
fAdministrațiile locale ale 
municipiilor, orașelor și 
comunelor încearcă de multă 
vreme să obțină de la RENEL 
un tarif pe kilowatt egal cu cel 
care se aplică populației. Fără 
succes. Consumul energetic 
pentru iluminatul public se 
plătește în continuare cu tariful 

^cu care-l plătesc agenții

CUM ÎL CREDITEAZĂ SĂRACUL PE CEL BOGAT
economici. Și e al naibii de 
împovărătoare factura 
energetică, în special pentru 
bugetul leșinat al comunelor!

Și totuși subunitățile din 
teritoriu ale RENEL au găsit 
posibilitatea de a fi creditate 

de unitățile administrativ- 
teritoriale bugetare rurale. 
Cum?

Dacă satul are rețea de 
iluminat public dar nu are 
corpuri de iluminat pe stâlpi, e ca 
și cum nu l-ar avea. Dacă 

primarul vrea să scape de gura 
satului cumpără din bugetul 
local atâtea corpuri de iluminat 
câte lipsesc. O cumpărătură se 
face o dată și costă zeci, ba 
uneori sute de milioane de lei. 
Dar atât rețeaua de medie sau 

joasă tensiune cât și corpurile 
de iluminat public de pe stâlpi 
sunt proprietatea RENEL. 
Normal, civilizat, drept ar fi ca 
aceste completări să le facă 
operativ, la cererea primăriilor, 
furnizorul de energie electrică.

El plătește corpurile de'' 
iluminat, sigur. Dar o face 
eșalonat, scăzând din factura 
pentru energie a comunei 
câte ceva în fiecare lună. 
Primăria cumpără în martie și 
tot recuperează până în 
decembrie. Ați priceput cum îl 
creditează săracul pe bogat?

Ion CIOCLEI'

COTIDIAN INDEPENDENT APARE LA DEVA Cupoanele agricole și 
cocenii de porumb
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Parcă niciodată n-au stat așa 
de rău treburile în agricultură, mai 
ales în privința arăturilor. Mizând 
prea mult pe primirea cupoanelor 
agricole, cu care să fie acoperit 
măcar costul arăturii acum în 
primăvară, mulți producători agricoli 
se văd acum în situația de a nu fi 
făcut nici eliberarea terenului de 
cocenii de porumb.

Starea de sărăcie a țăranului, 
care este mereu împins spre sapa 
de lemn, cauzată și de faptul că în 
anul trecut nu și-a putut vinde nici 
bruma de cereale disponibile pentru 
a mai face rost de ceva bani, este 
pusă cu putere în evidență de 
neputința de a mai respecta cât de 
cât niște reguli elementare ale 
agriculturii, între care se găsește și

executarea arăturilor din toamnă 
sau, în cel mai rău caz, în ferestrele 
iernii. La toate aceste necazuri se 
mai adaugă imposibilitatea de a-și 
mai procura semințe de calitate, 
de a face fertilizarea și erbicidarea 
culturilor - cerințe esențiale pentru 
a obține recolte care să scoată 
gospodăria țărănească din starea 
unei producții de subzistență.

Norocul pentru a mai urni 
lucrurile din loc ar consta, cum bine 
se știe, în primirea cupoanelor 
agricole, care, în ciuda 
promisiunilor dlui Gavrilescu, 
întârzie să ajungă la utilizatori, 
ceea ce face ca și câmpul să arate 
așa cum se poate vedea la tot 
pasul. (N.T.)

“Scopul scuză mijloacele” 
mai actuală decât oricând
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La Hunedoara, primul 
cabinet în care am intrat spre 
a ne documenta în vederea 
realizării rubricii de față a fost 
cel al medicului pediatru 
Maria Coposescu (Dispen
sarul 5 pediatrie). Din 
respect pentru această 
profesie și pentru că tocmai 
consulta un copil, am 
așteptat până când a avut 
răgazul să ne acorde câteva 
minute. N-a acceptat însă un 
dialog. Motivul nici măcar nu

> Pe stadioanele de 
fotbal

La Hunedoara, sâmbătă, 14 
martie, Corvinul va primi replica 
echipei U.M.Timișoara clasată pe 
locul 17 în clasamentul Diviziei B, 
seria a Il-a, ce se luptă pentru 
evitarea retrogradării. Meci 
interesant (tot sâmbătă) și la 
Certej unde oaspeți vor fi 
“ortacii” de la Minerul Berbești - 
locul 3 în clasamentul Diviziei C, 
seria a lll-a

> Lupte libere la 
Deva

Sâmbătă, între orele 9-13 și 
16-20, și duminică, orele 9-12, în 
sala de sport a CSS Deva (din 
incinta Liceului ‘‘Transilvania’’), 

l-am intuit... Fără comentarii, 
în schimb, dra doctor 

Elisabeta Corpade și

asistenta Virginia Tat de la 
Dispensarul 3 școlar con
siderau că este binevenită 
clarificarea unor probleme

se desfășoară etapa de zonă a 
cluburilor sportive școlare la 
lupte libere la care participă 
școlari născuți în anii 1980,1981 
și 1982. Vor evolua sportivi din 9 
orașe ale țări. (S.C.)

> Hunedoara. Crite
riul speranțelor la box

De la ora 10, sâmbătă, 14 
martie, în Sala sporturilor de la 
Constructorul va avea loc 
''Criteriul speranțelor la box”, menit 
să pregătească și să selecționeze 
tinere speranțe la cădeți și juniori, 
la care vor lua parte sportivi de la 
A.S.’’Constructorul”, Siderurgica 
Hunedoara, Minerul Vulcan, 
Minerul - Comexim Lupeni și o 
echipă reprezentativă din Arad. 
(SC.) 

legate de Legea asigurărilor 
a 

al
sociale de sănătate și 
Ordinului nr. 1011

Ministerului Sănătății privind 
alegerea medicului de 
familie de către asigurați, mai 
cu seamă că “oamenii nu

> Simpozion știin
țific

Duminică, 15 martie a.c., are 
loc la Gurasada simpozionul 
științific pe tema "Silviu Dragomir 
- istoric al Revoluției române de 
la 1848-’49”. Manifestarea este 
dedicată împlinirii a 150 de ani 
de la revoluție și 110 ani de la 
nașterea lui Silviu Dragomir. 
(M.B.)

> Cârmacii de ser
viciu ,

De gardă în Deva, la finele 
acestei săptămâni, este 
farmacia “Integra", situată pe 
strada M: Eminescu, bloc 19b, 
ap.1 (zona Liliacului), telefon 
223935.

în același interval, locuitorii 
din Hunedoara vor putea apela 
la serviciile unității farmaceutice 
“Lu - Ka”, din zona pieței “Obor", 
telefon 717194. (E.S.) 

prea știu cum să pro
cedeze". Ca medic școlar, 
dr. Corpade a avut posi
bilitatea să opteze pentru a 
rămâne pe același post sau 
a fi medic de familie. 
Dumneaei a decis pentru 
medic școlar. Consideră 
însă că nu-i corect faptul că 
a trebuit să aleagă, în timp

Estera SÎNA
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Viceprimarul Călanului, 
Octavian Dumulescu, folosește 
o modalitate interesantă de a 
cuantifica eficiența muncii 
salariaților din subordine.

Când îi încredințează unuia o 
sarcină îi dă termenul de 
realizare și-l înscrie cu sarcina 
respectivă într-un carnet 
personal. La termen, verifică 
modul cum s-a achitat de 
sarcină salariatul respectiv. 
Dacă a făcut-o și a făcut-o 
corespunzător, în dreptul lui 
apare o bulină verde. Dacă n-a 
făcut-o, apare o bulină neagră.

La soroace, atunci când 
oamenii sunt recompensați, 
avansați, bulinele verzi au 
greutatea lor. Și cele negre - de 
asemenea - atunci când se 
aplică o sancțiune sau, 
Doamne ferește, trebuie să se 
renunțe la respectivul salariat.

Ca la grădiniță, ziceți? Nu 
ziceți! Responsabilitatea față de 
muncă a unor semeni ai noștri, 
nu numai la Călan, nu 
depășește nivelul unui copil de 
grădiniță. Și ne mirăm că 
suntem unde suntem cu 
societatea românească. (I.C.)

Un adevăr neglijat
ai carte, ai PARTE

Cu aproximativ un an de zile 
în urmă făceam referire în cadrul 
unui articol la o anumită situație

I 

a câtorva biblioteci comunale: în 
nu mai puțin de 23 de localități 
aceste instituții nu benefteiaseră 
pe parcursul anului anterior (’96) 
de nici un ban de la bugetul local 
pentru achiziția de carte.

După cum reiese din datele 
centralizate de Biblioteca 
Județeană “OvidDensusianu”din 
Deva, situația s-a repetat și anul 
trecut; ce-i drept, însă, la o scară 
mai mică. Adică la nivelul 
comunelor Certeju de Sus, 
Orăștioara de Sus, Balșa, Lunca 
Cernii, Sălașu de Sus, Turdaș, 
Brănișca, Cerbăl, Toplița, 
Răchitova, Geoagiu-Băi. N-ar fi 
de preferat să credem ci cei care 
administrează bugetele consiliilor 
locale sunt în afara cunoașterii 
rostului și locului cărții în dez

voltarea spirituală a omului, a 
obștii, în fond. E adevărat că 
mereu pot fi invocate alte 
priorități, mult mai urgente și mai 
importante pentru viața comunei. 
Cum să înțelegem, totuși, că în 
timp ce biblioteci ca cele din 
Geoagiu Sat, Dobra, Riu de Mori, 
Zam, Băița, Baru, Ghelar, Ilia, 
Sântămărie Orlea, Teliuc, 
Sarmizegetusa, Băcia, Unirea au 
primit sume cuprinse între 1 și 2 
milioane de lei, pentru cele in cauză 
nu s-au găsit (din nou, în unele 
cazuri) nici măcar câteva sute de 
mii care să contribuie la 
îmbogățirea hranei spirituale a 
locuitorilor comunei respective. Cu 
atât mai mult cu cât la majoritatea 
bibliotecilor numărul cititorilor 
este în continuă creștere, dată fiind 
și scumpirea deloc neglijabilă a 
cărților. Și cu atât mai mult se 
evidențiază asemenea neajunsuri în 

localitățile mai mari, unde fondul 
de carte și mai ales cerințele sunt 
pe măsură... (Aici merită a fi 
amintite și bibliotecile din Brad 
și Simeria, ale căror posibilități 
s-au situat sub un milion de lei).

în asemenea condiții, 
conducerea Bibliotecii Județene 
s-a văzut nevoită să propună 
Comisiei de cultură din cadrul 
Consiliului Județean ca banii 
destinați achiziției de carte să se 
centralizeze la nivelul Bibliotecii, 
urmând ca aceasta să facă o 
repartiție corespunzătoare în 
teritoriu. Anul trent repartiția 
s-a realizat pe baza celor 40 de 
milioane de lei primite de la 
Ministerul Culturii. Ce va mai fi 
de-acum încolo. ..vom trăi și vom 
vedea.

