANCD, 
promovarea în funcții de 
conducere s-a făcut pe criterii 
politice și nu pe cele 
profesionale, fapt ce explică 
eșecul României din ultimii 
ani. ”

Cei interesați de noul 
partid, de doctrina sa precum 
și de linia politică și de ceea 
ce își propune, o pot face la 
sediul provizoriu al ANCD din 
Deva, str, 1 Decembrie, nr. 19, 
etaj III (Complex de Servire) 
sau la telefon 092-643910.

Corne! POENAR

Toți acești învățători și 
profesori hunedoreni, ca 
reprezentanți ai comunităților 
locale unde își desfășurau 
activitatea și alături de care 
trăiau și năzuiau spre libertate, 
au dus cu ei, la Alba lulia, 
mandatul încredințat de 
locuitori, acela de a vota Unirea 
cea Mare a Transilvaniei cu țara 
mamă. Exemplul concludent 
este mandatul dus de 
învățătorul loan Comșa din 
Leșnic, în numele locuitorilor de 
aici, mandat consemnat în 
documentul numit ,,Hotărârea 
noastră": „în numele a toată 
suflarea românească din 
Leșnic să adreseze și să de
clare sfânt și solemn că noi toți 
vrem întruchiparea marelui ideal 
național românesc, adică unirea 
tuturor românilor într-un stat 
național român, care avea să 
ne ocrotească și păzească pe 
toți copiii săi... aceasta o vrem, 
pentru aceasta trăim și 
muncim."

Sortiți de istorie ca prin 
reprezentanții trimiși în Marea 
Adunare Națională de la Alba 
lulia românii transilvăneni, deci 
și hunedoreni să rupă și ultima 
verigă din lanțul suferinței și 
luptei pentru libertate națională, 
acești delegați reprezentând și 
mulți învățători, se înscriu, fără 
îndoială, în rândul luptătorilor cu 
rol istoric, care merită să fie 
cunoscuți și păstrați în memo
ria generațiilor viitoare.

Lor le închinăm această 
rememorare și le aducem un 
pios omagiu.

sanitara
susține întâietatea celui mai 
bun. Dar în acest caz de la 
Baru, reforma sanitară e 
nedreaptă și promovează 
concurența neloială. Situația 
prezentată nu aduce într-o 
concurență reală și directă 
cadrele medii pentru a se 
dovedi care sunt mai bune, ci 
alegerea lor depinde de 
conjunctură sau de bunul plac 
al medicilor. Din păcate, nici 
legea nu reglementează foarte 
clar situația astfel că e posibil 
ca unele cadre medii capabile 
și valoroase să rămână pe 
drumuri, iar altele poate mai 
slabe să rămână în sistem. 
Credem că la Baru ar trebui să 
intervină într-un fel Direcția 
Sanitară ori Casa de Asigurări 
pentru a clarifica lucrurile în 
privința celor doi doctori care 
refuză angajarea cadrelor 
medii.
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“Amintirile unui amil " POEZIA CA ELEGANTĂ SI TANDREȚE
9 9 9

Prozele lui Florian 
Brădeanu sunt niște povești 
(adevăratei), file dintr-o 
autobiografie neromanțată, dar 
scrisă cu vervă și talent de 
către un prozator cu sufletul în 
palmă! Ele, povestirile, 
pendulează între două citate 
semnificative pentru conținutul 
cărții. Unul, cu care se 
deschide volumul: “Dedic 
această carte nepoatei mele 
Cornelia Teodora și tuturor 
elevilor 
simerieni dintre 
anii 1956 -
1990". Alt citat, 
plasat la 
sfârșitul cărții, 
având un 
caracter concluziv, este, după a 
noastră părere, un autentic 
certificat literar, pentru că, deși 
este semnat “un cititor”, el 
aparține profesorului nostru Ion 
Vlad, un reputat critic și istoric 
literar: “După ce am citit 
această carte m-am simțit 
spălat de toate prostiile lumii". 
Cred că se face referire mai 
ales la ultima bucată a 
volumului intitulată “Foc 
continuu”, care s-ar mai putea 
subintitula “Condiția
profesorului în provincie”. Cum 
reiese din textul scris cu 
inspirație și nerv, Florian 
Brădeanu (devenit în carte 
Mihai Crișan) este un 
absolvent al Filologiei clujene, 
dar care s-a “călit" mai întâi la o 
Facultate muncitorească 
orădeană. Așa se face că, 
descoperind niște
matrapazlâcuri ale comisiei 
ministeriale de repartiții, sare 
direct pe biroul încărcat cu 
dosare măsluite, pătrunde în 
minister să facă dreptate 
pentru el și colegii săi. Și, 
culmea, va reuși! Dar cine este 
acest Florian Brădeanu? 
Amintindu-mi lungul glasului lui 
Călinescu, pot spune că “mă 
prenumăr" printre acei “amici", 
colegi de Filologie ai lui Florian 
Brădeanu. Am fost chiar coleg 
de cameră cu ușor misteriosul 
nostru coleg, ceva mai în 
vârstă, venind ca și Vasile 
Casap, cu o experiență de 
viață muncitorească, dar 
frecventând, când și când, 
Cenaclul Literar “Maxim Gorki” 
al Uniunii Scriitorilor, cenaclu 
ce-și prelegea lucrările în 
camera 28 a Căminului ”E. 
Racoviță” care avea “locatari" 
pe câțiva colegi evocați în 
carte: Cornel Căpușan, Vasile 

Bazav
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Buda, Ionel Boca, Petrică 
Istrate, Ion Căroiu, Sever 
Ursa. își mai făceau apariția: 
D. D. Drașoveanu, Gheorghe 
Grigurcu, Tudor Diaconu, Ion 
Popescu Topolog, Petru Jucu. 
Uneori, mă urcam pe noptieră 
și recitam, cu paharul în 
dreapta și Esenin în stânga: 
“Căntă-n spartul nopții vizitiu,/ 
Te-nsoțesc, de vrei, dar cu 
tristețe"..., pentru ca agapa 
noastră literară să o încheie

Anatol Cobeț - 
Soroceanu cu 
“Duhovniceasca" 
argheziană: 
“Ce noapte 
groasă, ce 
noapte grea,/ 

A bătut în fundul lumii cineva” 
... Așa era pe vremea 
studenției noastre. Pentru că 
mai târziu după ... douăzeci 
de ani colegul Florian 
Brădeanu îmi arătase/ citise o 
parte din prozele sale, care, 
iată, azi ni le oferă spre 
lectură prin cartea intitulată 
simplu, fără emfază, 
“Amintirile unui amic”, Editura 
Călăuza, condusă de bine 
cunoscutul nostru amic - 
poetul Valeriu Bârgău. Ne 
invită la o agreabilă lectură 
bucățile cărții ce se deschide 
cu o Compunere școlară 
“Mama - poezia vieții mele", 
continuând cu stampe 
decupate din “Aventurile 
copilăriei": Cum prindeam 
iepuri iarna, Cum am învățat 
să înot, Paul, Clasa a Vll-a, 
Bunicul. Cartea lui Florian 
Brădeanu reconstituie, prin 
intermediul cuvândului înflorit, 
lumea imaculată a copilăriei, 
icoana mamei de o autentică 
vibrație lirică, pentru ca în 
bucățile următoare ritmul 
“aventurilor” lui Mihai Crișan 
să se intensifice, să se 
“înăsprească", ajungăndu-se 
ca în final să ni se ofere spre 
lectură o mică bijuterie 
literară: Foc continuu, o 
bucată care, profesoral, s-ar 
nota cu 10.

Ca de altfel, atâtea file din 
biografia acestui romantic 
întârziat Florian Brădeanu, 
care a schimbat “cheia de 
paișpe” pe pana de scris, 
“sapa-n condei și brazda-n 
călimară”, lată de ce vom 
încheia și noi, gratulăndu-ne 
amicul cu urarea bardului de 
la Mărțișor: “Carte frumoasă, 
cinste cui te-a scris!”

Negoiță IRIMIE

Pe măsură ce trece 
vremea, Paulina Popa își 
consolidează o poziție de lider 

între poetesele contemporane. 
Sosită în lumea liricii românești 
cu timiditate, adăpostită pe la 
începuturile sale artistico-lirice 
de poezii dedicate copiilor, în 
primul rând preșcolari, încet- 
încet ea s-a impus apoi printr-o 
creație adresată mai tuturor 
categoriilor de cititori. Cu acest 
nou volum de versuri, intitulat 
oarecum derutant și misterios: 
INTRE TĂCERE Șl TĂCERE, 
poeta își rotunjește zestrea 
aparițiilor editoriale semnificativ; 
semnificativ, fiindcă autoarea s- 
a hotărât, spre lauda ei, să 
schimbe un registru poetico- 
artistic de-o anume factură 
căruia începuse să-i plătească 
un nedrept tribut...Insă, cu 
această nouă carte de versuri 
ea demonstrează că avem de-a 
face cu un adevărat profesionist 
care știe exact cum să-și 
folosească talentul spre binele 
ei și al creației sale. Ar cere prea 
mult timp și spațiu să intru în 
detalii, dar mă voi folosi de 
câteva citate în sprijinul 
afirmațiilor mele, iar cei care 
cunosc poezia Paulinei Popa 
vor înțelege cu ușurință despre 
ce anume este vorba. In ceea 
ce privește INTRE TĂCERE Șl 
TĂCERE, din punct de vedere 
strict tehnic, să zic așa, volumul 
este alcătuit urmând o logică 
intimă discret dar ferm legată de 
evoluția poetei; astfel, autoarea, 
privind înapoi cu bucurie ușor 
mascată, constată confesându- 

< ____________ 

se Divinității: "Tu ai dat ținutului 
meu bogății fără seamăn/și prin 
lanurile mele nu au trecut/furtuni 
de piatră./Spicele mele sunt 
pline de rod/și secară nicicând 
nici neghină amară./Dropii de aur 
cuibărit-au aici/și hrană puilor pe 
răzoare./Binecuvântat-Ăi, 
Doamne, câmpiile mele/și nu 
grindină ci păsări sacre/Ai

Paulina Popa: INTRE TĂCERE Șl TĂCERE 
Editura Helicon, Timișoara, 1998

poruncit peste ele".//(Tăcere, 
p.11). Insă religiozitatea poetei în 
fața minunățiilor existențiale nu 
se oprește aici, ci se ramifică, se 
amplifică până la convertirea 
întregului univers măcar într-un 
ipotetic bine printr-o interesantă 
și oarecum categorică invocare: 
"un psalm înalț până la Tine, 
Dumnezeule,/pentru a ieși viu/ 
din piața acestei lumi/unde ne 
zbatem împreună/bun și rău/în 
aceeași rotire”.//(Bun și rău în 
același timp, p.19). Âceastă 
dorință poate fi și efectul unei 
adânci nostalgii camuflată în 
versuri notabile precum: "Prea 
tinere îmi simt poemele acestea/ 
ucise de propria lortinerețe./Trec 
printre ele fredonând o iubire/ 
preschimbată-n religie,/în 
vremea când iubeam”.//(Pasărea 
tăcerii, p.23), sau: “Aici curge 
valea memoriei/unde am 
descoperit/că semănăm,/cu 
tine./Aici ne-am oferit unul altuia/ 

coșuri cu fructe roșii.//, încheind 
cu superbul cvintet: “Aici am 
ținut ca pentru moarte potirul./ 
Aici am îngropat forma unei 
păsări:/răsuflarea ei cea de pe 
urmă/umbla-va prin sângele 
nostru/ca un foc sacru".//(Fructe 
roșii, p.45). Pare-se că poeta are 
extrem de bine pus la punct un 
concept existențial și de creație

pe care nu vrea sau nu-i convine 
să-l trădeze făcând-o doar în 
situații cu caracter mai special, 
gestul rămânând, totuși, unul 
mai mult de circumstanță decât 
de convingere: "Orașul atârnă 
peste semne,/inscripții
împrejurul celui ce cântă/ 
așteptându-și câinele adormit/ 
într-o scară de bloc./De vreme 
ce bucuria lui/prinde viață în 
soldații de plumb,/cine se- 
ncumetă a-i mișca zăpada/din 
jur ?”//(Versuri, p.32). Dar să 
ținem seama că evadările sale 
dintr-un ținut artistic bine știut și 
convenabil au loc doar sub un 
foarte riguros autocontrol, însă, 
în orice caz, fără a se lepăda 
total de tara unui lirism acut 
care-i bântuie binefăcător 
întreaga creație - cazul versurilor 
citate mai sus. Pentru că, iată 
cum se justifică pe sine ca artist, 
și în calitate de creator al unei 
lumi care-i aparține: "Ar fi o 
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Ceea ce taci, sporind ce este și nu 
se arată, ceea ce taci printre cuvinte 
- bătrânele cochilii dejasp 
ale Inerentului - 
Ceea ce taci îl adeverește 
de extaz îmi umple cerul gurii

Fugă spre interior, itinerar răsturnat, 
spre însumi
Descoperire de sine 
Frunza unei muzici care cade în sus 
elitră din Zumzetul sacrului 
poezia poezia în limpezire de sine-mi 
pierdut am fost în cuvinte 
uluitoare descoperire sunt eu mie însumi 
iată, ceva mai devreme cum zeul în 
agonie 
în somn lacrima s-a desprins 
și a devenit Jasp, aur, lumină.