Georgeta BÎRLA

Pădurile se integrează 
organic în viața și ansamblul 
relațiilor sociale, îndeplinind 
funcții deosebite: de regu
larizare a debitului apelor, 
protecție a solului contra 
eroziunilor, alunecărilor și a 
factorilor climatici dăunători, 
pentru sănătatea oamenilor și 
multiple alte servicii de ordin 
estetic, științific, apărare a 
obiectivelor industriale, tere
nurilor agricole etc. Nu mai 
puțin importantă rămâne 
funcția pădurii de a produce 
cu continuitate masa lem
noasă necesară acoperirii 
nevoilor economiei naționale. 
Pădurea, acest tezaur de 
neprețuit pentru trecutul, 
prezentul și mai ales pentru 
viitorul țării, este considerată 
ca o componentă de primă 
mărime a avuției naționale. 
Ca urmare, conservarea și 

,protejarea acesteia reprezintă 

o îndatorire a tuturor cetățenilor 
patriei.

Având în vedere impor
tanța pădurilor, a multiplelor 
funcții pe care le realizează, în 
perioada martie-aprilie a 
fiecărui an, au loc o serie de 
manifestări sub genericul 
“Luna pădurii”, acțiune cu un

15 MRRTIC -
15 APRILIE 

1998
pronunțat caracter educativ, 
prin care populația, și în primul 
rând tineretul, participă la 
executarea unor lucrări silvice.

în cadrul acestor acțiuni în 
cele 7 ocoale silvice, sub
ordonate Direcției Silvice 
Deva, se vor executa: 

semănături de rășinoase în 
solarii, semănături și repicaje 
de foioase și rășinoase în 
pepinierele silvice, scosul 
puieților necesari pentru 
împăduriri.

în solarii se vor semăna 
cu molid și cu larice 1300 
mp.

Din pepinierele silvice 
proprii se vor scoate 2,6 
milioane de puieți forestieri 
de foioase și rășinoase, 
care se vor folosi la lucrările 
de împăduriri din județul 
nostru, cât și din alte județe 
(cca 400 mii puieți). La Oco
lul Silvic Hațeg, Pepiniera 
silvică Reea și Ocolul Silvic 
Geoagiu avem în stoc puieți 
ornamentali: tei, catalpă,

ing. Mircea COVACI, 
Direcția Silvică Deva

(Continuare în pag. 8)Z
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/ Sâmbătă
14 martie

I
I 7.00 Bună dimineața... de la 

Timișoara 9.05 Feriți-vă de 
măgăruș! (em. pt. copii) 10.05 
Viața ca in viață (s, ep. 18) 10.50 
Desene animate 11.20 Femeia 
în verde (thriller SUA’45) 12.30 
Ecr?nul (mag. cinema) 13.00 
Rcnald Reagen (do.) 16.20 

sute de catarge (div.) 
17.20 Justiție militară (s, ep. 2)
18.10 Povestirile lui Donald 
Rățoiul (d.a) 18.35 Hollyoaks (s, 
ep. 60) 19.00 Teleenciclopedia 
1*9.40 Săptămâna sportivă 

.19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport 20.30 Eurovision ’98 - 

■ Selecția națională: Jurizare (d)
21.30 Vizitatorul (s, ep. 2) 22.30 
Pe aripile vântului (f. SUA '39, 
p. II)

TVR 2
8.00 Degețica (d.a./r) 8.30 

Sporturi extreme 8.55 Co
morile lumii (do): Borobudur. 
Muntele celor 1000 de Buddha 
9.25 Filmele săptămânii 10.35 
Cinematograful vremii noas
tre: Jacques Rivette (do) 11.30 
TVR Timișoara 13.30 Ac

tualitatea culturală 14.00

Duminică
15 martie

TVR 1
7.00 Bună dimineața de la... 

București 8.30 Lumină din 
lumină (em. religioasă) 9.05 
Colț Alb (d.a) 9.30 Fetița cu 
pistrui (s) 10.00 Ala-bala, 
Portocala! (em. pt. copii) 10.45 
Biserica satului (do) 11.00 
Viața satului 13.00 National 
Geographic 14.00 Fotbal Meci 
din Divizia A (d) 15.50 Mașina 
de goluri (div.) 17.20 Star Trek- 
Deep Space Nine (s) 18.00 
Aladdin (d.a) 18.35 Hollyoaks 
(s, ep.61) 19.40 Duminica 
sportivă (mag. sportiv) 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo, 7 zile în 
România 21.00 Musafirul (co. 
SUA 1995)

TVR 2
8.00 Degețica (d.a/r) 8.30 

Sporturi extreme 8.55 
Comorile lumii: Machi Pichu 
9.25 Filmele săptămânii 9.30 
Ferestre deschise 10.35 
Julien Green - Jurnalul unui 
secol (do) 11.00 Handbal 
Preliminariile CE feminin : 
România - Slovacia (d) 13.30 

^Memoria exilului românesc 

'SC wnî

16 MARTIE

TVR I
12.05 Ultimele știri (s/r) 

13.00 Avocatul poporului (r)
14.10 Cristal (s/r) 15.00 Opera 
Mundi (r) 15.30 Memoria 
exilului românesc (r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară 
17.35 Casă de piatră (s, ep. 99) 
18.00 Arhive românești 19.00 
Sunset Beach (s, ep. 172)
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport 21.15 Baywatch (s, ep. 
139) 22.15 Fețele schimbării 
(talkshow) 23.15 Jurnalul de 
noapte 23.30 Scena 0.00 Ca
nary Wharf (s, ep. 118)

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Ecranul (r) 13.15 Doar o 
vorbă „săț-i” mai spunl (r) 13.30 
Club 2020 (r) 14.00 Conviețuiri 
(mag.) 15.10 Limbi străine. 
Engleza 15.35 Degețica (d.a) 
16.00 Micaela (s, ep. 158) 16.50 
Cristal (s, ep. 238) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 18.00 

^Hei-Rup! Hei-Rap! Emisiune cu

Căderea vulturilor (s, ep. 8)
15.10 Tradiții 15.35 Degețica 
(d.a) 16.00 Micaela (s, ep. 156)
16.50 Cristal (s, ep. 236) 17.35 
Dor de mamă (melodii 
populare) 18.00 Planeta ci
nema (r) 18.50 Jurnalul 
actualității muzicale 19.00 
Serata muzicală TV 21.30 Con
cert simfonic: J.S. Bach 22.30 
în plină acțiune (s/r) 23.20 
Stop cadru

ANTENA 1
7.00 Știri/Revista presei

7.10 Puterea banilor (s/r) 8.00 
O iubire de neuitat (s/r) 9.20 
Ultimele 5 minute (s, ep. 9)
10.50 Cartonașul galben (r)
11.50 Vedeta în papuci 12.30 
Muzică populară 13.00 Viață 
sălbatică (do) 13.30 Model 
Academy (s, ep. 84) 14.00 
Știrile amiezii 14.20 Viața de 
la zero (s, ep. 12) 14.50 
Poveștile prietenilor mei 15.30 
Onyx by Request 16.30 între 
prieteni (em. pt. tineret) 17.30 
Club Hawaii (s) 18.00 Cafea cu 
parfum de femeie (s) 19.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 
Schimbul de noapte (f.SUA 
1994) 21.30 Știri 21.40 A treia 
planetă de la Soare (s) 22.05 
Arliss (s, ep. 19) 22.30 Beavis 
& Butt-head (s) 23.00 Pasăre 
de pradă (thriller SUA 1995) 

14.00 Căderea vulturilor (s, ep. 
9) 15.35 Degețica (d.a) 16.00 
Micalea (s) 16.50 Cristal (s, ep. 
237) 17.40 Moment folcloric 
18.00 Alo, tu alegi! (div.) 19.00 
în plină acțiune (s, ep. 20) 20.00 

. Ultimul tren (mag. economic) 
21.00 Fotbalmania. Meci din 
Campionatul Italiei (d)

ANTENA I
7.00 Știri 7.05 Model Aca

demy (s/r) 7.35 Viața de la zero 
(r) 8.10 Poveștile prietenilor 
mei (r) 8.35 Spirit și credință
9.10 Connan (d.a) 9.40 O 
echipă fantastică (d.a) 10.05 
Animal Show (s) 10.30 Mighty 
Max (d.a) 11.00 Controverse 
istorice (do) 11.20 Mileniul III
12.10 Descoperiri (do) 13.00 
Uragan în Paradis (s, ep. 2) 
14.00 Duminica în familie 18.00 
Cafea cu parfum de femeie (s)
19.45 Brenda Starr (co. SUA 
1989) 21.30 Sparks (s, ep. 27) 
22.00 Cape Canaveral (s, ep. 
20) 22.50 Onyx-Voci de 
legendă 23.50 întoarcerea 
Sfântului (s, ep. 2)

PRO TV
7.00 D.a. 8.00 G.I.Joe (d.a)

8.30 Connan, aventurierul (d.a) 
9.00 Lassie (s) 9.30
Superabracadabra 11.00 Se 

liceeni 19.00 Știri bancare și 
bursiere 19.40 Sănătate, că-i mai 
bună decât toate! (mag. medi
cal) 20.10 Ultimele știri (s, ep. 13) 
22.00 Străzile din L.A. (dramă 
SUA 1992)

ANTENA I
6.30 Dragoste cu năbădăi (s, 

ep. 39) 7.00 Dimineața devreme
10.10 Cape Canaveral (s/r) 11.00 
Brenda Starr (f/r) 12.40 Vedetă în 
papuci (r) 13.10 O iubire de 
neuitat (s, ep._91) 14.00 Știrile 
amiezii 14.20 între prieteni (r) 
15.20 Viață sălbatică (do) 16.00 
Onyx - culorile muzicii 18.00 
Cafea cu parfum de femeie (s) 
19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.45 Noi suntem 
îngeri: Aventuri în El Dorado 
(f.a.ltalia/SUA 1996) 21.30 Știri 
21.40 Omul cu o mie de fete (s)
22.30 Seducție (thriller SUA î992)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

9.15 Am întâlnit și români fericiți 
(r) 9.35 Urmărire generală (r) 
10.00 Vărul din străinătate (s/r)
10.30 M.A.S.H: (s) 11.00 Câmpul 
(f/r) 12.55 Știrile PRO TV 13.00

PRO TV
7.00 PRO TV Junior: D.a; 

Povestea magică 9.00 
Superboy (s) 9.25 Tarzan în 
Manhattan (f.a.SUA 1989) 11.30 
Secretele bucătăriei 12.00 
Punctul pe I (talkshow) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 News Ra
dio (s) 13.30 Murder Most Hor
rid (s, ep. 1) 14.00 Generația 
PRO 15.40 Gillette - Cupa 
Mondială 16.10 Hercule (s) 
17.00 Xena - prințesa 
războinică (s) 18.00 PRO Fash
ion 18.20 Fete de bani gata (s, 
ep. 20) 18.50 Te uiți și câștigi! 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Mona Lisa (dramă Anglia ’86)
21.55 Știrile PRO TV 22.00 Mil
lennium (s, ep. 26) 23.00 Știrile 
PRO TV 23.30 NYPD Blue (s, 
ep. 25) 0.15 Dreptate finală 
(thriller SUA 1993, p. II)

ACASĂ •
6.30 Antonella (s/r) 7.15 

Marielena (s/r) 8.45 Nimic per
sonal (s/r) 12.45 Orgolii (f/r)
14.30 Omul mării (s, ep. 16,17, 
18) 17.00 Antonella (s, ep. 37) 
18.00 Marielena (s) 19.30 Casper 
(d.a) 20.00 A fost odată un Hol
lywood II (f. SUA 1976) 22.15 
Marile povești de dragoste ale 
sec. XX (do) 22.30 Texas (f. SUA 
1994, p. I) 0.00 Omul mării (s/r) 

întâmplă în Waikiki (s) 12.00 
Profeții despre trecut 12.55 
Știrile PRO TV 13.05 News Ra
dio (s) 13.30 Murder Most Hor
rid (s) 14.00 Mesaje către fiica 
mea (melodramă SUA ’73)
15.30 Lano și Woodly (div.)
15.55 Chestiunea Zilei 16.40 
Lumea filmului 17.10 Al 
șaptelea cer (s, ep. 15) 18.00 
Beverly Hills (s, ep. 113) 19.00 
Prețul corect (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Câmpul (dramă 
Irlanda ’90) 21.55 Știrile PRO 
TV 22.00 Cybill (s, ep. 4) 22.30 
Știrile PRO TV 22.45 Procesul 
etapei (talkshow) 1.00 Gillette 
- lumea sportului

ACASA
9.00 Sport la minut - știri 

sportive 9.30 Oxigen 9.45 
Sport extrem 10.00 Motor 
Sport Magazin 12.30 Baschet 
NBA: Indiana - Milwaukee (r) 
14.00 Ghetele de aur (mag.)
14.30 FIFA Mag. 15.00 Italia în 
14 zile 15.50 Fotbal II Calcio (d) 
18.15 Top Gol Europa 19.00 
Faza Zilei 19.15 Sport la minut
19.30 D.a. 20.00 Arhiva neagră 
(s) 20.45 Incoruptibilii (s) 21.30 
Marile bătălii ale celui de-al II- 
lea război mondial (do) 22.30 
Texas (f. SUA 1994, p.ll)

Procesul etapei (talkshow/r)
14.45 Lumea filmului (r) 15.15 
Maria (s) 16.15 Marimar (s, ep. 
66) 17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.00 Vărul 
din străinătate (s) 18.25 Știrile 
PRO TV 18.30 Riști și câștigi! 
(cs) 19.00 Roata norocului (cs)
19.30 Știrile PRO TV 20.15 Sec
ond Sight (co. p. SUA 1989) 
22.05 Știrile PRO TV 22.15 
Seinfeld (s, ep. 56) 22.45 Știrile 
PRO TV. Prima pagină 23.15 
Audiența națională (talkshow) 
0.20 Nemuritorul (s, ep. 99)

ACASA
11.00 Antonella (s/r) 11.45 

Marielena (s/r) 13.30 Dragoste 
și putere (s/r) 14.15 Arhiva 
neagră (s/r) 15.00 Marile bătălii 
ale celui de-al ll-lea război 
mondial (r) 16.00 Fotbal Hat- 
trick 17.00 Antonella (s, ep 38) 
18.00 Marielena (s, 2 ep.) 19.30 
Casper (d.a) 20.00 Dragoste și 
putere (s) 21.00 Războiul con
jugal (s) 21.45 Nimic personal 
(s) 22.45 Cinemateca de acasă: 
Bride of Frankenstein (f.gr. 
SUA 1935) 1.45 Fotbal Hat- 
Trick (r)

PRIMA TV s
6.30 Videoclipuri 7.00 

Elefănțelul (show pt. copii) 
8.00 Bailey Kipper (s) 8.30 
Justițiarii (d.a) 9.00 Apărătorii 
galaxiei (d.a) 9.30 Inspectorul 
Gadget (d.a) 10.00 Campionul 
(s) 10.30 Aventurile lui Rocko 
(d.a) 11.00 Un cuplu irezistibil 
(d.a) 11.30 Daria (d.a) 12.00 
Gașca lui Betty (s) 12.30 
Adună-ți gândurile (s) 13.15 
Fotbal Manchester United - 
Arsenal Londra 15.00 
Massada (s, ep. 3) 17.30 
Universul cunoașterii (do)
18.30 Lumea lui Dave (s) 
19.00 Știri 20.00 Misterele din 
New Orleans (s, ep. 13) 21.00 
„Un înger păzitor” (f.gr. SUA 
1990) 23.00 Știri 23.30 
Decameronul (f. ist. Anglia/ 
SUA ’53)

PRO JY - DEVA
06.00-06.25 Desene ani

mate 06.25-06.45 Oameni de 
milioane (r) 06.45-07.00 Știri 
locale (r) 21.55-22.00 Retros
pectiva săptămânii

ANTENA VDEVA
08.45-09.00 Știri(r) 09.00- 

09.10 7 zile fără comentarii 
21.30-21.40 Retrospectiva 
săptămânii 22.00-23.00 
Rondul de noapte

PRIMA TV '
7.00 Elefănțelul (show pt. 

copii) 8.30 Căutătorii de aur 
(s) 9.00 Echipa de fotbal (d.a)
9.30 Micii detectivi (s) 10.00 
Aventurile lui Rocko (d.a) 
11.00 Un cuplu irezistibil (d.a)
11.30 Misterele din New Or
leans (s/r) 12.25 Știri 13.30 
Divorțul lui (dramă SUA ’72)
15.30 Vedetele dragostei (s) 
16.00 Față în față la Holly
wood (s) 16.30 Secretele 
bărbaților irezistibili (s) 17.00 
Videofashion (s) 17.30 
Exploratorii (do) 18.30 O 
lume nebună (do) 19.00 Știri
19.30 Nimeni nu e perfect (s, 
ep. 13) 20.00 Călătorii în lumi 
paralele (s) 21.00 Joc în doi 
(f. Anglia 1994) 23.00 Știri
23.30 Istoria Mafiei 
americane (do)

1

PRO TV - DEVA
07.30-07.50 No comment

(r); Vorbiți aici (r) 07.50-09.00 
„Ghici cine bate la ușă?” (r) 
21.55-22.00 Retrospectiva • 
Știri

ANTENA 1-DEVA
10.00-10.10 Retrospectiva 

săptămânii (r) 10.10-10.30 
Muzică populară 14.00 -15.30 
Fotbal

__________________________ /

PRIMA TV 'l
6.30 La prima oră (mag.) 

10.00 Meșterul casei (s/r) 10.30 
Prietenul nostru Jake (s/r) 11.00 
Celebri și bogați (s/r) 13.25 Știri
13.30 Lexic (cs/r) 14.00 Xuxa 
(emisiune pentru copii) 14.30 
Rocky și Bullwinckle (d.a) 15.00 
Pretutindeni cu tine (s, ep. 63) 
16.00 Frecvența radio 74,5 (s)
16.55 Știri 17.00 Prietenul nostru 
Jake (s) 17.30 Celebri și bogați 
(s, ep. 62) 18.30 Lexic (cs) 19.00 
Știri 19.30 Meșterul casei (s, ep. 
63) 20.00 Un alt început (s, ep. 
13)21.00Gideon Oliver(s,ep.3) 
23.00 Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

PRO TV - DEVA*
06.00-06.15 Divertisment 

sportiv 06.15-06.45 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.45-07.00 Retrospectivă 
știri (r) 18.00-18.05 Știri pe 
scurt 18.05-18.25 Program 
comercial PRO TV Deva 
22.05-22.15 Știri locale

ANTENA l-DEVA
17.00-17.45 Sportul hune- 

dorean 17.45-18.00 Știri locale 
19.30-19.45 Știri locale (r) j

neseseep
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3 Berbec 
(21 III ■ 20 IV)

Surpriză neplăcută din 
partea partenerului de viață. 
Discuții privitoare la 
problemele pe care le are la 
slujbă. Duminică sunteți 
energic și plin de umor, 
relația cu persoana iubită 
se va îmbunătăți. Program 
încărcat la început de 
săptămână; evitați acti
vitățile fizice.

O Taur
(21IV - 21 V)

Plecați într-o călătorie 
pe care v-ați propus-o de 
divertisment, dar se va 
transforma în una de 
afaceri. Veți îmbina plăcutul 
cu utilul. Duminică, realizări 
în plan familial; vă bucurați 
de șanse în această 
perioadă. Relațiile cu 
colegii sunt mulțumitoare, 
iar șefii vă apreciază. Vești 
de departe, cu sănătatea 
aveți unele probleme.

O Gemeni
( 22 V - 22 VI)

Aveți ceva de sărbătorit, 
așa că pregătiți-vă de 
musafiri. Vă vor ajuta 
rudele și prietenii. Simțiți 
nevoia să vă sfătuiți cu 
cineva într-o problemă 
sentimentală. Veți primi 
sfaturi multe. Luni, deveniți 
sensibil așa că nu vă 
exagerați necazurile. 
Persoana iubită așteaptă un 
semn de la dv.

O Rac
( 23 VI - 23 VII)

Conjunctura stelară vă 
avantajează, dar nu vă 
implicați în activități 
importante. Aveți probleme 
de sănătate, dar câteva ore 
de odihnă vă vor prii. 
Invitație la o călătorie în 
străinătate. O persoană de 
sex opus vă atrage atenția 
și o veți cuceri.

3 >Leu
(24 VII - 23 VIII)

Vi se pregătește o 
plăcută surpriză senti
mentală. Speculațiile și 
jocurile de noroc vă sunt 
avantajoase. Veți primi 
vizita unor prieteni; n-ar fi 
exclus să vi se propună o 
colaborare interesantă. Nu 
vă agitați că totul este în 
ordine, dați prioritate 
odihnei. Luni, veți avea în 
program și o petrecere.

O Fecioară 
(24 VIII - 22 IX)

Neglijențele verbale 
creează probleme în 
familie. Inamicii dv nu au 
spor în ceea ce și-au 
propus. Duminică plecați la 
drum și veți petrece o zi 
relaxantă. Sunteți captat, 
luni, de problemele de 
serviciu și nu reușiți să 
rezolvați totul.

3 Balanță 
(23 IX - 23 X)

Aveți de făcut drumuri, 
^dar comoditatea vă 

împiedică. Nu-i cazul să 
forțați nota. Duminică, la 
insistențele șefului veți 
veni la serviciu mai ales că 
vi se promite o mărire de 
salariu. Luni - vi se dau 
vești, vi se cer informații. 
Sunteți agitat și energia dv 
este la minimum.

O Scorpion 
(24 X - 21 XI)

Aveți mult de lucru, dar 
capacitatea dv de 
concentrare este maximă. 
Duminică, discuții aprinse 
cu persoana iubită; un 
prieten va interveni pentru 
a aplana conflictul. Un 
specta'col v-ar mai de
conecta. Sunteți nemul
țumit de tot ce este în jurul 
dv. O veste vă va bucura 
mult.