Eugen EVU

impietate/a spune vorbe cu o 
mie de înțelesuri/despre 
catedrala la care am lucrat/an 
după an, zi după zi".//(Este 
cert că poeta se referă la o 
individualitate poetică pe care 
și-a construit-o, desigur, cu 
migală și mai ales cu 
sacrificii...); Ar fi o impietate/ 
(spune ea mai departe) a 
înainta într-un timp/de adormit 
paradisuri,/a mă lăsa dusă 
într-o cămpie/cu resentimente 
ciudate,/a minți, scriind cu 
nerușinare despre ceea ce n- 
am descoperit/vrăbiilor 
cuibărind pe turle.//(Din 
cuvinte, p.68). In orice caz, 
este limpede că Paulina Popa 
se află în deplinătatea forțelor 
sale artistice comasate într-un 
teritoriu sufletesc încărcat de o 
sensibilitate aproape 
nefirească, probabil izvorâtă 
sau constituind fundamentul 
consolidat defintiv de unde 
răsar asemenea subtile 
declarații de dragoste: “Anul 
acesta se prelinge spre marea 
tăcere,/Iar tu stai și-mi șoptești 
aceste cuvinte./Aprinde-mi cu 
buzele tale, aceste rânduri/și 
pe cele ce le voi scrie,// 
Incercuiește-le cu o ninsoare 
fierbinte!"//(Liniște de sticlă, 
p.93). INTRE TĂCERE Șl 
TĂCERE este o lume lirică în 
care ne face bine și plăcere o 
plimbare conduși cu eleganță 
și tandrețe de o importantă 
reprezentantă a poeziei 
actuale.

Dumitru HURUBĂ

Vara ce-a trecut, 
Fundația TerrArmonia din 
Alba-Iulia a tipărit la 
Editura Media Muzica a 
Academiei de Muzică ,,G. 
Dima” din Cluj-Napoca două 
tomuri reprezentative ale 
folclorului românesc - „1484 
colinde - cu text și melodie”, 
în condiții grafice cu totul de 
excepție. Coordonator: conf. 
univ. Ion Bocșa, culegători: 
fam. prof. Elena și Cdrneliu 
Bogariu, prof. Avram 
Cristea, prof. Petrișor 
Bruzan și prof. Florentin 
Crișan.

Colinzile sunt culese din 
județele Alba și Hunedoara; 
prezentarea a avut loc la 
Conservatorul din Cluj- 
Napoca și, apoi, în comuna 
Almașul Mare, în prezența 
coordonatorului și a 
membrilor Catedrei de 
folclor de la Universitatea din 
Cluj-Napoca.

Cunoscutul și prețuitul 
solist Ion Bocșa a oferit un 
moment de muzică populară,

------

Un monument oii folclorului românesc
mult îndrăgită de 
participanți.

După cât știu, cartea 
aceasta este una din cele mai 
cuprinzătoare și mai bine 
făcute, care s-au tipărit la noi, 
acum când și folclorul 
muzical și literar sunt cam pe 
ducă.

în considerațiile teoretice, 
cu care se deschide cartea, 
conf. univ. Ion Bocșa spune: 
„Rezultatul acestui efort 
colectiv este „1484 colinde”, 
ce se dorește o continuare a 
tradiției, o acțiune de salvare 
și conservare a colindei 
țărănești, oferind totodată un 
bogat material pentru 
cercetare specialiștilor, atât 
din domeniul muzical și 
literar.”

Și mai departe: „Lucrarea 
constituie și un omagiu adus 
marilor noștri înaintași: 
Brăiloiu, Bartok, Drăgoi și 

tuturor celor care cu sfială și 
dragoste s-au aplecat asupra 
colindei românești, noi 
încercând să redăm cât mai 
fidel realitatea momentului 
surprinsă în teren”. Frumos, 
foarte frumos și adevărat 
spun vorbele folcloristului Ion 
Bocșa. în cele ce urmează, mă 
refer numai la colecția lui 
Corneliu Bogariu, pe care o 
știu de când se năștea. (Despre 
Petrișor Bruzan, altă dată, 
dacă se va putea.)

Am cunoscut primele 
patru volume ale 
manuscrisului prof. Corneliu 
Bogariu, când colinzile erau 
scrise pe note, se anexau, în 
Final, hărți ale localităților din 
județ cercetate și un tabel al 
informatorilor. în primul 
volum am scris și un 
superficial și nesatisfăcător 
„cuvânt înainte”, solicitat de 
culegător. Mă refeream și la 

vizibila intenție a 
profesorului de a realiza o 
monografie a colinzilor 
hunedorene. Aici nu m-am 
înșelat!

Activitatea de culegere a 
continuat în anii următori. 
Cu un magnetofon și un 
creion, Bogariu a „colindat” 
peste 100 de sate și a cules 
circa 1200 de colinzi. Da, da, 
n-am greșit - a cules 1200 de 
colinzi, text și melodie, din 
toate ariile folclorice ale 
județului. Oare a mai făcut 
cineva așa ceva?

După spusele cu
legătorului, în cartea de care 
ne ocupăm s-au publicat vreo 
mie (1000) de colinzi culese 
de el, reprezentând ponderea 
din colinzile tipărite de Ion 
Bocșa. Atunci de ce n-a fost 
cartea prezentată în județul 
Hunedoara?

Probabil din patriotism 

local, sau poate că din Alba îi 
sunt prietenii. Ion Bocșa a 
fost și este orădean și cu 
prozatorul Ion Lăncrănjan a 
fost amic. Cu siguranță că la 
Almaș s-a simțit „ca acasă”.

în carte, colinzile sunt 
cuprinse în zece capitole: „De 
gazdă”, „Profesionale”, „De 
june”, „De fată”, „De pețit”, 
„Familiale”, „Cosmogonice, 
mito-religioase”, „Religioase 
apocrife”, „Religioase cărtu
rărești” și „Diverse”.

Pentru Corneliu Bogariu, 
alături de preocuparea 
didactică, colinda și 
colindatul a fost și a rămas o 
preocupare de prim rang, de 
care nu s-a despărțit 
niciodată.

Pe această temă și-a făcut 
lucrarea pentru examenul de 
stat, a scris articole și studii 
publicate în revista „Miorița” 
(Deva), a prelucrat pentru cor 

mixt colinzile „De-asară, de- 
altă sară” și „Dalbă fată”.

Notez în fugă, că 
muzicologul, dirijorul și 
compozitorul Nicolae Boboc 
(n. Ilia) a cercetat 
„miorițele” lui Bogariu, 
când a elaborat lucrarea 
„Motivul premioritic în 
lumea colindelor”, distinsă 
cu Premiul- Uniunii 
Compozitorilor și
Muzicologilor, iar Liviu 
Comes, compozitor (și el 
hunedorean de obârșie!), a 
realizat, din manuscrisul lui 
Bogariu, un număr de 10 
compoziții pentru corurile 
de elevi.

Cartea tipărită astă- 
vară este, așadar, un 
monument al folclorului 
românesc, stând alături de 
cele ale celor mai cunoscuți 
folcloriști, fascinați de 
frumusețea creației de pe 
meleagurile hunedorene.

Clemente CONSTANDIN
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Câteva dintre noile prevederi ale 
Proiectului Codului Muncii 

Privind compensarea în bani a 
concediului de odihnă neefectuat

Noul Cod al Muncii, aflat în fază de 
proiect, nu va permite compensarea în bani a 
concediului de odihnă neefectuat, prin 
acordarea unei indemnizații, decât în cazurile 
în care contractul de muncă încetează, din 
orice motiv, înainte ca salariatul să fi 
beneficiat de concediul pe anul calendaristic 
respectiv.

Potrivit proiectului, salariații trebuie să 
efectueze, în fiecare an, toate zilele de 
concediu la care au dreptul, amânările pentru 
anul următor nefiind permise, cu excepția 
cazurilor prevăzute prin lege specială sau prin 
contractul colectiv de muncă.

Salariatul are dreptul la un concediu de 
odihnă plătit, a cărui durată este de o zi și 
jumătate pentru fiecare lună de muncă 
efectivă, în afara cazului în care contractul 
colectiv de muncă sau statutele profesionale 
conțin dispoziții mai favorabile. Salariații care 
lucrează în condiții grele, periculoase sau 
vătămătoare, nevăzătorii și tinerii în vârstă de 
până la 18 ani beneficiază de un concediu 
suplimentar de cel puțin trei zile. Același 
proiect prevede că soții care lucrează în 
aceeași unitate au dreptul să efectueze 
concediul în același timp. De asemenea,

proiectul prevede dreptul salariaților la 
concediu plătit pentru evenimente familiale, și 
anume pentru căsătoria salariatului - cinci zile, 
pentru nașterea unui copil - patru zile, pentru 
decesul soțului sau copilului - trei zile, iar 
pentru căsătoria copilului sau decesul unui 
părinte - câte o zi.

Conform aceluiași proiect, durata maximă 
a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore 
pe săptămână. în cazuri excepționale, cu 
autorizația inspectorului general de muncă, 
aceasta poate fi depășită, însă nu peste 60 de 
ore pe săptămână. De asemenea, durata zilnică 
a timpului de muncă nu poate depăși zece ore, 
decât cu derogare de la inspectorul general de 
muncă. în unitățile cu capital privat pot fi 
stabilite programe individualizate, care 
presupun un mod de organizare flexibil al 
timpului de muncă.

La cererea conducătorului unității sau cu 
acordul acestuia, salariații pot efectua 120 de 
ore suplimentare pe an. în cazuri 
excepționale, cu acordul inspectorului general 
al muncii, salariații pot depăși cele 120 de pre, 
dar nu peste 360 de ore pe an, iar munca 
suplimentară nu poate avea ca efect mărirea 
duratei zilnice de lucru peste 12 ore.
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Pentru completarea I 
Fondului național de | 
solidaritate, Guvernul a| 
decis instituirea timbrului, 
social asupra tuturor*

| jocurilor de noroc de tip | 
cazinou, precum și pentru | 
o serie de autovehicule din . 
import.

Astfel, proprietarii de | 
cazinouri vor plăti o taxă | 
echivalentă, în lei, cu 1.000 . 
de dolari pentru fiecare ■ 
masă de joc, iar pentru | 
autovehiculele noi din | 
import, cu capacitatea J 
cilindrică de cel puțin 2.000 ■ 
cmc, plata unui timbrul 
social cu o valoare de 1% | 
din prețul de achiziție.

în ceea ce privește I
| jocurile de noroc organizate | 
| de Compania Națională | 
l Loteria Română SA, taxa de '
■ timbru social se include în I 
| suma achitată de |
■ participanți, fără a afectai 
I veniturile și cheltuielile"
■ societății. Virarea taxei de I 
| timbru colectate de Loteria |
■ Română se va face până la i 
, data de 15 a lunii următoare .
■ celei în care a foști
| colectată. i
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Noi modalități de angajare
Proiectul Codului Muncii prevede noi modalități 

de angajare, pe lângă contractul individual de 
muncă pe durată nedeterminată și cel pe durată 
determinată, variante prezente în actuala legislație 
românească.

Astfel, proiectul vizează munca temporară, 
contractul de muncă fracționată (cu normă 
parțială), munca la domiciliu și contractul de 
ucenicie.

Prima dintre aceste modalități permite 
angajatorilor ca, pentru lucrări cu caracter 
temporar, să recurgă la serviciile unui agent, în 
cazul înlocuirii unui salariat cu contract individual 
de muncă suspendat sau în cazul prestării unor 
activități sezoniere. Misiunea de muncă temporară 
nu poate fi mai mare de 12 luni, însă, în anumite 
condiții, poate fi prelungită, o singură dată, pentru 
o perioadă care, adăugată termenului inițial, să nu 
depășească 18 luni.

Agentul de muncă temporară, care desface 
contractul salariatului înainte de termenul 
prevăzut în contract, are obligația să-i propună 
acestuia încheierea unui nou contract, care să 
intre în vigoare în cel mult trei zile. în caz contrar, 
el are obligația de a plăti salariatului o remunerație 
echivalentă celei pe care ar fi primit-o până la 
expirarea contractului, inclusiv indemnizația de 
precaritate (care să compenseze instabilitatea 
situației sale, dacă nu beneficiază de un contract 
pe durată nedeterminată).

Potrivit proiectului noului Cod al Muncii, orice 
patron poate angaja salariați cu normă parțială 
prin contracte pe durată nedeterminată sau 
determinată, denumite contracte de muncă 
fracționale. Salariul angajatului cu normă parțială 
este proporțional cu cel al angajatului care, cu o 
calificare și experiență egale, ocupă, cu normă 

jntreagă, un post de muncă echivalent.

Proiectul prevede, de asemenea, posibilitatea 
muncii la domiciliu, salariații angajați în aceste 
condiții bucurându-se de drepturile recunoscute 
prin lege și prin contractele colective de muncă 
pentru salariații care prestează munca în unitate. 
Salariatul își va stabili singur programul de lucru și 
va fi salarizat forfetar - pentru fiecare sarcină - 
sau va avea un salariu lunar fix.

Contractul de ucenicie este contractul de 
muncă atipic în temeiul căruia angajatorul se 
obligă ca, în afara plății salariului, să asigure 
tânărului salariat și formarea profesională. La 
rândul său, ucenicul, care poate fi încadrat astfel 
doar până la vârsta de 25 de ani, se obligă, în 
vederea formării sale profesionale, să lucreze 
pentru acel angajator pe toată durata contractului.

Centrele de instruire pentru ucenici oferă 
tinerilor salariați cu contract de ucenicie o 
formare generală asociată cu o pregătire tehnică, 
complementară celei primite în unitate. Aceste 
centre trebuie acreditate de Comisia Națională de 
Ucenicie. Durata pregătirii nu poate fi mai mică de 
400 de ore pe an iar durata contractului de 
ucenicie, încheiat în vederea dobândirii unei 
calificări profesionale, este de doi ani. Prelungirea 
sau reducerea duratei contractului de ucenicie se 
poate realiza pentru maximum un an.

Dacă Tribunalul de muncă apreciază drept 
ilegală concedierea unui salariat angajat prin 
contract individual de muncă pe durată 
nedeterminată, angajatorul este obligat să-i 
plătească salariatului o indemnizație egală cu 
salariul pe șase luni. Salariatul mai are 
posibilitatea să solicite Tribunalului Muncii 
pronunțarea nulității concedierii și obligarea 
angajatorului la reintegrarea salariatului în postul 
ocupat anterior.

în premieră mondială

în Canada s-au născut 
doi gemeni concepuți 
în eprubetă din ovule 
maturate în laborator

Doi gemeni concepuți 
din ovule maturate în 
eprubetă s-au născut în 
Canada, în luna august, 
acest eveniment fiind o 
premieră mondială, a 
anunțat departamentul de 
obstetrică și ginecologie al 
Universității McGill, 
informează AFP.

Medicii au precizat că 
este vorba de un băiat'și o 
fetiță, dar au refuzat să 
facă alte precizări.

Potrivit specialiștilor, 
metoda maturării ovulelor 
în eprubetă simplifică 
fecundarea clasică in vitro 
și reduce costurile și 
efectele nedorite care pot 
apărea în cursul 
hormonoterapiei asociate 
metodei clasice. Aceasta 
implică injectarea zilnică a 
pacientei cu hormoni, 
pentru stimularea
producției de ovule mature. 
Acestea sunt apoi fecundate

în eprubetă pentru a 
obține un embrion.

In cazul noii metode, 
pacientele nu mai folosesc 
nici un medicament 
pentru stimularea
ovarelor. Ovulele sunt 
prelevate în momentul 
potrivit al ciclului 
menstrual și aduse la 
maturitate în laborator, în 
numai două zile, într-un 
lichid special. Odată 
maturate, ele sunt 
fecundate exact ca în 
metoda clasică. Embrionii 
sunt apoi transferați în 
uter.

Această metodă este 
folosită de mai multi ani, 
iar primul caz de reușită 
a fost înregistrat în 
Coreea. Din păcate, rata 
succesului este scăzută. 
Din acest motiv, medicii 
folosesc mai rar acest tip 
de fecundare artificială.

Vârsta nu alterează ritmul biologic
Ritmul biologic nu se schimbă la om, în 

funcție de vârstă, așa cum se credea până în 
prezent, se arată într-un studiu apărut în revista 
Science, citat de AFP. Omul funcționează 
urmând un ritm mediu de 24 de ore și 18 
minute, fie că este tânăr sau bătrân, explică, 
autorul principal al studiului, Charles Czeisler, 
de la Facultatea de Medicină Harvard.

Ca și la animale și plante, ritmul circadian 
nu variază de-a lungul vieții, deși până în 
prezent se credea că după 25 de ani ritmul 
scade.

Potrivit cercetătorilor, numai factorii 
exteriori pot schimba ritmul biologic. Printre 
aceștia se numără ,,o activitate fizică intensă, 
expunerea continuă la lumină, călătoriile,

boala sau problemele genetice."
La persoanele vârstnice, sistemul care 

permite continuarea unui ritm de 24 de ore, 
situat în hipotalamus, nu este diferit de cel al 
tinerilor. Cu toate acestea, ceva, poate 
expunerea la lumină, întrerupe somnul și 
decalează ciclul somn-veghe la bătrânețe. 
Acest lucru are ca rezultat apariția fazei 
profunde a somnului mai devreme decât la 
tineri.

Pentru cele mai multe persoane, tendința 
către somn atinge faza critică către ora 21.00 
sau 22.00. Temperatura corpului începe atuhci 
să scadă pentru a urca din nou începând cu ora 
4.00 dimineața, moment din care tendința de 
trezire se accentuează.

Un Sfânt al Bisericii 
Răsăritene și anume Sfântul 
Ciprian al Cartaginei spune 
celebrele cuvinte care au 
rămas de la el peste veacuri 
despre cum trebuie folosită 
bogăția: „bogăția nu este rea în 
sine, ci depinde de felul cum o 
întrebuințezi". Se cunosc în 
spiritualitatea Bisericii Ortodoxe 
Sfinți care au dobândit o 
însemnată avere materială, dar 
care nu și-au lipit inima de 
bogățiile acestea pământești, ci 
mai degrabă și-au strâns 
comori în ceruri unde: „nici 
molia nici rugina nu le mănâncă" 
după spusele Sfintei Scripturi. 
Unul dintre acești sfinți a fost 
Sfântul Nicolae care este 
cunoscut în spiritualitatea 
Bisericii Creștine a Răsăritului 
ca fiind expresia bunătății, 
acest sfânt cu bogăția pe care 
a moștenit-o a ajutat văduvele 
și orfanii. Se deduce din cărțile 
Sfintei Scripturi că nu este 
bogat acela care posedă multe 
avuții aici pe pământ, ci mai 
degrabă este acela, care nu are 
nevoie de multe. Și de 
asemenea, nu acela este 
sărac, care posedă puțin, ci 
acela care poftește multe. 
Armele duhovnicești ale

Despre 
bogăție 

creștinului sunt postul și 
rugăciunea. Prin post creștinul 
se înfrânează de la anumite 
alimente și băuturi pe un timp 
limitat urmărinâ un scop religios 
moral.

Scopul religios moral al 
creștinului este acela de a-și 
înfrâna pornirile trupești ale sale 
și a se dedica mai mult părții 
spirituale, pentru că omul sau 
ființa umană este un mic univers 
sau un microcosmos, deoarece 
omul aparține lumii pământești 
prin trupul său care, după cum 
mărturisește -prima carte a 
Vechiului Testament și anume 
Geneza sau Facerea, omul a 
fost creat de către Dumnezeu 
din țărână, iar după ce a creat 
Dumnezeu partea fiziologică a 
ființei umane a suflat în om 
suflare de viață și astfel a 
devenit omul ființă vie. Deci omul 
aparține lumii terestre prin trup 
iar lumii spirituale prin suflet. 
Omul este superior celorlalte 
vietăți și ființe de pe pământ

deoarece posedă: voință, 
sentimente și rațiune, astfel 
prin aceste calități cu care 
Dumnezeu l-a înzestrat pe om, 
ființa umană poate să facă 
delimitarea clară între bine și 
rău, urât și frumos, precum 
Dumnezeu spune oamenilor în 
Sfânta Scriptură a Vechiului 
Testament „astăzi am pus 
înaintea ta viața și moartea, 
binecuvântarea sau blestemul, 
alege viața ca să trăiești tu și 
urmașii tăi.” Astfel Dumnezeu 
i-a îngăduit-omului liberul 
arbitru sau libera voință pentru 
a urma voia Lui sau pentru a 
face contrariul.

De aceea creștinii trebuie 
să urmărească ca în viața 
aceasta să nu se lase duși 
de bogățiile acestea 
trecătoare care le găsim aici 
pe pământ, care ne fac uneori 
să fim robi ai acestei patimi, ci 
mai degrabă să ne nevoim 
prin viață ascetică așa cum 
au făcut și sfinții pentru a nu 
ne înrobi acestei plăceri care 
mai târziu poate deveni 
patimă care să ne subjuge 
toată viața.

Preot Valentin CIOARĂ

La urcarea în mașină, după 
o repriză de giugiuleli în 
pădure, el îi spune ei:
- Sper că nu obișnuiești 
să-i spui mamei tot ce ți se 
întâmplă.
- A, nu! Mamei puțin 
îî pasă!...

-
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Reflecția 
săptămânii f

“Dintre toate viciile 
care înjosesc ființa 
umană, egoismul este 
cel mai condamnabil și 
mai de disprețuit. O prea 
mare iubire de sine duce 
la cele mai monstruoase 
crime și prilejuiește cele 
mai mari nenorociri atât 
în state cât și în familii.” 

Thackeray

egoism
• “Egoismul este 

izvorul și rezumatul tuturor 
greșelilor și nenorocirilor 
de orice fel."

Th. Carlyle
• “Egoistul este cel 

ce nu se constrânge pentru 
nimeni, nu plânge pe ni
meni, nu cunoaște decât 
nenorocirile sale, nu plân
ge deloc moartea altora, 
nu se teme decât de a lui, 
pe care ar răscumpăra-o 
bucuros cu prețul stingerii 
genului uman.”

La Bruyere
• “Egoism? 

înseamnă să faci din ființa 
ta temnița sufletului tău."

N. lorga
• "Obligă-i pe 

oameni să clădească un 
turn împreună și-i Vei pre
schimba în frați. Iar dacă 
vrei să se urască, aruncă- 
le un pumn de grăunțe.”

Antoine de Saint -
Exupery

*

z*

- Un eșec, dacă știi să- 
I interpretezi și altfel, poate 
fi transformat în câștig.

- Cea mai mare pier
dere de vreme este să faci 
morală unei femei fru
moase.

- Un interlocutor care 
îți aprobă fiecare replică, 
fii sigur că te neagă pe an
samblu.

Gloanțe 
de

s

Riscul îmbolnăvirii de cancer

- Adesea, prostia se 
plătește. Și, desigur, ea 
primește banii.

- La bătrânețe a ieșit 
cu decorațiile la’talcioc. 
Nu i le-a cumpărat nimeni.

- în Rai n-are rost Să 
fii bun. Nu te remarci.

- De la o vârstă, ne 
place să ne privim în 
oglindă doar seara.

- Când facem o gafă, 
dăm vina pe destin. Când 
ni se întâmplă o reușită, 
ne asumăm toate me
ritele.

- Athena a ajuns zeița 
înțelepciunii pentru sim
plul motiv că nu era chiar 
atât de frumoasă.