3 Săgetător 
(22 XI - 20 XII)

Aveți nevoie de sprijin 
din partea persoanei 
iubite. O discuție cu 
aceasta vă prinde bine. O 
mică schimbare în 
aspectul exterior vă va 
face bine. Ați putea primi o 
sumă de bani. Luni, este 
posibil să plecați într-o 
călătorie și să vă 
îmbogățiți orizontul, ceea 
ce vă bucură.

O Capricorn 
(21 XII - 19 I)

Dorința cuiva de a vă 
ajuta vă trezește semne de 
întrebare. Omul este bine 
intenționat, nu-l suspectați’ 
degeaba. Exprimându-vă 
nemulțumirile în fața unor 
prieteni, puteți afla 
soluțiile pentru a le 
rezolva. Nu uitați că aveți 
de făcut un cadou, ați 
putea primi și o invitație la 
o aniversare. Atenție la 
cum vă îmbrăcați și cum 
vă comportați cu acel 
prilej.

3 Vărsător
(20 I - 18 II)

Petreceți o zi minunată, 
înconjurat de rudenii, 
evitați indiscrețiile. 
Duminică, partenerul de 
viață vă aduce o veste 
incredibilă pentru care 
trebuie să-l felicitați. 
Evitați, luni, discuțiile în 
contradictoriu. Populari
tatea dv. în rândul 
prietenilor este la limita 
maximă; profitați pentru a- 
i convinge de valabilitatea 
părerilor dv.

3 Pești 
(19 II - 20 III)

Vă preocupă treburile 
gospodărești căci
așteptați musafiri. Veți 
cheltui bani pentru a vă 
plăti niște datorii. Acasă , 
apar probleme pe care n- 
ar fi rău să le rezolvați, dar 
că lipsește timpul. Nu aveți 
chef de nimic, deși sunt 
multe de rezolvat. Un 
prieten va reuși să vă 
mobilizeze și veți finaliza 
tot ce v-ați propus.
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în acest an când se împlinesc 
150 de ani de la revoluția română 
de la 1848 se aniversează și 110 ani 
de la nașterea marelui istoric Silviu 
Dragomir. Silviu Dragomir s-a 
născut la 13 martie 1888, în comuna 
Gurasada. După terminarea școlii 
elementare din comuna natală, a 
urmat liceul la Blaj și Novisad, iar 
studiile universitare la Cernăuți și 
Viena. Participă la Marea Adunare 
de la Alba lulia din 1 Decembrie 
1918, unde îndeplinește funcția de 
secretar al adunării. După Marea 
Unire, devine profesor de istorie 
sud-est-europeană la Univer
sitatea din Cluj. Opera sa istorică 
abordează o diversitate de 
probleme investigate cu multă 
competență și obiectivitate.

Considerând cercetarea isto
riei luptei naționale și după unirea 
Transilvaniei necesară pentru 
consolidarea unității naționale, 
Silviu Dragomir a continuat să scrie 
o serie de lucrări asupra acestei 
probleme. Revoluția română de la 
1848 a fost tema preferată a 
marelui istoric. în anul 1924, cu 
prilejul împlinirii unui secol de la 
nașterea conducătorului revoluției 
române din Transilvania, a tipărit 
monografia “Avram lancu”. Trei ani 
mai târziu în “Omagiu lui I. Bianu 
din partea colegilor și foștilor săi 
elevi”, publică studiul “Din 
corespondența dascălilor ardeleni 
în anul 1848”, în care releva 
legăturile strânse ale revolu
ționarilor din cele trei țări române.

în anul 1928 publica monografia 
“loan Buteanu, prefectul Za- 
randului în anii 1848 - 49” și studiul 
"Nicolae Bălcescu în Ardeal”,

tipărită în Anuarul Institutului de Istorie 
Națională din Cluj. Ca urmare a acestei 
rodnice activități științifice, în anul 1928, 
Silviu Dragomir este ales membru al 
Academiei Române. Discursul de 
recepție face și el parte din seria 
studiilor dedicate Revoluției Române 
de la 1848 din Transilvania și este 
închinat unul alt mare erou al Revoluției, 
fiind intitulat “Un precursor al unității 
naționale: profesorul transilvănean 
Constantin Romanul Vivu”.

SILVIU 
DRAGOMIR - 

ISTORIC AL 
REVOLUȚIEI 

ROMÂNE DE LA 
1848____ J

Recrudescența revizionismului 
maghiar, impulsionată de venirea lui 
Hitler la conducerea Germaniei, l-a 
determinat pe Silviu Dragomir să 
întemeieze, în anul 1934, “Revue de 
Transylvanie”, pentru a apăra cauza 
unității naționale a românilor.

Dictatul fascist de Ia Viena, din 30 
august 1940, prin care jumătatea de 
nord a Transilvaniei era smulsă din 
trupul țării pentru a fi dată Ungariei 
hortyste, l-a îndemnat pe Silviu 
Dragomir să reia tema revoluției de la 
1848-1849 din Transilvania. Istoricul 
făcea o legătură strânsă între 
încorporarea forțată a Transilvaniei la

Ungaria în 1848 și dictatul fascist 
de la Viena, ambele acțiuni fiind de
terminate de forțe și interese 
străine și ostile națiunii române.

Pentru a da o prezentare cât mai 
cuprinzătoare revoluției române de 
la 1848-1849, Silviu Dragomir a 
considerat necesară publicarea 
numeroaselor documente culese 
din colecțiile Academiei Române, 
ale Astrei, ale Muzeului Ardelean, 
din Arhivele statului din Budapesta 
și Viena. în anul 1944 a publicat, la 
Sibiu, primele două volume “Studii 
și documente privitoare la Revo
luția românilor din Transilvania în 
anii 1848-49”, Iar în 1946, apărea, la 
Cluj, volumul III, bazat pe 
documente din arhivele statului din 
Budapesta (Arhivele Kossuth 1848- 
49). Volumul IV al acestei colecții n- 
a mai apărut.

Funcția îndeplinită în cadrul 
Marii Adunări Naționale de la Alba 
lulia, studiile dedicate mișcării 
naționale românești, poziția sa 
antirevizionistă au atârnat greu în 
acuzațiile împotriva sa, fiind 
îndepărtat de la catedră, acuzat, 
inculpat și condamnat la închi
soare, imediat după instaurarea 
comunismului în România. Astăzi 
la împlinirea unui secol și jumătate 
de la cea mai grandioasă acțiune 
pentru libertatea nației române, se 
cuvine să închinăm aceste rânduri 
celui mai însemnat istoric român, 
care și-a închinat o mare parte din 
viată studierii revoluției române de 
la 1848-1849.

loach im Lazăr, 
șef de secție ia Muzeu! 

Civilizației Dacice și Romane 
Deva

[ EEQilsiBBzM "i
I BOMBASTICII i

I I
Moda frazelor bombastice este în 

! mare vogă: tot felul de inși înfipți în
• trupul generos al unei politici viguros- 
I derutante se împieptoșează în 
| declarații numai bune pentru paginile
■ celebrei publicații Vocea Patriotului 
. Naționale sau Răcnetul Carpatilor. 
I Urmând gândul unei simple curiozități, 
I pe firul oricărei ierarhii, pe fiecare palier 
| găsim câte un exemplar - cel puțin -,
■ gata să reverse asupră-ne cascada de 
! fraze ineptico-demagogice în com- 
I pensație cu care producția de 
| elucubrații a personajelor caragialene 
| în mod vizibil pălește. Aceasta denotă
■ că societatea a evoluat creând șanse 
' reale pentru dezvoltarea unei categorii 
I sociale caracterizată prin lipsa de 
| scrupule sau, mai concret, prin prostie. 
| Culmea este că membrul categoriei 
I are, de regulă, atâta minte să
• polarizeze atenția prin acțiuni și 
I activități extrem de interesante pentru 
| marea masă a și mai-proștilor. Pentru 
| că, parafrazându-l pe Murphy, putem 
j afirma: nu există o limită a câtă prostie 
' poate înmagazina mintea unui singur 
I om. Iar dacă prin forțarea lucrurilor 
| prostia individuală se integrează
■ prostiei colective, avem deja un 
! fenomen de masă împotriva căruia se
• poate lupta cu o singură armă:
I distrugerea, exterminarea în masă în 
I__________________________

urma unei testări de cultură generală, 
bun simț și educație. Acestea sunt j 
elemente de bază în structura unui ' 
individ biped al zilelor noastre, cu I 
pretenție, altfel, de “om civilizat al | 
finalului de secol XX". însă, aceste | 
elemente există, se pare, la tot mai ! 
puțini membri ai societății dominați 1 
și “distruși".de holera inculturii și a I 
unui mod de a raționa incompatibil | 
cu ideea de homo sapiens. A doua ■ 
culme este că aceste specimene se ! 
cațără în vârful piramidei sociale și, • 
cu precădere, administrative unde, o | 
dată înfipți - formă de implicare “stil | 
căpușă" - ei își organizează ■ 
adevărate (și periculoase) rețele- ! 
ramificații pe orizontală, dar și pe • 
verticală, pe care sunt dispuși din loc | 
în loc alți tâmpiți sub formă de | 
tuberculi îngust-gânditori, sau, altfel ■ 
spus, gânditori cu picioarele și chiar 1 
mai rău: cu fundul. Localizând, I 
concretizând și adoptând sistemul, | 
vom descoperi, fără efort, că el este | 
mănușa făcută parcă la comandă ■ 
pentru România. Desigur, o 1 
asemenea încrengătură la figurat și, I 
mai ales, la propriu, nu poate fi | 
stârpită cu ușurință - necazul este că | 
nici măcar nu se încearcă de către . 
cei în drept... 1

Dumitru HURUBĂ I 
______________________ J

,MIDaiCliai irelliix” - îirgieiruiirclheaitai, 
dlaur irui teirimiiirantai

Suntem ferm convinși că 
foarte mulți oameni din 
Ardeal, dar nu numai, s-au 
bucurat atunci când au aflat 
de înființarea Băncii “Dacia 
Felix”, cu sediul la Cluj- 
Napoca. De ce? Pentru că 
era prima bancă cu capital 
în totalitate privat și avea ca 
obiectiv sprijinirea 
capitalului autohton. Cele 
două caracteristici i-au 
îndemnat pe mulți oameni să 
apeleze la serviciile băncii, 
în scurtă vreme BDF s-a 
văzut asaltată de 
depunători, astfel că s-au 
depus strădanii pentru 
extinderea activității 
acesteia și dincolo de munți, 
în Muntenia, Moldova etc. La 
un moment dat, “Dacia 
Felix” avea sucursale și 
filiale în 50 de localități, 
dotate cu aparatură
ultraperformantă și de-

înaltă clasă.
Puternicul aflux de 

clienți, precum și faptul că 
sediul băncii nu se afla în 
Capitala țării nu au convenit, 
instituțiilor bancare de la 
București. Și au început 
atacurile de zdruncinare a 
încrederii oamenilor. Mai întâi 
prin presă, apoi prin 
scoaterea pe piață a unor 
zvonuri și declanșarea unor 
procese în justiție. Este 
adevărat că și conducerea 
băncii, în euforia succesului 
de debut,- a săvârșit greșeli 
grave, culminând cu cea 
numită Sever Mureșan, 
determinând găuri în
semnate în finanțele ei. Și 
atunci s-au întețit atacurile 
Băncii Naționale, atacuri 
menite nu numai să 
îngenuncheze “Dacia Felix”, 
ci chiar să o doboare. Primul 
a fost procesul de ridicare a 
autorizației de funcționare

întrucât banca avea datorii 
către B.N. de 180 miliarde de 
lei. La aceeași dată, Banca 
Agricolă avea 330 de 
miliarde, iar Bancorex 450 
de miliarde. Procesul a fost 
lung și întortocheat și s-a 
finalizat la Curtea Supremă 
cu câștigarea lui de către 
banca clujeană.