- Sunt idei pe care le 
urmezi, din simplul motiv că 
nu ai altele la îndemână.

- El nu are amor pro
priu. Decât, din când în 
când, accese de amor 
propriu.

- După ultima bătălie, 
întotdeauna mai urmează 
una.

X,

GÂNDURI DESPRE PROSTIE 
AUZITE PRIN TIMP

“Scuzele să fie avocații greșelii, nu ai prostiei.” 
“Gândesc și proștii. Dar mai cu milă."
"Prostia nu e totuși lineară. Are o formulă chimică

foarte complicată.”
• “Și prostia aspiră spre zenitul ei.”
• “A greși drumul e omenește. A face din asta o 

mândrie - ține de stricta competență a prostiei.”
• “Oamenii mediocri își mobilează prostia cu urât.”
• “Instruirea forței nu poate fi prea străină de 

etalarea prostiei.”
• “Prostia - singura infirmitate de care trebuie să ne 

batem joc. Dacă nu, ne-o ia dumneaei înainte."
• “Proștii știu că nu pot fi decât încântători.”
• “Prostul nu are acces la ironie. El se oprește la 

insultă.”
• “O, dacă prostia ar sta la locul ei în biologie!"
• “Prostia este impudică, indiferent de podoabele 

cu care este împopoțonată.”
“Proștii au tupeu, nu complexe."

Culese de Hie LEAHU
- — .....  -

Femeile au fost ad
mise pentru prima dată la 
Olimpiadă, la 
1900?

4 în anul 
produs marea
deci separarea Bisericii de 
Roma de cea de Constan- 
tinopol?

La 21 iulie 1969 au 
aselenizat primii pământeni 
- Armstrong și Aldrin?

' Gara de Nord s-a 
numit până în 1888 Gara 
Târgoviște?

i Alfred Nobel - inven
tatorul dinamitei a fost 
suedez?

d Grosimea gheții în 
Groenlanda atinge 3500 m?

d Pisica aurie
trăiește în Congo?

al laringelui
Cine fumează mult, bea zilnic alcool, nu se împacă 

prea bine cu periuța și pasta de dinți și lucrează într-un 
mediu periculos (cu azbest, crom, nichel etc) este supus 
riscului îmbolnăvirii de cancer al laringelui. Deosebit de 
periculoasă este meținerea țigării în gură timp îndelungat 
sau "înghițirii” fumului. Și consumul exagerat de alcool 
(mai mult de un litru de bere pe zi sau o' jumătate de litru 
de vin) sporește șansele îmbolnăvirii laringelui.

Compozitorii Broadwav-ului

GAVCO .J... -------

d Ateneul Român s-a 
inaugurat în 14 februarie 
1888?

I Federația Română 
de Fotbal s-a constituit în 
16 februarie 1930?

d Ghana s-a numit 
înainte de 1957 Coasta de 
Aur?

Parisul este orașul 
unde s-a ținut premiera ab
solută a operei enesciene 
“Oedip” la 13 martie 1936? 

«I Primul oraș din 
lume iluminat public cu pe
trol lampant a fost Bucu
rești în 1857?

V ------------------- -------------

Paris, în

1054 s-a
schismă,

Legea lui Nies
Efortul cheltuit de o birocrație în apărarea unei erori este 

direct proporțional cu mărimea erorii.

Legea lui Gog
Fă în așa fel încât să fie suficient de dificil pentru oameni să 

facă ceva, și cei mai mulți dintre ei vor înceta să mai facă.

Principiul lui Pauling
Oamenii devin din ce în ce mai puțin competenți în slujbe 

pentru care cândva erau foarte bine pregătiți.

Regula lui Radovici
în orice organizație, probabilitatea este mult mai mare ca 

subordonatul să se descurce cu superiorul, decât ca superiorul 
să se descurce cu subordonatul.

Legea lui Parkinson
Dacă există un mod de a amâna o decizie importantă, 

birocrația - fie publică, fie privată - îl va găsi.

Legea de fier a subordonării
în orice activitate organizată, indiferent de domeniu, câțiva 

vor deveni lideri, iar restul îi vor urma...
\_ _____________________

l
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Frederick LoevOe
Și-a cucerit notorietatea internațională - ajungând în 

vârful popularității, datorită muzicii melodioase și, pe alocuri, 
antrenantă a “musical”-ului "My Fair Lady", adaptarea pentru 
scena muzicală a comediei sociale “Pygmalion” a lui 
George B. Shaw.

Vienez de origine (n. 1904) a dat de foarte timpuriu 
dovada unui talent înnăscut: la șapte ani, compune primele 
melodii, iar la 13 ani, concerta deja cu Filarmonica din 
Berlin.

Obține primul mare succes personal la vârsta de 15 ani 
cu melodia “O, Catharina” devenită imediat șlagăr mondial 
ce este cântat și în zilele noastre. în 1924 emigrează în 
Statele Unite cu gândul să... "cucerească” America cu 
muzica sa!

Se produce mai întâi la pianul unei cafenele din cartierul 
newyork-ez Greenwich Village, apoi pianist la restaurantul 
unui vapor de croazieră, pentru ca în 1935 "A Waltz was Born 
în Viena” (Un vals s-a născut la Vienna) să obțină primul 
succes pe Broadway urmat peste doi ani de comedia 
muzicală “Great Lady” (Marea doamnă).

în 1942 apare “The Day Before Spring” (Ajun de primă
vară) cu 165 reprezentații, iar "cucerirea" se produce cu 
fantezia muzicală “Brigadoon” - 1947, ulterior ecranizată, cu 
581 spectacole. La 15 martie 1956, are loc premiera lui “My 
Fair Lady" cu Julie Andrews și Rex Harrison prezentă pe 
afiș... 2717 seri fără întrerupere, iar la Londra 2281 seri.

MGM a ecranizat “Brigadoon” - 1954, cu Gene Kelly și 
Cyd Charisse și "Gigi” - 1958, cu Maurice Chevalier și Leslie 
Caron, ambele în regia lui Vincente Minnelli, iar “Warner 
Bros” “My Fair Lady" - 1964, cu Audrey Hepburn și Rex 
Harrison în regia lui George Cukor. Premiera în România în 
anul 1969.

Adrian CRUPENSCHI

A © - Felicitări și casă de © - Ai auzit? Fifi este © - De ce ai divorțat,

a I-**im piatră! A fost dragoste la însărcinată. Lucico?

urnMr' prima vedere? - Posibil. Accident de - Să vezi, tu. Când m-a
i - Nu, la a doua. La muncă.... înșelat prima oară, m-am

© • De ce aiv > prima nu știam că este culcat și eu cu doi bărbați,
stricat logodna cu senator... © - Am auzit că la ca să fim chit; când m-a
învățătorul? nunta Rodicăi n-au venit toți înșelat a doua oară, m-am

- Păi, când lipseam de © - Prietenul tău e invitații. culcat și eu cu vreo zece,
la întâlnire, îmi cerea fotograf? - Asta n-ar fi fost nimic, ca să fim chit; când m-a
motivare de la părinți... -Da.

Face fotografii
dacă venea măcar mirele... înșelat a treia oară, am 

divorțat... Doar nu era să
© - Soțul meu este frumoase? © - Auzi ciudățenie! ajung o destrăbălată din

un nesuferit. După el, toate - Nu știu, dar camera Logodnicului meu nu-i cauza lui?!
femeile frumoase sunt obscură e foarte drăguță... place lenjeria neagră. Ce
încrezute și proaste. părere ai? © O prostituată se

- Și, cu ce te afectează © - Știi că mâine e un - Spal-o mai des! plânge unei prietene:
pe tine? concurs de frumusețe? - Am atâta treabă, tu, că

- Da, Cocuță. © Coca îi arată nu mai am timp pentru
© - Coca, e adevărat - Poți să mă feliciți. L-am prietenei ei pozele din viața mea intimă...

ce se spune? Că ai fi în câștigat azi-noapte! excursie.
amor cu Gogu.. - Aici sunt cu Gore la un © - De ce te-ai mări-

- Da, tu, dar numai așa, © - ... și atunci i-am motel, după noaptea tat, dragă?
platonic. spus că nu vreau să-l mai nunții. - Nu mai puteam să-mi

- Adică cum? văd. - Nu știam că te-ai întrețin singură amantul.
- Facem dragoste, dar - A plecat? căsătorit! Culese și prelucrate de

nu-mi dă bani... - Nu. A stins lumina... - Nu eu. Gore. 1. LEAHU

ORIZONTAL: 1) Măsele de 
cristal dintr-o gură de piatră; 2) 
Lujerul prin care urcă seva doinei - 
Dată prevestitoare a sfârșitului unui 
curs; 3) Reprezentant de înaltă 
ținută la curtea Euterpei - Depistați 
la control cu lipsă la cântar; 4) Miri
ficul decor cu uriașe palate victo
riene - Avatarul unui retrograd în 
lumea tăcerii; 5) Precizare finală 
pentru nepotrivire la caracter - 
Firma anonimă a unui colectiv aso
ciat; 6) Terțet într-o interpretare cu 
notă personală - Realitatea crudă 
de sub masca ipocriziei; 7) Expresie 
vetustă... egală cu zero - Gătit sui- 
generis după o prelucrare prin fre
zate; 8) Dispoziție autoritară impusă 
înaintașilor - Scurtcircuite banale 
cu efect deconectant; 9) Purtători 
de sarcini în câmpul polilor - Marfă 
de argint din piața romană; 10) Sti
mulente tonifiante din rețeta 
succesului.

VERTICAL: 1) Privire fugară din ochi de 
piatră rară; 2) Mini-puști la maxi-vârstele prun
ciei - Luat la purtare sub formă de-fâș!; 3) Soții 
ideale pentru niște vânători interesați - Cursuri 
serale de alimentație publică; 4) Trasatoare 
lizibilă a tot felul de figuri - Copilul prematur al 
ceaunului; 5) Simbol de apartenență cu număr 
de ordine - Puțin dispus la o cercetare mai 
atentă; 6) Personaj de culoare din paradisul 
suspinelor - Poziții drastice luate in extremis!; 7) 
Bază instabilă la pescuitul în ape tulburi - Co
nectat euforic la rețeaua dionisiacă; 8) Mani
pulator uzual asigurând un sistem de comu
nicație - Esențe... de fructe pentru drajeuri; 9) 
Viciu înfumurat, servit curent la priză - Auxilișr 
înălțător specific celor vii; 10) Modele aparte de 
libelule mecanice.

Vas//e MOLODEȚ
Dezlegarea careului “Piguleală" apărut 

în ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) Asperitate; 2) Stimulator; 3) Capela - 

Ani; 4) Utere - Es - S; 5) Lo - Ițărași; 6) 
Tratare - Ef; 7) Anti - A - Ina; 8) Til - Stanic; 
9) Ocazionale; 10) Respirație.