Trebuie menționat aici că, 
în perioada cât a fost ținta 
atacurilor venite din toate 
părțile, “Dacia Felix” i-a plătit 
pe toți depunătorii și a fost 
nevoită să-și vândă jumătate 
din sediile sale, să 
concedieze mulți oameni 
ș.a. Mai subliniem că Sucur
sala județeană Hunedoara 
are teren pentru ridicarea 
unui sediu la Deva, dar i-a fost 
oprită investiția.

Actuala conducere a 
băncii din Cluj-Napoca a 
întocmit, cu sprijinul unor 
experți în domeniul financiar,

un program de re
organizare a instituției. 
Acest program prevede 
recuperarea pierderilor și 
achitarea datoriilor până în 
anul 2004. Banca Națională 
a deschis un alt proces pe 
tema că programul res
pectiv nu este bun. Să 
vedem ce vor hotărî 
instanțele de judecată. Dl 
Mircea Radu, directorul 
economic al Sucursalei 
Deva a Băncii “Dacia Felix”, 
care ne-a spus cele de mai 
sus, a opinat că banca 
clujeană este, deocam
dată, îngenuncheată, dar 
nu terminată și se va ridica 
în curând în picioare, 
reluându-și menirea pentru 
care a fost creată. Sperăm 
să se întâmple astfel 
lucrurile.

Traian BONDOR

'^O CARTE DESPRE ASCENSIUNEA 
ȘI DECLINUL CIA

John Ranelagh, autorul 
volumului “Agenția. Ascen
siunea și declinul CIA", 
mărturisește că a scris-o pentru 
că CIA nu este așa cum a fost 
descrisă și pentru “că nu există 
nici o carte care să ofere o 
imagine generală asupra 
agenției". Acum această carte 
există și cititorii interesați o pot 
găsi la Prescom Divers SRL 
Deva (în gangul de lângă 
“Fresh Alimcarn").

Apărută la Editura BIC ALL 
București, cartea este 
structurată în Introducere, 19 
capitole, ce prezintă “ascen
siunea și declinul” CIA 
cronologic, Epilog, Anexe, 
Surse bibliografice (pentru 
fiecare capitol în parte) și Se
lect Bibliography. Capitolele au 
/a rândul lor mai multe 

subcapitole iar anexele, în 
număr de 10, prezintă 
structurile organizatorice ale 
agenției în anumite perioade, 
structura informațională a 
președintelui SUA (directorul 
CIA fiind principalul său 
consilier) și directorii agenției 

^7n (ibrârii^
(pentru fiecare cu câte un cur
riculum vitae).

“Agenția. Ascensiunea și 
declinul CIA" este o carte cu 
greutate (la propriu și... la 
figurat, volumul având 722 de 
pagini). Despre ea Walter 
Laqveur, de la Centrul pentru 
Studii Strategice și 
Internaționale, afirmă: “Este 

cartea cea mai corectă și 
demnă de încredere a CIA 
care a fost scrisă vreodată" 
Iar Foreign Affairs o considers 
“Cea mai cuprinzătoare 
istorie a CIA”.

Cartea, tradusă în 
românește de Radu Paras- 
chivescu, se citește ușor, 
limbajul fiind simplu, fără 
prețiozități.

Parte din evenimente ș< 
mai ales numele "perso
najelor" sunt cunoscute 
cititorului. Autorul, producător le 
un canal englez de televiziune, 
aduce însă în plus alte 
elemente, până acum 
necunoscute. Volumul pune în 
lumină lumea secretă a puterii 
cu intrigile sale. în ciuda prețului 
cartea merită achiziționată și 
deskiur, citită. (V.R.)

MIȘCAREA Șl MASAJUL - 
IZVOR DE SĂNĂTATE

De mii de ani, exercițiile 
fizice și masajul au fost 
practicate pentru întărirea 
sănătății și prevenirea 
bolilor. Bucuria mișcării o 
avem de la naștere și ne-o 
amintim din copilărie.

Practicată zilnic devine o 
necesitate, o plăcere. Prin 
mișcare și masaj nor
malizăm fluxurile circu
latorii, ne întărim inima și 
plămânii, stimulăm activi
tatea tuturor organelor in
terne și ne dezvoltăm 
capacitatea musculară. 
Celulele organismului vor fi 
mai bine aprovizionate cu 
elemente nutritive, oxigen, 
hormoni ș.a. întărindu-ne 

funcțiile de imunizare și de 
dezintoxicare a orga
nismului. Astfel, devenim 
mai vioi, mai optimiști, 
menținându-ne tinerețea și 
capacitatea productivă. 
Exercițiile fizice și mișcarea 
în general este necesar să ne 
însoțească în tot cursul vieții 
sub diverse forme (mersul pe 
jos, turism, înot, sport, 
activități gospodărești ș.a.) 
în aer curat, ionizat, în 
apropierea vegetației din 
orașe, parcuri, păduri sau la 
munte.

Lipsa mișcărilor, como
ditatea și sedentarismul, 
asociate de o alimentație 
nerațională și diferitele forme 

de stres, duc la boli 
cardiovasculare, nevroze, 
diabet, arterioscleroză 
timpurie și la îmbătrânire 
prematură.

Masajele destinate 
întăririi și regenerării 
organismului se reco
mandă să se facă în timpul 
lunii în creștere, în schimb 
practicate în scopul 
curățirii și dezintoxicării 
este bine să se realizeze 
când luna este în 
descreștere, în care caz 
efectul acestora este mult 
mai mare.

Ing. Traian iacob, 
Orăștie
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învățături persane spuneau cu mii de ani în urmă că prin știință și cunoaștere orice zi poate fi mai
fericită. Deși atât de vechi, aceste vorbe sunt atât de actuale, acum când ne aflăm la sfârșit de secol
XX, prin inteligența și tenacitatea sa omul reușind să depășească multe bariere ce stăteau între el
și universul infinit. Prin știință omul ajunge să-și cunoască mai bine propria persoană cât și lumea în
care trăiește. Mereu plină de mistere și neprevăzut, știința oferă însă celui ce o pătrunde și imense
satisfacții spirituale. Prin știință te simți mereu un învingător!

Elevii și profesorii Colegiului Național "Decebal" Deva au fost mereu pasionați de cunoaștere, au
muncit cu dăruire pentru a se depăși pe ei înșiși și iată-i din nou în postura de învingători. în acest
an, la olimpiadele județene, elevii colegiului nostru au obținut ca în fiecare an rezultate remarcabile
încununând astfel munca lor și a dascălilor ce i-au îndrumat.

151 de premii și mențiuni la faza județeană precum și cei 35 de elevi ce vor reprezenta județul
Hunedoara la faza națională a concursurilor școlare pe discipline de învățământ, care va avea loc în
prima săptămână a vacanței de primăvară, onorează blazonul colegiului nostru, care reprezintă atât

i pentru elevi cât și pentru corpul profesoral muncă, seriozitate, abnegație, disciplină, tinerețe, respect
și armonie.

Acestea sunt atuurile cu cșre colegiul nostru a cunoscut performanța școlară, acestea sunt atuurile
care au făcut instituția noastră cunoscută de-a lungul anilor în întreaga țară.

în numele conducerii Colegiului Național "Decebal", îi felicităm pe elevii care s-au remarcat prin
rezultatele obținute precum și pe profesorii care i-au pregătit, iar celor care reprezintă județul la faza
națională a concursurilor școlare le dorim mult succes.

Prof. Florin iiieș
directorul Colegiului Național "Decebal" Deva

Elevii Colegiului Național "Decebal" Deva care au obținut premii
și moțiuni la olimpiadele școlare - faza județeană 1998

Nr. Numele și prenumele Clasa Obiectul Premiul Numele
cit. profesorului
1. Crisan Adina X F L.română 1 Neagoie Viorica
2. Muntean Cristina X G L.română II Bule Adriana
3. Kuhos Bogdana VIII A L.română M Neagoie Viorica
4. Ljcaciu Sor.ia VIII A L.română M Neagoie Viorica
5. Beg Irina Vin B L.română M Neagoie Viorica
h. Adam Andreea IX A L.română M Biriș Leontin
7. Petresc Diana IX D L.română M Teodoru Daniela

I 8- GJrgiuvean Monica X A L.română M Neagoie Viorica
Moidovan Dan XI A L.română M Bule Adriana

Iu. Pop Adina XI C L.română M Bule Adriana
ii. ri.rd.ii Gabriela Xii F L.română M Teodoru Daniela
î ?. PeL-'ca Daniela IX G Logică 1 Lupșa Elena
:3. Pacura>i C’istina IX G Logică II Lupșa Elena
14. Bilei Mi'una IX F Logică III Lupșa Elena
15. Pf 'da.c Vorel iXF Logică M Lupșa Elena
16. Lunca Marius IX A Logică M Lupșa Elena
17. '/eta-i-Muntesn Emanue'a XB Psihologie III Lupșa Elena
18. Vida Alexand'u XI A Economie 1 Nițescu Olivia
19. l'iî Ramona XI r Economie M Nițescu Olivia
nr, Zsc!< Gibriela XI C Economie M Nițescu Olivia
21. Dobrei Emanuel Y;l P Filosofie 1 Nițescu Olivia
22. Kritesc.u Radu XII F Filosofie M Nițescu Olivia
oo Bilei Miruna IXF L.latină 1 Ciucian Viorica

Olt Msria .XG L.latină II Ciucian Viorica
Acamu'esei Edit1* IXF L.latină III Ciucian Viorica

' 26 pacurari CnsVara IX G L.latină M Ciucian Viorica
27. Paps Simona IX G L.latină M Ciucian Viorica