Controlul poziției: Alb: Rc4, Da2, Tc8, Te3; Negru: Rb6, 
I |p:a6 și b7
t * Soluția problemei din nr. trecut: 1. Tb4! R:b4; 2. Df8 mat

II I 
I 

✓
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Sâmbătă, 
kjjJj 27 noiembrie

TVR1

9.10 Ursulețul Winnie (d.a) 
10.00 Acum, poți afla... 10.30 
Vă place filmul? 12.45 Mu
zica da capo al fine 13.30 
Lumea și noi 16.30 Asasinate 
celebre (do) 17.25 Teleen- 
ciclopedia 18.10 Marea 
schimbătoare (s, ep. 4) 19.00 
Perechea potrivită 19.30 Ca
rol și compania (s) 20.00 
JurnaL Meteo. Sport 20.30 
Surprize, Surprize (div.)
22.30 Dr. Quinn (s, ep. 9)
23.20 Jurnal 23.25 Săptă
mâna sportivă 23.35 Puterea 
minții (thriller SUA 1992)

TVR 2
9.00 Osia lumii 10.35 

Quasimodo (d.a) 11.00 Emi
siune culturală 12.00 TVR 
Timișoara 13.30 Cronica 
Amazoniei (s) 14.30 Atlas 
15.00 Roadele mării (s, ep. 5) 
16.00 Obsesia (s, ep. 88)
16.45 Santa Barbara (s)

Vfc/ Duminică,
28 noiembrie

TVR I
9.00 Ursulețul Winnie (d.a)

9.30 Kiki Riki Miki... 11.00 Viața 
satului 13.30 De luni până du
minică 14.15 Divertisment 
16.00 Lumea bărbaților (s)
16.25 Auto Club 17.00 Blan- 
kenese (s, ep. 9) 18.20 Trupa 
de șoc 19.00 Perechea po
trivită 20.00 Jurnal. Meteo
20.25 Duminica sportivă 20.50 
Zodia VIP 21.50 Afaceri de 
familie (thriller SUA 1989)
23.30 Jurnal

TVR 2
9.30 Georges Moustaki (do)

10.20 Videoclipuri 10.35 
Quasimodo (d.a) 11.00 Arca 
lui Noe 11.30 TVR lași 13.30 
Tip-Top, Mini-Top (cs) 14.30 
Mapamond 15.00 Roadele 
mării (s, ep. 4) 16.00 Obsesia 
(s, ep. 89) 16.45 Santa Bar
bara (s) 18.30 Timpul trecut
19.20 Retrospectiva Premiilor 
APTR 20.50 Integrale: Sting 
21.35 Campionatul cu dezno

Luni,
29 noiembrie 

TVR I
12.00 Surprize, Surprize 

(r) 14.00 Jurnal 14.15 TVR 
Craiova 16.00 Em. în limba 
maghiară 18.05 Jumătatea 
ta 19.00 Avanpremieră Știri 
19.05 Amintiri din secolul 20 
19.10 Sunset Beach (s, ep. 
579) 20.00 Jurnal. Știrea 
zilei. Sport. Meteo 20.55 Fe
licity (s, ep. 10) 21.40 Cu 
ochii’n 4 22.10 F.B.I. C-16 (s, 
ep. 10) 23.00 Jurnalul de 
noapte

TVR 2
12.00 Integrale: Sting (r) 

13.00 Tribuna partidelor 
parlamentare 13.30 De dor și 
de dragoste... 14.00 
Conviețuiri 15.00 Obsesia (s, 
ep. 90, 91) 16.30 Santa Bar
bara (s) 17.15 Curier de ambe 
sexe 18.00 Arca lui Noe (r)
18.30 Videoclipuri muzicale
19.15 Pagini din istoria 
teatrului românesc 20.10 
Emisiune muzicală 21.00 
Videocaseta muzicală 22.00 
Fotbal Meci din Campionatul 
Angliei

17.30 Divertisment 18.30 
Documentar National Geogra
phic 19.25 Când plouă cu flu
turi 20.05 Teatrul Național de 
Televiziune22.00 Fotbal: Meci 
din Campionatul Spaniei

ANTENA I
9.00 Sălbăticia dispărută 

(do) 10.00 Casa de piatră 
11.00 Orient Expres (talk
show) 13.00 Fotbal Divizia A 
Ursus: Gloria Bistrița - 
Dinamo București (d) 15.00 
Cu Țopescu de la A la infinit 
(mag.) 16.00 Fotbal Divizia A 
Ursus: Steaua - Petrolul PI. 
(d) 17.50 Fashion Club 18.00 
Dragostea învinge (s, ep. 54) 
19.00 Observator 20.00 
Numărătoarea inversă (f.a. 
SUA ’97) 22.00 Observator
22.30 Misiunea lui Leonard 
(co. SUA 1987)

PRO TV
9.00 Tânărul Hercule (s) 

10.00 Lois și Clark (s, ep. 50) 
11.00 Promotor 11.30 www. 
apropo.ro 12.00 Profesiunea 
mea, cultura 12.55 Știrile PRO 
TV 13.05 Dharma și Greg (s)
13.30 Prietenii tăi (s, ep. 97) 
14.00 Generația PRO 17.00 

dământ tragic (dramă SUA ’77) 
23.40 Cabaret... Cabaret...

ANTENA 1
8.00 Spiritualitate și credință 

10.00 Godzilla (s, ep. 23, 24)
10.45 Aventurile lui Sindbad 
(s, ep. 9) 11.30 Buni prieteni
12.15 Seria Stan și Bran: Cu
tia muzicală (co. SUA 1932) 
13.00 Duminica în familie 
14.00 Fotbal Divizia A Ursus: 
FC Bacău - FC Brașov (d) 
18.00 Dragostea învinge (s) 
19.00 Observator 19.50 
TeleEurobingo Show 22.30 
Meciul meciurilor

PRO TV
9.00 Super Abracadabra 

11.00 Lupta pentru libertate 
12.00 Profeții despre trecut 
12.55 Știrile PRO TV 13.30 
Prețul corect (cs) 14.00 
Chestiunea zilei 14.45 în- 
vârte-te, inimă! (dramă SUA 
1983) 16.30 Beverly Hills (s)
17.30 Super Bingo (d) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Cupidon 
(s, ep. 13) 21.00 Să uiți Pa
risul (co. romantică SUA ’95) 
23.00 Procesul etapei

ANTENA I
8.00 Dimineața devreme 

10.00 Știri 10.10 Colivia de 
aur (s) 11.00 Fort Saganne 
(dramă Franța 1984, p. I) 
13.00 Știrile amiezii 13.15 
Pretender (s) 14.00 Decepții 
(s) 15.00 Luz Maria (s, ep. 
162, 163) 17.00 Știri 17.25 
Dragostea învinge (s, ep. 56, 
57) 19.00 Observator 20.00 
Pericol iminent (s) 20.50 Du
blă identitate (s, ep. 13) 21.40 
Prezentul simplu 22.00 Ob
servator 22.30 Marius Tucă 
Show

' PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO TV 

e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 10.45 Să uiți Parisul
(r) 12.30 O căsnicie perfectă
(s) 12.55 Știrile PRO TV 13.05 
Babylon 5 (s, ep. 74) 13.50 Ani 
de liceu (s, ep. 61) 14.15 
Miracolul tinereții (s) 14.45 Fa
milia Bundy (s) 15.15 Nisipurile 
din Miami (s) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s) 17.00 Știrile PRO 
TV 17.30 Spitalul Chicago Hope 
(s) 18.30 Doi polițiști și jumătate 
(s) 19.30 Știrile PRO TV 20.30 
Maverick (w. SUA 1994) 22.25 
Știrile PRO TV 22.30 
Chestiunea zilei

ProFashion 17.30 Te uiți și 
câștigi (d) 19.30 Știrile PRO TV 
20.00 Vacanța Mare la PRO 
TV 21.00 Tinerețe veșnică 
(co. fant. SUA 1992) 22.45 Ști
rile PRO TV 23.00 OZ - închi
soarea federală (s, ep. 13)

ACASĂ
7.15 - 12.25 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Viața noastră 
(s) 15.00 Cartea cărților (d.a) 
16.00 Fotbal II Calcio (d) 18.00 
Micuțele doamne (s) 19.00 
Floare de aur (s) 20.00 Aten
țiune! Moartea dăunează grav 
sănătății (f. p. SUA 1992) 21.45 
Nisipuri mișcătoare II (f.a. SUA 
1992, p. II) 23.20 Motown Live 
1999

PRIMAT'/
11.00 Povești pescărești

11.30 Sport magazin 13.00 
Motor 13.30 Apel de urgență 
(r) 14.00 Real TV (r) 14.3:0 
Dosarele Y (r) 15.30 Camera 
ascunsă (div.) 16.00 
Comisarul Rex (r) 17.00 
Celebri și bogați (s) 18.00 
Știri.Sport. Meteo 18.35 Popu
lar (div.) 21.00 Traficantii (f.a. 
SUA 1992) 22.50 Știri 23.00 
Show-ul de noapte

ACASĂ
7.30 - 12.30 Filme și seriale 

(reluări) 14.15 Viața noastră 
(s) 15.00 Cartea cărților (d.a) 
16.00 Fotbal II Calcio (d) 18.00 
Micuțele doamne (s) 19.00 
Floare de aur (s) 20.00 Acasă 
la români 21.30 Morile de vânt 
ale zeilor II (dramă SUA '88, p. 
II) 23.15 Motown Live 1999

PRIMA TV
12.00 Vacanță â la Petrișor

12.30 Tradiții. Em. de folclor 
13.00 De colo colo 13.30 Chic 
(em. de modă) 14.00 Cinemagia
14.30 Hercule în New York (co. 
SUA 1970) 16.00 Detectivi de 
elită (s) 17.00 Celebri și bogați 
(s) 18.00 Știri. Sport. Meteo 
18.35 Suspiciune (co. Franța 
1992) 20.00 Conspirația (f.a. 
SUA 1993) 22.20 Știri

HBG>
10.00 Dragă, am micșorat co

piii! (s) 10.45 între vis și in
somnie (co. romantică SUA 
1996) 12.15 Sunchaser (dramă 
SUA 1996) 14.15 Concert 
Janet Jackson 16.00 Un pisoi

7.30 - 12.30 Filme și seriale 
(reluări) 14.15 Viața noastră 
(s) 15.00 Dragoste și putere 
(s) 15.30 Iubire sfântă (s)
16.30 Luz Clarita (s) 17.30 Ro
salinda (s) 18.30 Angela (s)
19.30 Acasă la bunica 19.45 
Cartea cărților (d.a) 20.30 înger 
sălbatic (s) 21.30 Sânge din 
sângele meu (s) 22.30 De aici 
în eternitate (f. SUA ’53)

PRIMAT'/
8.00 Dimineața cu Prima 12.00 

Celebri și bogați (r) 13.00 Po
litica de mâine (r) 15.00 Chic 
(em. de modă/r) 15.30 Cine
magia (r) 16.00 Nadine Show
(r) 17.00 Celebri și bogați (s) 
18.00 Știri. Sport. Meteo 19.00 
Frontal (talkshow) 20.00 Do
sarele Y 21.00 Brooklyn South
(s) 22.05 Știri. Sport. Meteo
22.45 Revista presei 23.00 Po
litica de mâine

HB©
10.00 Alien: Renașterea (hor

ror SF SUA 1997) 11.45 Ameri
can Perfekt (dramă SUA 1997)
13.30 Crimetime (thriller SUA 
1996) 15.30 Războinicii stelari 
(s) 16.00 Trauma (dramă SUA

HBG>
10.00 Franklin (d.a) 10.30 Răz

boinicii stelari (s) 11.00 Dragă, 
am micșorat copiii! 11.45 Echipa 
de hochei (co. SUA 1993) 13.30 
Nume de cod: Y2K (thriller SUA 
1999) 15.15 Ziua Recunoștinței 
(f.a. SUA '97) 16.45 Selena (f. 
biogr. SUA 1997) 18.45 Părțile 
intime (f. biogr. SUA ’96) 20.30 
Vulcanul (f.a. SUA 1997) 22.15 
Bărbatul perfect (co. SUA ’96) 
0.00 Sărutul care ucide (thriller 
SUA 1997)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)

8.00 Știri 8.10 Dintre sute de 
ziare (r) 9.00 Țara spiridușilor 
10.00 Știri locale (r) 10.15 Deva Mix 
(r) 11.00 Aventuri în aer liber 11.30 
Lumea în “Clipa 2000" (r) 13.00 
Studioul Tudor Vornicu 17.00 
Celebritate (s) 18.00 Rendez-vous 
la Tele 7 19.00 Globetrotter 20.00 
Telejurnal 20.45 Film artistic: 
Răscumpărare (SUA 1977) 22.30 
Magazin de week -end: Facultatea 
de ecologie 0.00 Știri

PRO TV - DEVA
07.00-08.00 "Oxigen”- emisiu

ne turistică 08.00-9.00 “Ghici 
cine bate la ușă?" talk-show 

la Hollywood (f. da. SUA 1997) '
17.15 Congo (f.a. SUA 1995) 
19.00 Prințese de culoare (co. 
SUA 1997) 20.30 Cu orice preț 
(dramă SUA 1995) 22.15 Ca
valeri de onoare (f.a. SUA ’97)
23.45 Pasiune ascunsă (dramă 
SUA ’96)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)

8.00 Știri 8.10 Teleshopping
8.30 La izvorul dorului (r) 9.00 
Poliția informează 9.30 în justiție
10.30 Cocktail Domino (r) 12.00 
îți mai aduci aminte, Doamnă 
13.00 Ora unu a venit 15.45 
Drumuri printre amintiri 16.15 
Cutia muzicală 17.00 Forța des
tinului 18.00 Portretul unui artist 
18.55 Pariul Trio 19.00 Dincolo 
de anul 2000 20.00 Telejurnal
20.30 Documentar 21.00 Dintre 
sute de ziare 21.35 Pariu Trio- 
Loto 21.50 Film artistic: Valsul lui 
Mefisto (SUA, 1971) 23.15 
Arcub live 0.00 Știri (r)

PRO TV - DEVA
07.00-08.00 “Oxigen" (r) 

t)8.00-09.00 “No comment" și 
“Vorbiți aici!” 