I 28 Sicoe-Tirea Roxar-a X F L.latină 1 Ciucian Viorica
29 Andrei Ioana X G L.latină III Ciucian Viorica ’
30. Irimia Cosmin X G L.latină M Ciucian Viorica
31. Cincan Darius VIII B L.latină 1 . Bule Adriana
32 Michi Ana Maria VIII B L.latină II Bule Adriana
33. Vetan Laura VIII B L.latină M Bule Adriana
34. Radu Dorela VIII C L.germană-maternă 1 Grigoraș Smaranda
35 Rădulescu Dragos VIII C L.germană-maternă II Grigoraș Smaranda
36. Hutter Laura VIII C L.germană-maternă II Grigoraș Smaranda
37. Vaman Cristian VIII C L.germană-maternă M Grigoraș Smaranda
38. Benea Silviu VIII C L.germană-maternă M Grigoraș Smaranda
39. Stanca Simona VII C L.germană-maternă 1 Grigoraș Smaranda
40. Pătrău Andrei VII C L.germană-maternă M Grigoraș Smaranda
41. Negrusa Victor VI C L.germană-maternă M Grigoraș Smaranda
42. Silagyi Alexandra VI C L.germană-maternă M Grigoraș Smaranda
43. Demian Sorana V C L.germană-maternă M Grigoraș Smaranda
44. Stânculescu Lucian X D Matematică 1 Toma Gheorghe
45. Lucaciu Sonia , VIII A Matematică II Golgotiu Flavia
46. Breaz Alexandra XII A Matematică II Toma Gheorghe
47. Sedler Roland X A Matematică III Toma Gheorghe

1 48. Edved Ovidiu XII C Matematică III Golgoțiu Flavia
49. Vida Alexandru XI A Matematică III Golgoțiu Flavia
50. Comsa Emanuel V B Matematică M Monea Mihai
5-, Daman St’-cnd'u VI B Matematică M Brânzan Lavinia
c9 Rusu Cristian VI B Matematică M Brânzan Lavinia
53. Beg Irina VIII B Matematică M Golgoțiu Flavia
54. Zdrenghea Bogdan VIII B Matematică M Golgoțiu Flavia
55. Ailiricâi Cristina X A Matematică M Toma Gheorghe
56. Drăgan Laura X A Matematică M Toma Gheorghe
57. Stânculescu Radu X D Matematică M Toma Gheorghe
58. Viditchi Ana X A Matematică M Toma Gheorghe
59 Sârbu Adrian X A Matematică M Toma Gheorghe
60. Irinca Roxana X A Matematică M Toma Gheorghe
61. Lupu Dorian X C Matematică M Minișca Maria
62. Aytay Isabela XI D Matematică M Pitu'Lucian
63. Gaal Adrian XI D Matematică M Pitu Lucian
64. Ticula Adrian XI D Matematică M Pitu Lucian
65. Matei lulia XII A Matematică M Toma Gheorghe
66. Pobijan Ramona XII A Matematică M Toma Gheorghe

I 67- Toncea Diana XII A Matematică M Toma Gheorghe
68. Damoc Bogdan IX D Informatică 1 Szâsz Zsofia
69. Deac Mihai IX D Informatică III Szâsz Zsofia
70. Stânculescu Lucian IX D Informatică M Szâsz Zsofia
71. Brânzan Claudiu X D Informatică III Szâsz Zsofia
72. Doda Cristian XI D Informatică 1 Pogacias Celina
73. Avram Sorin XI D Informatică M Pogacias Celina

74. Stânculescu Lucian
I 

IX D Fizică I
1

Stânculescu Sorin ,
75. Damoc Bogdan IX D Fizică I Stânculescu Sorin
76. Botu Adrian IX D Fizică M Stânculescu Sorin
77. Pleșa Lucian IX A Fizică M Jude Oltița
78. Babiuc Ruxandra IX A Fizică M Jude Oltița
79. Muntean Daniela IX A Fizică M Jude Oltița
80. Achim Flaviu IX C Fizică M Jude Oltița
81. Petruțiu Codruța IX C Fizică M Jude Oltița
82. Stânculescu Radu X D Fizică I Stânculescu Sorin
83. Morar Paul X D Fizică I Stânculescu Sorin
84. llca Dan X D Fizică II Stânculescu Sorin
85. Rinder Paul X A Fizică M Czira Gabriela
86. Pascota Sorin X E Fizică • M Czira Gabriela
87. Sedler Roland X A Fizică M .Czira Gabriela
88. Brânzan Claudiu X D Fizică M Stânculescu Sorin
89. Gaal Adrian XI D Fizică I Stânculescu Sorin
90. Egyed Ovidiu XII C Fizică I Stânculescu Ana
91. Blaguiescu Dan » XII C Fizică II Stânculescu Ana
92. Igna Ciprian XII A Fizică M Stânculescu Sorin
93. Demean Mihai XII D Fizică M Stânculescu Sorin
94. Bebu Andreea VIII B Chimie III Dreghici Paraschiva
95. lancu Remus IX A Chimie I llieș Florin
96. Carașca Andreea IX A Chimie II llieș Florin
97. Lunca Marius IX A Chimie III llieș Florin
98. luga Mihai IX E Chimie M Oncu Elena
99. Cândea Adrian IX A Chimie M llieș Florin
100. Sârbu Adrian X A Chimie I llieș Florin
101. Max Claudia X D Chimie II llieș Florin
102. Câmpean Maria X A Chimie III llieș Florin
103. Cristea Paul X A Chimie M llieș Florin
104. Barla Bogdan XI A Chimie I llieș Florin
105. Horvâth Edgar XI E Chimie I llieș Florin
106. Tozlovan loan XI A Chimie II llieș Florin
107. Tamas Gabriel XI E Chimie III llieș Florin
108. Sârbu-Negrea Horia XI E Chimie III llieș Florin
109. Gruici Adrian XI E Chimie M llieș Florin
110. Lomonar Alin XI A Chimie M llieș Florin
111. Aron Liviu XII E Chimie I llieș Florin
112. Aides Bogdan XII A Chimie II llieș Florin
113. Firczak lulius XII E Chimie M llieș Florin
114. Dobrescu Amadeus XII A Chimie M llieș Florin
115. Buciuman Catalin XII E Chimie M llieș Florin
116. Fornade Daniel XII E Chimie M llieș Florin
117. Bolda Cosmina XII F Istorie I Pirvan Rodica
118. Ghergus Daniel XII B Istorie II Cismaș Vasile
119. Felecan Paula XII D Biologie III Nistor Mioara
120. Lomonar Alin XI A Biologie M Crăciunesc Sonia
121. Delagramatic Corneliu IX A Biologie M Crăciunesc Sonia
122. Florea Radu IX A Biologie M Crăciunesc Sonia
123. Jurca Flavia IX A L.engleză III Murza Daniel
124. Babiuc Alexandra IX A L.engleză M Murza Daniel
125. Chira Alexandra X A L.engleză III Burza Claudia
126. Josan Catalin X A L.engleză III Burza Claudia
127. Barla Bogdan XI A L.engleză III Mosor Mirabela
128. Nacu Diana XII F L.franceză I Jurj Silvia
129. Popa Simona IX G L.franceză I Munthiu Mariana
130. Petrica Daniela IX G L.franceză I Munthiu Mariana
131. Stoicoi Roxana IX B L.franceză I Grecu Stefania
132. Petrica Cristina XG L.franceză II Munthiu Mariana
133. Păcurari Cristina IX G L.franceză III Munthiu Mariana
134. Banu Alina XII B L.franceză III Munthiu Mariana
135. Calciu Lidia XF L.franceză III Grecu Ștefania
136. Ștefan Florina IX F L.franceză III Jurj Silvia
137. Popa Mihaela XI F L.franceză III lliuta Draghita
138. Ștefan Ioana X F L.franceză M Grecu Ștefania
139. Luca Lucian X D L.germană I Petre Maria
140. Pitar Diana X D L.germană II Petre Maria
141. Pitar Cristina X C L.germană II Petre Maria
142. Radu Laura X G L.germană III Petre Maria
143. Egyed Ovidiu XC L.germană III Petre Maria
144. Stanciu Nicoleta X G L.germană III Petre Maria
145. Mihaiescu Alexandra XII B L.germană III Grigoraș Smaranda
146. Irimie Valentin XII B L.germană M Grigoraș Smaranda
147. Țandrău Ana XII B L.germană M Grigoraș Smaranda
148. Radu Laura XG Geografie II Pioara Felicia
149. Toma Silvan IXF Geografie III Pioara Felicia
150. Bozan Flavia IX G Geografie M Galea Olimpia
151. Rubiger Mihaela IX A Chimie M Hies Florin

Elevii care vor participa la olimpiadele școlare - faza naționala 1998

(Nr Numele și 
prenumele

Clasa Obiectul ' r Nr Numele și 
prenumele

Clasa Obiectul
J

1. Crișan Adina X F L.română 19. Câmpeanu Maria X A Chimie
2. Pacurari Cristina IX G Logică 20. Bârla Bogdan XI A Chimie
3. Vida Alexandru XI A Economie 21. Horvath Edgar XI E Chimie
4. Dobrei Emanuel XII F Filosofie 22. Tozlovan loan XI A Chimie
5. Lucaciu Sonia VIII A Matematică 23. Aron Liviu XII E Chimie
6. Sedler Roland X A Matematică 24. Aides Bogdan XII A Chimie
7. Stânculescu Lucian IX D Fizică 25. Damoc Bogdan IX D Informatică
8. Damoc Bogdan IX D Fizică 26. Doda Cristian XI D Informatică
9. Stânculescu Radu X D Fizică 27. Bolda Cosmina XII F Istorie
10. Morar Paul X D Fizică 28. Nacu Diana XII F L.franceză
11. Gali Adrian XI D Fizică 29. Popa Simona IX G L.franceză
12. Egyed Ovidiu XII C Fizică 30. Petrica Daniela IX G L.franceză
13. Blaguiescu Dan XII C Fizică 31. Bilei Miruna IXF L.latină
14. lancu Remus IX A Chimie 32. Acarnulesei Edith IXF L.latină
15. Carașca Amdreea IX A Chimie 33. Sicoe-Tirea Roxana X F L.latină
16. Lunca Marius IX A Chimie 34. Luca Lucian X D L.germană
17. Sârbu Adrian X A Chimie 35. Radu Dorela VIII c L.germană
18. Max Claudia X D Chimie (maternă)
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Un actor deosebit 
de comedie

1
<• * . * ★

Cu o diplomă a Univer
sității "Harvard" în domeniul 
științelor exacte și fără nici o 
pregătire în arta dramatică - 
dar înzestrat cu un talent ex
traordinar, Jack Lemmon de
butează pe Broadway și la 
televiziune. S-a născut la 8 
februarie 1925 în "intelec
tualul" oraș Boston - statul 
Massachusetts. 
A debutat în ci
nema cu "It 
Should 
Happen to
You” (I se poate întâmpla 
oricui) - 1954, în regia lui 
George Cukor. După un an 
de la debut, obține primul 
"Oscar" pentru rolul din co
media "Mister Roberts" - 
1955, regia John Ford și 
Mervyn Le Roy, o ecranizare 
a piesei care în 1953 i-a adus 
cele mai multe elogii în presă 
și public.