1997) 18.00 Ziua Independen-' 
ței (f. SF SUA 1996) 20.30 Fe
bra aurului (f.a. SUA ’98) 22.00 
Nuntă sângeroasă (co. Austra
lia 1997) 23.45 Ochi pentru 
ochi (thriller SUA 1996)

TELE 7 DEVA
(canal 34 UHF)

7.00 Știri 7.10 Bună dimineața, 
România 9.00 Forța destinului (r) 
10.00 Știri 10.30 Dintre sute de 
ziare (r) 11.1Ș Magazin de week 
-end (r) 12.30 Ora unu a venit 
15.00 Știri 15.10 Teleshopping
15.25 Post meridian 16.30 O 
singură viață (s) 17.30 Sport 
magazin 18.00 Știri 18.10 Lou 
Grant (s) 19.00 Pronosport 
19.05 Secția de poliție (s) 20.00 
Telejurnal 20.45 Știrile locale 
21.00 Dintre sute de ziare 22.00 
Dincolo de stadion 23.30 Cutia 
muzicală 0.00 Știrile 0.30 Ora H - 
emisiune de confesiuni

PRO TV - DEVA
06.15-07.00 Știri și producții 

proprii (r) 07.00-10.00 "Bună 
dimineața, PRO ȚV e al tău!" 
(cabina Deva-direct) 17.00-
17.30 Știrile PRO TV (copro
ducție și insert Știri Deva) 
19.30-20.30 Știrile PRO TV 
(coproducție și insert Știri 
Deva) 22.25-22.30 Știri pe 
scurt PRO TV Deva

HCBCseep
Perioada 27 - 29 noiembrie

O BERBEC
Aveți senzația necesității unei 

schimbări. Numeroase probleme 
vă cer eforturi susținute, dar 
gândiți-vă și la odihnă. Duminică 
doamnelor le surâde dragostea. 
Problemele ivite sunt legate de 
neînțelegerile între generații. 
Luptați pentru o atmosferă 
liniștită în familie. Aveți de făcut 
doar lucruri mărunte, dar nu vă 
caracterizează, căci nu rentează 
financiar.

O TAUR
încercați să aflați cauzele 

tensiunii interioare pentru a 
scăpa de probleme sufleteșt in
utile. Starea financiară e ame
nințată dc cheltuieli. Norocul nu 
vă părăsește duminică. Sănătatea 
e bună, afacerile merg, aveți 
succes în dragoste. Curajul atinge 
limitele inconștienței lunii. 
Atenție, evitați întâlnirile cu 
dușmanii, nu luptați cu pericole 
închipuite, gândiți pozitiv.

O GEMENI
Evitați lansarea în noi 

afaceri și aveți grijă dc sănătate. 
Pe doamne le așteaptă surprize 
plăcute. O zi excelentă aveți 
duminică. Sunteți bine dispuși, 
mulțumiți, viața vă evoluează 
favorabil, neînțelegerile se 
clarifică rapid. Lucrurile trebuie 
abordate rațional nu sentimen
tal. E posibilă o cheltuială 
neașteptată. Pentru comporta
mentul ciudat al prietenului 
responsabil nu sunteți dv.

3 RAC
Azi doriți liniște și odihnă. 

Aveți nevoie de ele după o 
săptămână agitată. Umblați pe 
căi necunoscute duminică. 
Trebuie să vă concentrați bine, 
deoarece veți fi înșelați în viața 
sentimentală sau în carieră, 
începutul de săptămână v-ar 

putea aduce riscul unor 
pierderi materiale semnificative 
dacă nu sunteți foarte atenți la 
semnarea dc contracte, la 
discuții.

O LEU
E posibil să vă certați cu un 

prieten apropiat. Gândiți-vă bine 
ce-i spuneți, s-ar putea să regretați 
în cele din urmă. Duminica vă 
parc exagerat dc calmă. Personal 
vă merge bine, vă apropiați dc 
membrii familiei, sunteți în formă, 
mai siguri și mai optimiști în 
privința viitorului. Relația legată 
luni nu va fi durabilă. Succesul în 
muncă vă ajută să uitați toate 
neplăcerile.

O FECIOARĂ
Relațiile dv interpersonale 

sunt în schimbare; ați învățat 
că nu e nevoie să acceptați 
părerea altora. Vă așteaptă o zi 
superbă duminică. Bărbații 
acordă atenție domeniului 
tehnic, mai ales calculatorului. 
Pe doamne le atrag flirturile și 
aventurile. Situația dv finan
ciară e foarte schimbătoare. 
Acum -.tați bine, dar mâine... 
Schimbați strategia, acceptați 
ajutora, partenerului...

O BALANȚĂ
I

începeți să cunoașteți 

adevăratul eu al partenerului. Știți 
că adevărata cauză a fericirii sunt 
banii, sănătatea și anturajul 
adecvat, așa că veți face astfel 
încât toată lumea să fie mulțumită. 
Duminică sunteți gata să faceți un 
compromis de dragul liniștii și 
armoniei. Vă veți înțelege bine cu 
toată lumea, luni. Dacă partenerul 
e din Taur, Fecioară ori Capri
corn îi ghiciți și gândurile.

O SCORPION
Aveți grijă la siluetă, mișcați- 

vă mai mult și mâncați mai puțin, 
în amor se pare că o să aveți parte 
de o aventură. Doamnele primesc 
duminică informații care le 
stârnesc fantezia. Mizați pe 
sprijinul prietenilor. Luni sunt 
posibile schimbări în bine în 
carieră. Vă crește independența, 
garderoba dv arc succes în rândul 
prietenilor.

O SĂGETĂTOR
Ideile dv sunt neobișnuit de 

extravagante. Sunt bune în 
amenajarea interioară a căminului, 
în modă. Dar nu vă lansați în 
afaceri financiare, mai ales că 
aveți încredere oarbă în 
corectitudinea celorlalți. 
Duminică vedeți lumea în culori 
senine, viața particulară e 
armonioasă; femeile fac ușor 
cuceriri. Gândiți-vă cum să 
depășiți luna decembrie fără 
pierderi bănești substanțiale.

O CAPRICORN
Perioada e favorabilă călăto

riilor sau petreceri lor în familie. 
S-ar putea să aveți și succese 
profesionale. Duminică sunteți în 
cea mai bună formă, vă distrați 
foarte bine cu prietefii i între care 
vă remarcați prin glumele spuse. 
Lucrai pe care vreți să-l începeți 
luni c foarte periculos. Sunteți 
înconjurați de trădători și falși 
profeți, deci nu-i ascultați. Abia 
când știți totul despre ceilalți 
porniți la atac.

O VĂRSĂTOR
Venus, planeta frumuseții, 

dragostei și armoniei vă 
influențează. Aveți farmec, dar nu 
e cazul să experimentați noi 
aventuri. Duminică aveți o 
dispoziție mai deosebită decât de 
obicei, vi se pare că lucrați pe 
degeaba, nu sunteți recompensați 
după merite. Nu e momentul 
pentni schimbări, luni. Continuați 
ce ați început. Acum vă puteți 
înnoi garderoba fără a exagera cu 
cheltuielile.

O PEȘTI
Sănătatea dv nu e de invidiat. 

Pot apărea probleme serioase cu 
stomacul, rinichii, spatele și 
circulația, așa că planificați-vă o 
vizită la medicul de familie. 
Duminică sunteți neliniștiți și 
tensionați, luați în tragic și o glumă 
nevinovată. Evitați deci 
contactele. Faceți un plan de 
bătaie înainte de a vă apuca de 
afaceri. Cereți ajutor dacă nu vă 
descurcați, menajați gelozia 
partenerului.

______________________ Z
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VÂNZĂRI 
CUMPĂRĂRI

• Vând spațiu comercial 
170 mp, curte, grădină. Ilia, 
str. Libertății bl. F2, parter. 
Tel. 092211359. (7929)

• Vând teren intravilan,
9000 mp, lângă Dacia 
Service. Informații la tel. 
094564743. (7938)__________

• Cumpăr garsonieră în
Deva, zonă centrală (zona 
gării sau piață). Tel. 230541. 
(7128)______________________

• Vând camion IFA W 50
cu prelată nouă, 
înmatriculat, numere noi 
(după RK), în stare foarte 
bună și remorcă 6 tone în 
stare perfectă,
neînmatriculată. Tel. 
092225049, 054/770465 seara. 
(7902)

• Vând VW Passat, 
înmatriculat și tractor U 640 
cu utilaje. Tel. 666543. (7796)

• Vând Dacia 1300, preț 
negociabil. Informații 
Lăgafatu, Valea Dîljii, nr. 22. 
(69454).

• Vând tractor 445, stare 
perfectă, preț avantajos sau 
schimb cu tractor chinezesc 
într-un piston sau două, 
plus diferența. Informații 
Bretea Strei (fost dispensar 
veterinar). Tel. 094/290150 
(6455).

• Vând orice
telecomandă pentru
televizor (165.000 lei), video, 
satelit. 092/368868. (6138)

• Vând chioșcuri
aluminiu, suprafața 16 mp 
fiecare, vizibile Piața Gării, 
nr. 2, Deva. Tel. 211411. 
(6291)______________________

■ Vând, decodez și repar 
celulare GSM, pe loc și 
foarte ieftin. Tel. 094859958. 
(6298)______________________

• Vând calculatoare 486, 
Pentium între 2-4.000.000 lei 
bucata. Relații tel. 211798. 
(7912)

• Vând șasiu Aro 243, set 
motor L27. Rapolt nr. 6, tel. 
669272.(7915)

• Vând armă vânătoare 
marca H-Shul, calibrul 16, 
stare foarte bună. Șoimuș, 
nr. 110. (7928)

• Vând haină vulpe roșie. 
Tel. 260279, după ora 18. 
(7944)

• Agropaloma vinde din 
stoc mijloace fixe. Licitația 
are loc în fiecare zi de luni, 
ora 10. Lista se află la sediul 
societății. Relații la tel. 
262035 '943)

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

• Vând și montez
parbrize pentru
autovehicule autohtone și 
import pentru orice tip de 
mașini (autoturisme,

autobuze, autocamioane și 
dube), atelier str. I.L. 
Caragiale, nr. 20, fosta 
fabrică de conserve. Tel. 
092/321691 sau 092/581860 
(6120)

• Vând telefoane
celulare, noi, Bosch, 
Motorola, Panasonic, 
Nokia, Phillips, Siemens. 
Decodez GSM. Tel. 092/ 
258121 (7807)______________

T Cântate belgiană 
prin:”TERMOSANITARA” - 
centrale termice,
radiatoare, boilere tub 
Henko și fitinguri cromate. 
Hunedoara, str.
Dorobanților, 12, tel. 092/ 
701072(7577) ~

• Societate româno-
italiană vinde vitrine 
frigorifice, congelatoare 
industriale, rafturi
frigorifice, utilaje frig, 
cuptor de patiserie. Se 
decontează transportul în 
intervalul 15 noiembrie - 31 
decembrie. Pentru fiecare 
vitrină achiziționată se 
acordă gratuit o ladă 
congelator. Tel. 059/ 
433352, 058/733796, 056/ 
291495. (7744)_____________

• Vând căței rasa Boxer,
5 săptămâni, tel. 054/ 
716465(7595) ____________

• Vând tâmplărie
completă, în Călan, mașină 
rindeluit, pe 4 fețe, uscător 
cherestea 40 mc. etc. 
Contracte externe.
Informații tel. 712208, după 
ora 20. (7598)______________

ÎNCHIRIERI
• Ofer spre închiriere 

apartament 2 camere 
central, nemobilat. Tei. 
225942, 094702454. (7932)

• Ofer spre închiriere 
garsonieră mobilată, zona 
Pompieri, plata anticipată. 
Tel. 215983.(7945)

• Ofer spre închiriere 
spațiu, 70 mp, posibilități 
en gros, mică producție. 
Tel. 054/230310, 620915. 
(7798)

• Ofer de închiriat 
garsonieră mobilată, 70 
DM/lună. Deva, tel. 623534. 
(7797)

• Ofer spre închiriere 
apartament două camere și 
garsonieră, ultracentrale. 
Tel. 215244. (7946)

OFERTE DE
SERVICII

• Efectuez transport cu 
microbuz 1,5 tone și 
camion 5 tone. Preț 
avantajos. Tel 194524466. 
(6300)

■ Mai sunt cca 40 de zile 
până în anul 2000. Sunteți 
pregătiți? DUAL vă oferă 
ultimele variante CIEL 
compatibile 2000. Relații

suplimentare la tel. 
230449. (7857)

• Companie far
maceutică angajează 
urgent reprezentant 
medical, medic sau 
farmacist part time cu 
autoturism propriu, pentru 
zonele Hunedoara, Alba, 
Sibiu. Tel. 094529016, 054/ 
214921, după ora 20. (7930)

• S.C. Panicor S.A. 
Hațeg angajează agent 
comercial pe zona Hațeg. 
Cerințe: studii medii sau 
superioare, experiență în 
domeniu, seriozitate, 
ușurință în comunicare și 
mașină personală. Se oferă 
salariu atractiv. Posibilități 
de avansare. Informații 
suplimentare la tel. 054/ 
713556. (7866)

• Societate comercială
cu sediul în Baia Mare 
angajăm agent comercial 
în orașul dumneavoastră, 
pentru comenzi-distribuție 
mezeluri. Informații tel-fax 
062/422463, 093/275041. 
(OP).....................-......................

• S.C. ALTEXIMPEX SRL
angajează șef magazin și 
gestionari în Hunedoara. 
Condiții: studii medii/ 
superioare, cunoștințe 
operare calculator (FOX 
PRO), vârsta maximă 35 
ani, domiciliul în 
Hunedoara. Acte necesare: 
CV, copie după actele de 
studii, fotografie recentă, 
înscrieri prin fax: 033/ 
230817, prin poștăr Ștefan 
cel Mare 6, Piatra Neamț, 
5600. Relații la 033/210671. 
(OP)______________________

COMEMORĂRI

• In 29 XI 1999 se 
împlinesc 25 ani de la 
decesul în combinat a celui 
care a fost

CISMAȘ ION
din Mânerău. Cu 

lacrimi și dor, soția. 
Dumnezeu să te 
odihnească în pacel (6351)

• Cu inimile îngreunate 
de durere și ochii plini de 
lacrimi, copiii, nurorile și 
nepoții anunță împlinirea a 
6 luni de la plecarea în 
lumea drepților a celei ce a 
fost scumpa noastră mamă 
și bunică

RĂDOANE ILEANA.
Dumnezeu să te 

odihnească în împărăția 
cerurilor alături de cel ce ți- 
a fost bun și iubitor soț 
RĂDOANE NUȚU. Parastasul 
va avea loc duminică, 28 
noiembrie 1999, la Biserica 
Ortodoxă din satul Poienița 
Voinii.

DECESE
• Salariații Ocolului 

Silvic Simeria sunt alături 
de colegul lor brig. 

Șerbescu Viorel din Grid, 
în greaua durere pricinuită 
de decesul mamei sale. 
Sincere condoleanțe 
familiei. (7937)’

SC SEVCOM SRL DEVA
Vinde la cele mai mici prețuri din 

Ardeal:
banane, portocale, lămâi, roșii, castraveți, ulei, 

zahăr, ouă și alte sortimente de legume și fructe. 
Tel/fax 054-216234.

SC ATLASSIB
Societatea de asigurări Deva

ANGAJEAZĂ
DIRECTOR SUCURSALĂ

Condiții: studii superioare tehnice sau economice, 5 ani 
vechime in muncă, posesor permis de conducere, domiciliul 
stabil In Deva ți telefon.

Relații la telefoanele: 069-211024 sau 2I1O4O.

• Se împlinesc 6 
săptămâni de la dispariția 
dragei mele soții

MOȚIU MARIA (TOMA)
Comemorarea are loc 

azi, 27 noiembrie, ora 10, la 
Biserica Ortodoxă din 
Deva, str. luliu Maniu. Iți 
voi păstra o vie și veșnică 

i amintire. (7935)

VREMEA
Vremea va fi rece și în 

general închisă. Cerul va 
fi mai mult noros. Izolat 
se vor semnala 
precipitații sub formă de 
ploaie. Vântul va sufla 
moderat din sector nord- 
estic. Temperaturile 
maxime vor oscila între -1 
și + 4 grade, iar minimele 
între -6 și -2 grade 
Celsius. (Octavian Jucu)

TRAGEREA SUPER LOTO
5/40 din 25.11.1999

16-5-11-14-31-35

TRAGEREA EXPRES DIR
25.11.1999

28-53-10-54-146

PUBLICITATE
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CO1XIEL
SC HIDROELECTRICA SA

SH HAȚEG
Sucursala Hidrocentrale Hațeg încadrează conform legii:

1 mașinist utilaj terasier, în următoarele 
condiții:

- calificare in meserie;
- minimum 10 ani vechime in activitate;
- domiciliul in zona adiacentă Centralei Subterane 

Retezat (comuna Totești sau Râu de Mori);
- vârsta maximă 50 ani.
Concursul se va desfășura in data de 10.12.1999, ora 

10,00, Ia sediul Uzinei Electrice Retezat, localitatea Brazi, 
comuna Râu de Mori, jud. Hunedoara.

Persoanele interesate și care corespund condițiilor 
menționate mai sus vor Înainta la sediul sucursalei Biroul 
Resurse Umane o cerere tip de înscriere la concurs.

Tematica și bibliografia se găsesc Ia Biroul Resurse 
Umane.

Consiliul de administrație al 
SC PANICOR SA Hunedoara 

cu sediul în Hunedoara, str. Mihai Viteazu, nr. 1 
Hunedoara

convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 
ACȚIONARILOR la sediul societății din str. Mihai 

Viteazu, nr. 1, în data de 14.12.1999, ora 15,00, cu 
următoarea
ORDINE DE ZI

1. înființarea unei societăți comerciale cu 
denumirea SC CORPAN SRL sub forma unei 
societăți cu răspundere limitată cu sediul social 
în str. Mihai Viteazu, nr. 1, Hunedoara, având 
asociat unic pe SC PANICOR SA Hunedoara.

2. Aprobarea actului constitutiv al societății 
comerciale cu răspundere limitată.

3. Diverse.
în caz de neîntrunire a cvorumului prevăzut în statut a 

doua adunare se va ține în data de 15.12.1999, în același 
loc și la aceeași oră ca și prima.

Informații suplimentare la telefon nr. 054/ 713556.

SC Vânătorul și Pescarul SRL 
București și AJVPS Hunedoara 

ANUNȚĂ:
Angajarea unui GESTIONAR la magazinul cu 

articole de vânătoare și pescuit sportiv din 
Deva, str. G. Coșbuc, nr. 21.

Doritorii sunt rugați să depună cererile la sediul AJVPS 
Hunedoara din Deva, str. G. Coșbuc, nr. 21.

Pentru relații suplimentare sunați la numărul 215422 
sau 219581.

Eanca A&ricolă SA 
Deva

VINDE LA LICITAȚIE o combină agricolă C12. 
Preț de pornire:38.000.000 lei, precum și un auto
turism Dacia 1410 cu preț de pornire 30.000.000 lei.

Licitația va avea loc la data de 30 noiembrie 1990, 
ora 10,00, la biroul executorului judecătoresc de pe 
lângă Judecătoria Deva și se va repeta în fiecare zi 
de miercuri. Informații la telefon 054/213911 - Banca 
Agricolă SA Deva.

x_____________ ____________________________ /

în atentia candidatilor 
la obținerea calității de 

membru vânător
Urmare adresei nr. 3/ 3767/ LG/ 

23.11.1999 emisă de Ministerul Apelor, Pă
durilor și Protecției Mediului s-a transims 
propunerea noastră de organizare a exa
menului pentru obținerea calității de 
vânător în data de 10.12.1999.

Locul și ora de desfășurare a examenului 
vor fi comunicate în timp util, după confir
marea de acceptare a datei propuse.

* M

___________________________________________________________ —*

VINDE:
CASE DE MARCAT CU MEMORIE FISCALĂ CARAT 1500 ER-i

Casa de marcat cu memorie fiscală CARAT 1500 ER-I 
este destinată pentru înregistrarea vânzărilor în toate tipurile 
de unități comerciale.

Caracteristici:
J Memorie fiscală energoindependentă de păstrare a 

circuitului realizat la 4 grupe fiscale precum și a circuitului 
total cuprinzând 3.109 rapoarte (8 ani)

J Posibilitatea de activare concomitentă a 9 operatori
J Programarea prețurilor (PLU) pentru 1.500 articole 

la magazine și 1.400 articole la restaurante
S Tipărirea automată a TVA (4 grupe).
J Imprimarea pe bon a unui text (antet, nr. de ordine 

al bonului, codul casierului, codul fiscal al agentului 
economic, data și ora de emitere a bonului, seria fiscală)

Z ’ ......................................
cititor optic

Z
Se asigură service garanție și postgaranție de către IIRUC 

SA Deva

Interfețe pentru cuplare la calculator, cântar electronic,

Sertar cu cifru de siguranță

PREȚ 400 $ + TVA
JNFORMAȚII LA TEL: 054-213357, 054-214124 SAU LA SEDIUL SOCIETAR



Cuvântul liber

BNS și CSDR protestează Tombola sărbătorilor de tarnă
Indexarea salarială de 

manieră a absorbi efectele 
inflației, blocarea prețurilor 
pe piața cerealelor, a cos
turilor serviciilor și produ
selor controlate de stat 
sunt doar două din reven
dicările pe care filialele hu- 
nedorene ale BNS și 
CSDR le-au făcut publice 
cu ocazia mitingului orga
nizat joi, 25 noiembrie a.c., 
la Deva. După o critică 
dură la adresa puterii, pre
ședintele Filialei Hunedoa
ra a B.N.S.,dl Adolf Mure- 
șan, a punctat necesitatea 
luării în serios a sindica
telor ca negociator în troica

ce mai cuprinde Guvernul și 
Patronatul.

în acest sens, vorbitorul a 
precizat că una dintre reven
dicările sindicaliștilor vizează 
participarea la negocierile

La Deva

pentru bugetul pe anul 
2000, propunându-se noi 
abordări în domeniile refor
mei bugetare și fiscale, co
lectării veniturilor la buget și 
alocării resurselor bugetare. 
A fost ridicată la rang de re
vendicare și necesitatea de 
a se deschide larg, din in-

5p irt • Spurt • Sport
Steaua s-a stins la Praga: scor 4-1 pentru 

Slavia
în meciul din prima manșă a turului al 3-lea în Cupa UEFA la 

fotbal, Slavia Praga a învins la un scor ce miliatrii l-au mai 
înregistrat și în partide din campionatul intern: 4-1! Cehii au 
deschis în primul minut scorul și, cu toate că și Steaua și-a 
creat câteva ocazii de gol, în jocul ei au fost prezente marile 
găuri în apărare și ratările în fața porții a’dverse. Pentru a se 
califica mai departe, Steaua are nevoie de o victorie cu 3-0 la 
București, în meciul din retur. Ceea ce ar fi greu de crezut să 
realizeze cu actuala formație. (S.C.)

Fotbal pe micul ecran
După programul definitivat de Consiliul Ligii Profesioniste de 

Fotbal, sâmbătă (27.11) de la ora 13,30 se transmite pe Antena 
1 meciul Gloria Bistrița - Dinamo, iar de la ora 16,00, FC Național 
- Astra Ploiești.

Duminică (28.11) de la ora 14,00, Rapid - FCM Bacău.
Restanța Rocar - Steaua se va disputa marți, 30.11, ora 

14,00. (C.S.)

Hunedoara
Finala Campionatului Național de 
popice perechi, individual simplu, 

individual combinat
23-25.11.1999

Arena de popice "Siderurgica" din Hunedoara a găzduit, timp de trei zile, această 

competiție care a demarat într-o atmosferă neutră ;i odihnitoare.