De la film la film, Jack 
Lemmon își etalează talentul 
și capacitatea de trecere de 
la tragism la grotesc - ele
mente sesizate de regizorul 
Billy Wilder și scenaristul 
I.A.L.Diamond, care creează 

V ■■■ ■ ----------

(;------------------
• Un bun prieten își ser

bează ziua numelui. Acolo, 
întâmplarea face să pot 
schimba câteva cuvinte cu un 
important edil al orașului nos
tru. între o măslină și o țui- 
culiță îi spun că aș plăti o 
cotizație să știu că pe un ca
targ - sus pe Cetate - ar flu
tura Tricolorul. Mă privește de 
parcă aș fi propus să cărăm și 
să instalăm pe Cetate un va
por... STOP CADRU. Cineva 
îmi povestește că Revelionul 
'98 l-a prins într-o țară străină. 
La miezul nopții, când s-a 
transmis mesajul președin
telui țării respective și s-a 
intonat imnul național, întrea
ga familie care l-a găzduit pe 
românul nostru s-a ridicat în 
picioare - într-o desăvârșită 
liniște - și au ascultat imnul cu 
lacrimi în ochi. Fără comen
tarii. • Pe urnele sinucigașilor 
din Toledo se putea citi: "AICI 
SE AFLĂ PULBERE, CENU
ȘĂ Șl... NIMIC". • Am văzut 
cu toții acel "NU ATINGEȚI 

un ciclu de comedii, avându- 
I "cap de afiș" în "Some Like 
it Hot" (Unora le place jazz- 
ul”) - 1959, cu Tony Curtis, 
"The Apartment" (Aparta
mentul) - 1960, cu Shirley 
MacLaine, sau "The Fortune 
Cookie" (Primă de asigurare) 
- 1966, cu Walter Matthau.

Devenit un "tandem" reu
șit, cei doi ac
tori vor continua 
seria comediilor 
în aceeași regie 
în "Front Page"

(Prima pagină) - 1974 și 
"Buddy-Buddy" -1981. A mai 
interpretat roluri în "Cowboy" - 
1958, regia Delmer Daves, 
alături de John Wayne, în 
"The Great Race" (Marea 
cursă) - 1965, regia Blake 
Edwards sau "Macaroni" - 
1985, regia Ettore Scola, cu 
Marcello Mastroianni. Pentru 
creația din "Save the Tiger" 
(Salvați tigrul) - 1973, obține 
cel de-al doilea premiu "Os
car". Ne-a vizitat țara, împre
ună cu Shirley MacLaine în 
1962 (București, Brașov și 
Timișoara).

Adrian CRUPENSCHi

EXPONATELE!" din muzee și 
expoziții. Experiența atingerii, 
fără sfârșit, e uluitoare. Astfel la 
Vatican este expusă sculptura 
"Maica Domnului cu pruncul 
Hristos". Piciorul pruncului este 
mâncat pe jumătate de săru
tările care i s-au aplicat de-a 
lungul veacurilor! Da, este pe 
jumătate ros numai de atingeri 

de buze, de ușoare atingeri de 
buze... • Se poate vorbi de o 
maree a cuvintelor încrucișate 
pe țărmurile existenței noastre 
actuale. Tot omul - de la portar 
la parlamentar - poartă prin 
geantă o integramă. Cel mai 
vechi careu de cuvinte încru
cișate cunoscut, creat în anti
chitatea latină, este celebrul 
pătrat 5/5 în care fiecare cuvânt 
poate fi citit de patru ori, împre
ună formând următoarea pro
poziție: "SATOR AREPO TE

Reflecția săptarMÂnii J
"Un dușman înțelept valorează mai mult decât un 4? 

prieten ignorant." *
Proverb indian 

flDZAfC SPfWttAL
"Dacă oamenii n-aud zgomot, li se pare că dormi. “ 

Montaigne 
"O disciplină de sclavi formează caractere de sclavi."

G. Locke
"Dragostea e arhitectul Universului.

Hesiod
"S-ar putea ca în cer să se cânte frumos. Dar numai pe pământ se 

poate râde."
Butier

"Nimeni, niciodată n-a îndrăznit să se zugrăvească așa cum este." 
Camus

"Dragostea, fie că se sufocă lent - ajungând o umbră, fie că moare 
tânără - rămânând un vis."

J. Jones
"Cei ce au puține de făcut au de obicei multe de spus.“

W. Bartoszewski 
"Libertatea înseamnă responsabilitate. De aceea, majoritatea 

oamenilor se tem de ea."

K

- Costele, am fost la doc
tor. Mi-a spus să nu mai beau, să 
nu fumez și să termin cu femeile!

- Și mie mi-a spus același 
lucru. însă după ce i-am dat niște 
bani mi-a schimbat diagnosticul!

© - Domnule doctor, acum
doi ani, în numai câteva zile, am 
scăpat de 100 de kilograme de 
grăsime mizerabilă!

- Dar e fantastic! Cum ați 
reușit?

- Am divorțat!

NET OPERA ROTAS" (Meș
terul Arepo ține lucrarea pe 
roată). Data apariției cuvin
telor încrucișate continuă să 
fie mult disputată. Paterni
tatea jocului este atribuită 
englezului Arthur Wynne. A- 
cesta a publicat primul său 
careu compus din 32 de cu
vinte într-un supliment dumi

nical (precum acest "Calei
doscop duminical” al jurnalului 
nostru!) al unui ziar din 21 de
cembrie 1913. • în strania 
carte "NORII", Petru Creția 
spune la un moment dat: "Ce 
scrie în această carte n-are 
tâlc și noimă decât pentru a- 
cela care a trăit aceleași lu
cruri sau vrea să le trăiască 
acum". Celor ce nu s-au în
tâlnit cu această neobișnuită 
carte, le ofer "un pui de NOR": 
"Nori vor mai fi mereu, dar

G.B.Shaw
Selecție de IIie LEAHU

.. la doctor
© La o întâlnire jubiliară, 

când medicii unei promoții își sărbă
toreau o cifră rotundă de la termi
narea facultății, unul dintre ei zice:

- Din păcate, trebuie s-o recu
noaștem, profesia noastră nu se 
bucură de renumele și recunoș
tința la care am avea dreptul din 
partea opiniei publice. Avem foar
te multi critici pe lumea asta.

- Ca să nu mai vorbim de cei 
de pe lumea cealaltă! completă o 
voce din public...

Culese și prelucrate de 
Hie LEAHU

aceia despre care scrie aici au 
trecut pentru totdeauna, nu 
vor mai fi niciodată, cuvintele 
acestea sunt legate de eternul 
efemer, spulberate în trecutul 
irecuperabil, rătăcite într-o 
țară fără întoarcere și fără 
urme, în lumea trecutului de
plin". • îmi zgârie memoria un 
interviu - înregistrare audio - 
(se pare că ar fi ultima!) cu 
marele dirijor care a fost Ser
giu Celibidache. Din punct de 
vedere tehnic, înregistrarea 
pare a fi opera unui amator 
dintr-un sat din marginea țării: 
un persistent zgomot de fond, 
distorsiuni, pasaje de neîn
țeles. Totul parcă s-a realizat 
pe un aeroport cu toate avioa
nele gata de plecare, printre 
pasageri nervoși și copii în 
pauza mare. Cum e posibil ca 
memoria benzii să păstreze 
vocea lui Sergiu Celibidache 
amestecată cu ceea ce ura 
cel mai mult: HAOSUL SO
NOR?

Iile LEAHU

Ce ați crezut? Că viața e 
formată din evenimente mari?

Evenimentele sunt rare în 
viață, ne naștem o singură dată. 
Avem una sau doar câteva "mari 
iubiri", ne căsătorim o dată - sau 
așa ar trebui! - ni se nasc copii - 

tot mai puțini - ne pensionăm o 
dată și murim. Marile evenimente 
ale vieții se pot număra pe dege
tele de la o mână, uneori chiar de 
la ambele, și atât.

Adevărata viață este viața 
noastră cea de toate zilele, viața 
cotidiană unde micile eveni
mente pot fi numărate pe mai 
mult de 5-10 degete, în fiecare 
zi! Lupta zilnică a vieții, acest 
malaxor rotindu-se mereu, a- 
mestecându-ne VIAȚA cu toate 
mărunțișurile atât de obișnuite, 
rutiniere și chiar anoste. Dar 
aceștia suntem noi cei adevă- 
rați, acești oameni cotidieni, nu 

v ' ——-------------------------
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Câtre
CORINTENII DIN DEAL

a 2-a Epistolă
Măi, dacă mai dați crezare 
Celor ce promit reformă - 
Ori sunteți proști din născare, 
Ori gândiți cu ei pe-o formă;

Dacă ei vă mai încântă 
Cu meșteșugite fraze - 
Ori vi-e rațiunea frântă, 
Ori vă e de-un kamikaze; 

suntem oamenii marilor eveni
mente.

Din păcate avem tendința 
să măsurăm viața prin aceste 
evenimente rare, suntem mai 
buni, mai blânzi, îngăduitori și 
darnici doar în pragul eveni
mentelor - fie că e vorba de o 
naștere, botez, nuntă sau sărbă
torile creștinești anuale - în rest, 
uităm că omul de lângă noi s-ar 
bucura dacă i-am zâmbi și în 
zilele de lucru, uităm că viața ar 
fi mai frumoasă dacă am ști să 
facem un cadou doar din iubire 
nu neapărat din obligație, dacă 
am oferi o floare, un sărut și 
cuvinte dragi partenerului de 
viață chiar fără o dată anume, 
căutând să facem un eveniment 
dintr-o zi obișnuită, bucurându-ne 
pentru simplul fapt că trăim, că 
suntem și putem iubi.

Malaxorul vieții cotidiene, 
Noi cei de zi cu zi, aceasta este 
viata noastră cea adevărată.

Ina DELEANU

Dacă credeți că e roză 
Viața asta cenușie -
Ori e vorba de scleroză, 
Ori de pură neghiobie;

I 
I
I 
I
I
I
I
I 
I
I 
I
I
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Dacă toți analfabeții
Au ajuns să-i credeți genii - 
Ori o faceți pe isteții,
Ori, de foame - aveți vedenii.

Dumitru HURUBĂ

SHOW
1 2 |3 1 5 6 7 8 9 10

2 L ■3 ■ . 114 11 11
5 J i ■1 ■6 «h ■
8 SsS rf II
9 1
10

ORIZONTAL: 1) Călăreț neobosit pe Pe
gasul amintirilor; 2) Atribut contagios cu ecouri 
homerice - Tuleie tomnatice din barba lui 
Verde împărat; 3) Mărime situată în umbra 
unei raze - Expresia vetustă a unor mulțumiri 
belicoase - Semnal de revedere fluturat la 
întoarcere!; 4) Clan sui-generis cu istoric 
milenar - Casieri ambulanți pentru servicii 
comandate: 5) Cui indezirabil întâlnit pe șosea
ua vieții - Interpret tranșant al nepăsărilor 
tacite; 6) Cortină așezată în calea săgeților 
luminii - Moment paroxistic în efervescența 
evenimentelor; 7) Criteriu exigent de normare 
a siluetei - Recompensă de serviciu la milo- 
sârdia funcționărească; 8) Formulă stereotipă 
în combinații necunoscute - Ipostaza comună 
a romanului contemporan - Parolă uzuală 
însoțind un act de predare; 9) Sărmană lipsită 
de farmecul odihnei - Obiectiv predilect vizat 
de o miniescadrilă; 10) Navigatoare acerbă 
spre țărmul pânzelor albe.