Prima zi a fost, pur și simplu, un maraton al capacității de autocontrol, o 

veritabilă probă de ambiție, unde dorința de perfecțiune nu a încetat nici o clipă, 

proba de perechi provocând necontenite răsturnări spectaculoase de situații, rod al 

întâmplării sau al inevitabilelor momente de abandonare c dispozițiilor tactice.

Recordul de entuziasm al numeroșilor spectatori a fost stabilit abia în ultimele 

minute ale probei, extrem de fecunde, competitorii nesfiindu-se să demonstreze că 

această competiție nu suportă mediocritatea.

lată-i și pe fericiți! câștigători:

Senioare:

- Maricica Cojan - Viorica Botezatu ("Melrom" Brașov) - 877 p.d. - locul I;

- Emeșe Airizer - Doina Baciu ("Eledromureș" Tg Mureș) - 870 p.d. - locul al ll-lea;
- Eilofteia Boncan - Maricica Moisii ("Rapid" Brașov) - 868 p.d. - locul al lll-lea. 

Seniori:
- Dumitru Beșe - Cornel Popa (CFR Industria Sârmei Câmpia Turzii) - 1833 p.d. - 

locul I;

- Nicolae Popa - Mănel Manea ("Siderurgica" Hunedoara) - 1829 p.d. - locul al ll- 

lea;

- Costică Ciurdea - Iulian Cucu (CFR Olimpia ACB lași) - 1828 p.d. - locul al lll-lea.

Ziua a doua a început cu cea mai disputată probă - individual simplu, unde 

truda solitară s-a caracterizat printr-un efort nedrămuit, în lupta pentru întâietate.

Aparenta impasibilitate budistă a jucătorilor nu a înșelat nici un marlor ocular.

Claudiu Boantă, component al lotului de popice "Siderurgica", abia în primul său 

an de seniorat, prin maniera sa de joc în foiță și fără ezitări, începe să provoace 

adversarilor stări de disconfort, deși pe lot parcursul jocului își compusese o mină care 

cerea, parcă, scuze celor învinși.
Rezultatul său de 952 p.d. și titlul de campion național ne îndreptățesc să 

spunem, fără rezerve, că secția de popice a clubului nostru nu are un caracter 

ornamental și nu este un loc de promovare a nulităților, ci o incontestabilă școală de 

produs valori.

Locul al ll-lea - Leontin Popp - "Rulmentul" Brașov - 934 p.d.;

Locul al lll-lea - Remus Antimirescu - "Constructorul "Galați - 919 p.d.;

Senioare:

■ Maricica Cojan ("Metrom" Brașov) - 480 p.d. - locul I;

- Ioana Gonciar ("Rapid" București) - 456 p.d. - locul al ll-lea;

- Tilda Duxa ("Electromureș" Tg. Mureș) - 451 p.d. • locul al lll-lea;

Ziua a treia - individual combinat:

Senioare:
■ Maricica Cojan ("Metrom" Brașov) - 1386 p.d. - locul I;

■ Tilda Duxa ("Eledromureș" Tg. Mureș) -1328 p.d. - locul al ll-lea;

- Ioana Gonciar ("Rapid" București) -1326 p.d. - locul al lll-lea.

Seniori:

- Petru) Mihălcioiu ("Carpați" Sinaia) - 2843 p.d. - locul I;

- Dumitru Beșe (ICS Turzii) 2792 p.d. - locul al ll-lea;

- Costică Ciurdea (CFR lași) - 2785 p.d. ■ locul al lll-lea.

Prof. Valentin BERBECARU

terior, ferestrele procesu
lui de privatizare pentru o 
mai mare transparență a 
acestuia. Sindicaliștii so
licită o mai bună comuni
care a FPS cu instituțiile 
implicate în dezetatizare, în 
depolitizarea privatizării, 
precum și o informare 
completă și corectă a pu
blicului despre protago
niștii privatizării și mai ales 
despre rezultatele obținute 
din privatizare.

La mitingul de la Deva 
au participat sindicaliști de 
la SD Deva, Termocentrala 
Mintia, DJD-RA, Macon, 
Ambulanța, Poșta Română, 
Matex, Casial. S-a înaintat 
Prefecturii Hunedoara, spre 
cunoștința Guvernului, lista 
de revendicări, urmând ca 
în 2 decembrie a.c. să se 
desfășoare la București un 
mare miting de protest cu 
participare națională. De 
amintit că, la Deva, numărul 
protestatarilor n-a depășit 
350 de persoane.

A. SĂLĂGEAN

S.C. Consult Medicom 
SRL și ziarul “Cuvântul liber” 
organizează Tombola sărbă
torilor de iarnă la care pot par
ticipa cititori ai ziarului care au 
cumpărat jucării purtând eti
cheta cu înscrisul: “Tombola 
sărbătorilor de iarnă”.

1. Eticheta de pe jucărie cu 
anunțul de tombolă se decu
pează și se introduce într-un 
plic împreună cu talonul din 
ziarul “Cuvântul liber”.

2. Pentru mai multe șanse 
de câștig se acceptă ca în fie
care plic să fie o etichetă cu 
mențiunea de tombolă și un ta
lon din ziarul “C.L.”

3. Plicurile se vor expedia 
pe adresa ziarului “Cuvântul 
liber” până cel mai târziu în 
data de 24.12.1999.

4. Pentru operativitate pli
curile cu taloanele aferente se pot 
aduce și personal la redacția zia
rului “Cuvântul liber” din clă
direa Tribunalului județean 
Deva, str. 1 Decembrie, nr. 35, 
până în data de 27.12.1999, ora

10. ziarul din 28.12.1999.
5. Premiile puse în joc sunt 

următoarele:
Premiul I: jucării în valoare 

de 400 000 lei
Premiul II: jucării în valoare 

de 300 000 lei
Premiul III: jucării în valoare 

de 200 000 lei.
6. Tragerea la sorți a plicu

rilor câștigătoare va avea loc în 
data de 27.12.1999, ora 12, la 
sediul ziarului “Cuvântul liber”. 
Câștigătorii vor fi anunțați în

I 
I

Premiile se vor putea ridica 
începând din data de 28. 12. 
1999, de la sediul ziarului 
“Cuvântul liber” sau vor fi tri-
mise prin poștă, la solicitarea 
câștigătorilor.

7. Nu pot participa la con
curs angajații firmei SC Consult 
Medicom și ai ziarului 
“Cuvântul liber”.

- Mai multe plicuri, mai 
multe șanse de câștig.

SUCCES!

Tombola sărbătorilor de iarnă 
TALON DE PARTICIPARE

| Numele:____________________________________

I 
I
I

Prenumele:__________________________________  I
' Localitate:__________________________________ '

Telefon:_______________________ B.I.__________ J

Trimiteți acest talon într-un plic împreună cu eticheta | 
.de pe jucăria cumpărată ( care atestă participarea la. 
! concurs) pe adresa ziarului nostru și veți putea participa la:
■ extragerea tombolei ce va avea loc în 27 XII 1999, putând'

■ câștiga unul din premiile puse în joc.

Primăria municipiului Deva
Cu ocazia zilei de 1 Decembrie

Cu ocazia zilei de 1 Decembrie — Ziua Națională a României, 
Primăria municipiului Deva solicită ca, în baza Legii nr. 75/1994, 
art. 3, alin, a), toate instituțiile și toți agenții economici de pe raza 
municipiului să arboreze drapelul României.

Ceremonia depunerilor de coroane va avea loc în data de I 
Decembrie 1999, ora 9.30, la Catedrala Sf. Nicolae din Deva.

Biroul Relații externe, mass-media

Programul cu publicul
Primăria municipiului Deva anunță că, începând cu 

data de 30 noiembrie 1999, programul de relații cu 
publicul se va asigura de luni până vineri, între orele 
8.30-11.00 și 14.30-16.00.

CONSILIUL 1)E
ADMINISTRAȚIE AL 

SC SARMISMOB SA DEVA 
cu sediul în Deva, str. CA Rosettl, nr. 8, convoacă în data 

de 14 decembrie 1999, ora 10, ADUNAREA GENERALĂ 
EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ce va avea loc la sediul 
societății cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea majorării capitalului social;
2. Cumpărare de acțiuni proprii;
3. Schimbarea Consiliului de Administrație;
începând cu data de 29.11.1999 documentele șl 

materialele informative referitoare la problemele Incluse pe 
ordinea de zi se pot consulta la sediul societății comerciale: 
Deva, str. C.A. Rosettl, nr. 8, tel. 227901, fax 227948, între 
orele 12-15.

în cazul neîntruniril cvorumului, Adunarea Generală se va 
ține a doua zl, 15.12.1999, în același loc șl la aceeași oră.

McDonald’s are o nouă surpriză 
plăcută pentru tine:

Plăcintă cu caise
Descoperă gustul proaspăt al caiselor 

în mijlocul toamnei. 
Numai la McDonald’s!

Poluanții gazoși analizați 
(dioxid de azot, dioxid de sulf, 
amoniac și fenoli) au și pentru 
perioada 15.11 - 22.11.1999 
valori medii și maxime care se 
încadrează în limitele stabilite 
de STAS-ul de calitate al ae
rului nr. 12574/ 87. Valorile ma
xime au fost puse în evidență 
pe zona Hunedoara la data de 
17.11 pentru dioxidul de azot, 
amoniac și fenol, în data de
17.11 pe zona V. Jiului și în
18.11 pe zona Călan pentru 
dioxidul de sulf.

Pulberile în suspensie au 
valori medii și maxime care s- 
au încadrat în limita admisă de 
0,15 mg/ mc aer/ 24 h la toate 
cele 16 puncte de control din 
județ.

Valoarea maximă s-a înre
gistrat pe zona Chișcădaga la 
data de 19.11.1999.

Pulberile sedimentabile 
continuă să prezinte depășiri 
ale limitei admise de 17,0 g/

mp/ lună doar pe zona Chiș
cădaga de 5,4 ori pentru valoa
rea medie și de 7,36 ori pentru 
valoarea maximă. Față de pe
rioada anterioară a crescut can
titatea de pulberi sedimentabile 
emise în atmosferă de către SC 
Casial SA cu 73,7 g mp/ lună 
pentru valoarea medie și cu 96,3 
g/ mp/ lună pentru valoarea 
maximă.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama absor
bită se mențin în limitele de va
riație ale fondului natural de ra
dioactivitate pentru factorii de 
mediu analizați. în comparație cu 
valorile de atenție stabilite pen
tru depunerile atmosferice de 
200Bq/ mp/ zi și de 10,0 Bq/ mc 
aer pentru aerosolii atmosferici, 
s-au obținut valori medii de 0,72

Bq/ mp/ zi și respectiv de 2,03 
Bq/ mc/ aer pentru aerosoli.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu provenite de la unitățile 
de extracție și de preparare a 
cărbunelui și accidental de la 
CTE Paroșeni au avut o valoare 
medie de 3034,8 mg/1 și o va
loare maximă înregistrată în data 
de 17.11.99 de 4964,0 mg/1. Ra
portând valorile obținute la pe
rioada 8-14.11.1999 se constată 
o creștere a cantității de materii 
în suspensie pe râul Jiu cu 
929,0 mg/1 pentru valoarea me
die și cu 1377,0 mg/ I pentru 
valoarea maximă.

Pentru depășirea valorilor 
limitelorr abilite au fost aplicate 
penalităț. în valoare de 13,661 
mii. lei din care 10,345 mii. pentru 
unitățile de extracție și prepa

rare a cărbunelui din Valea 
Jiului și 3,316 mii. lei unor uni
tăți din b.h. Mureș ca SC Pres
tatorul SA Hațeg, SC Suinprod 
SA Orăștie, SC Siderurgica SA 
Hunedoara etc.

Trebuie menționat'faptul că 
pentru perioada ianuarie - sep
tembrie a.c. unitățile de extrac
ție și preparare a cărbunelui 
au fost penalizate cu peste 
107, 1,15 mii. lei pentru evacu
area de ape uzate industriale, 
insuficient epurate în cursurile 
superioare ale râului Jiu. Efec
tele pe care aceste ape le pro
duc în apele de suprafață con
stau în alterarea gravă a calită
ților fizico-chimice și biologice, 
cheltuieli foarte mari în tratarea 
apei râului pentru folosințe din 
aval, degradarea peisajului 
asociat cu reducerea poten
țialului turistic al zonei etc.

Agenția de Protecția 
Mediului Deva