VERTICAL: 1) Victima resemnată a complexului de 
inferioritate; 2) Minimotiv folcloric inspirat din dărnicia 
pământului - Taxă masculină de bună cuviință plătită cu timpul; 
3) Moment în perspectiva Sfântului așteaptă - Atributul 
diferențial conex al specificității individuale - Val cu coifuri de 
safir într-o mare verde; 4) Jertfe preasfinte pe altarele libertății
- Mesageră nevăzută în drumul spre Acheron; 5) Piesă de 
avangardă angajată într-un conflict desuet - Tacâm de lemn la 
masa bolnavilor de bilă; 6) Infatuat clișeu verbal pentru cuprins 
necuprinsul - Motoare complexe atașate la mașina istoriei 
(sg.); 7) Remarcată fugitiv printr-o discretă prezență - Epitetul 
cenușiu al traiului monoton; 8) Ritm sacadat de moară stricată
- Plăsmuiri ale sensibilității convertind misterul genezei - 
Vocabulă succintă indicând o paralelă; 9) Formă de înfățișare 
obișnuită eliptic exprimată - Dedicat întru totul formelor 
frumoase; 10) Atributul lexical la varianta "chiriașul grăbit".

Vasile MOLODEȚ
DEZLEGAREA CAREULUI "DE 8 MARTIE" APĂRUT (N 

ZIARUL NOSTRU DE SÂMBĂTA TRECUTĂ: 1) MARA - DARIA; 
2) EMANUELA - T; 3) DITA - SILVA; 4) ICA - MIA - E; 5) CAT! - 
STANA; 6) LINA - ADA; 7) T - NELA - EU; 8) EVA - OLIVIA; 9) 
MARICICA - P; 10) ANETA - ERNA

| | NEGRU: Rd2, p:C4 și e3 |
- Soluția problemei din nr. trecut: ■ 

JI 1. Df2 h3; 2. Tg1 mat ■
II 1. ...Rh3; 2. Df3 mat I
|| 1. ... e5; 2. h3 mat |

\_________________ ✓
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• Angajez vânzătoare cu carte 
de muncă, profil alimentar. Tel. 
216399, după ora 18 (2851)

VÂNZĂRI
CUMPĂRĂRI

• Vând 1,5 ha pământ arabil, 
Băcia, război de țesut - piesă antică. 
Tel. 672186 (43902)

• Vând teren intravilan, 11 ari, 
Hărău, tel. 770041, după ora 20. (2560)

• Vând sau schimb casă mare 
și 9 ha pământ la Ocolișul Mare, lângă 
Călan (schimb cu apartament bun 
în zona centru-gară Deva). Tel. 
234302 (2662)

• Vând apartament 2 camere, 
Dorobanți, preț 72.000.000 lei. Tel. 
227829 (2660)

• Vând apartament cu grădină. 
Ilia tel. 336(2671)

• Vând casă Bacea, nr. 133 (2671)
• Vând apartament 2 camere, str. 

Cioclovinei, (lângă Astoria). Tel.

Sibiu vinde 
en gros cauciucuri import Germania 
(13 și 14) la prețul de 80-85.000 lei/ 
buc), prețul include și TVA. Tel. 
069233831, 069427657 (2697)

• Spray contra ejaculării rapide, 
medicamente potentă, afrodisiace, 
092/342628,092/342629. (OP).

• Vând două mașini spălat, marca 
Whirlpool fără încălzitor, cinci pro
grame. Informații tel. 722909 (1317)

• Vând chioșc aluminiu, 52 mp, 
bar plus ABC, 38 milioane lei. Tel. 
054/718708 (1315)

• Vând mașină preparat sifon, 
mașină înghețată stradală, mașină 
înghețată laborator. Tel. 651644 și 
650920 (2757)

■ Vând jocuri distractive, video 
și Flipper la preturi avantajoase. Tel. 
651077. (2758)

PIERDERI

DIVERSE

218033 (2691)
• Vând apartament 2 camere, 

Simeria, Cloșca, bl. 16, ap. 35, etaj 4 
(2685)

• Vând Dacia 1310 break, verde 
metalizat. Tel. 217546 (40893)

• Vând urgent și negociabil trac
tor U 650, tractor U 445 V, în stare 
de funcționare. Deva 624394 (2680)

• Vând tractor U 445. cutie viteze 
ARO. Tel. 623453 Deva (43903)

• Vând Raba Izotermă, cabină 
dublă, stare foarte bună, tel. 242228 
(2701)

• SC Dyolf Prod Corn Impex SRL 
Petrila pierdut certificat cod fiscal origi
nal 8330926 emis de Ministerul Finanțe
lor la 11.04.1996. Se declară nul. (2694)

• S.C. Alin Trans Impex SRL Brad 
anunță pierderea certificatului nr. 
5845, eliberat de Direcția generală a 
finanțelor publice Hunedoara-Deva, 
înscris în registrul de stat sub nr. 1741, 
din 24.12.1991 .îl declar nul.(2759)

SCHIMBURI DE
LOCUINȚE

• SC Romhedland Transimpex 
SRL Deva administrator Stela 
Hagestein este citată în calitate de 
pârâtă în proces cu SC Prestcom- 
serv SRL Deva pe data de 16.03. 
1998 la Judecătoria Deva. (40899)

• Cu autorizația 14680/1998 
Asociația Familială Blănaru Stefan 
din Deva anunță începerea activității 
de comerț. (2670)

• Asociația Familială "Ciubotariu" 
Hunedoara funcționează în baza 
autorizației 14488/98 cu activitate 
de comerț. (2686)

• Consiliul de administrație al 
S.C. Rusca SA Hunedoara con
voacă adunarea generală ordi
nară a acționarilor pentru data de 
30 martie 1998,ora 10, în sala 
Restaurantului Rusca. Ordinea de 
zi: 1. Prezentarea raportului 
managerului pe anul 1997. 2. 
Raportul cenzorilor pe anul 1997. 
3. Aprobarea bilanțuluLcontabil pe 
anul 1997. 4. Aprobarea bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 
1998. în cazul în care adunarea 
generală ordinară nu este sta
tutară, se convoacă în data de 
31.03.1998, ora 10, în sala Restau
rantului Rusca. (1316)

• Stoenică Marian este citat la 
Judecătoria Hunedoara în data de 
17 martie 1998, pentru divorț. (1318)

• Cu nestinsă durere și adâncă 
tristețe în suflet anunțăm împlinirea 
a trei ani, în ziua de 16.111.1998, de la 
trecerea pe țărmul celor veșnice a 
celui care a fost

NICOLAE POPA
din Brad. Nu te vom uita niciodată. 
Familia.

• Astăzi se împlinesc 6 săptămâni 
de când a plecat dintre noi soțul meu

DANCIU ROMULUS
Balomir.(2561)

DECESE

• Vând serviciu de masă, 44
piese, yena, franțuzesc, model 
deosebit, fumuriu, preț 450.000 lei. 
Tel. 215729. (2602)_____________

• Vând celulare Motorola, microtac, 
husă, noi, video player Samsung, preț 
super ieftin. Tel. 092/294262 (2668)

• Firmă autorizată vindem
balanțe tip Sibiu, mecanice și 
electronice, asigurăm service, preț 
fabrică. Deva, Horea, 18. Tel. 
219260 (2681)_________________

• Vând cruce marmură albă,
cu postament, preț negociabil. Tel. 
231352 (2682)_________________

•Vând SRL 1994, neactivat. Tel. 
230935, 069480210 (2672)

• Vând porumb știuleți 600 lei/kg 
negociabil. Tel. 625085 (2802)

• Vând mobilă bucătărie mo
dernă, bibliotecă, canapea, covor 
persan, candelabre. Tel. 625521, 
094/596100 (2801)

• Vând rezervor PECO, capaci
tate 50.0001, grosime tablă 140 mm. 
Tel. 094 631115(2657)

•Vând Dacia 1300, Boholt. Infor
mații tel. 624989, după ora 16.

• Vând CD Technics, amplificator 
- boxe Sony, deck Aiwa, cameră 
Panasonic. Tel. 224345 (2698)

• Schimb apartament 2 camere, 
cu garsonieră, sau cumpăr garso
nieră. Tel. 626404 (2652)

COMEMORĂRI

ÎNCHIRIERI

• S.C. Orăștietrans S.A. Orăștie 
închiriază, în condiții avantajoase, 
spațiu de producție sau depozitare 
hală metalică (betonată), 24 x 12 m, 
și trei încăperi pentru birouri (din 
zidărie), energia electrică 380 V și 
220 V. Se va asigura paza, poziție 
avantajoasă la drumul național, tel. 
054/247055, 054/241495'(1282)

• Bărbat serios caut cameră de 
închiriat, zona Gojdu. Tel. 230811 (2675)

OFERTE DE
SERVICII

• Societate particulară de con
strucții angajează urgent inginer 
constructor și dulgheri. Relații la tel. 
216795, între orele 7-15 (40894)

• Cooperativa Constructorul 
Deva execută în județ verificări prize 
pământ și continuități, instalații 
electrice iluminat și forță, paratrăs
nete, jgheaburi și burlane tablă 
zincată, zugrăveli, vopsitorii. (40891)

ALBA IULJA

5 posturi de grefier;
post de grefier dactilograf; 

post de arhivar registrator
post de agent procedural;

î post de aprod.

1
1
1

Organizează în data de 30 martie 1998, ora 12,00, 
la sediul Tribunalului Hunedoara, Deva, 

str. 1 Decembrie, nr. 35
Concurs pențrp.ocup.grea următoarelor posturi de 

person_gl_guxiliar pentru Judecătoria Hațeg:

□
□
□
□
□

bibliografie obligatorie pentru toate posturile - 

Legea 92/1992, republicată în 1997.

Pentru posturile de grefier - Codul de procedură civilă 
| (articolele 147, 148, 168, 299, 336, 337 și 339).

Candidații pentru posturile de grefieri și grefier 

dactilograf vor da probă de dactilografiere.

Cererile însoțite de copia actului de studii, copiile 

actelor de stare civilă, copia carnetului de muncă și 

cazierul judiciar se vor depune la sediul tribunalului 
până la data concursului.

Informații suplimentare la telefoanele 211574 și 

216333.•»--- ---------- --- -------

• S-au scurs 6 săptămâni de 
la prematura despărțire de iubita 
noastră soție și mamă

ELENA CAPRĂ
Parastasul de pomenire sâm

bătă 14 februarie la Biserica din 
cimitirul ortodox din str. Eminescu, 
Deva. (2674)

• Familia Orvas Gheorghe, 
copleșită de durere la trecerea 
fulgerătoare și prematură în eterni
tate a celui care a fost prieten și 
coleg deosebit

ing. DUȘAN NENADOV
este alături de familia îndoliată în 
aceste momente de grea încercare 
și exprimă sincere condoleanțe. 
Dumnezeu să-l odihnească în 
pace! (2690)___________________

• Familia Macavei mulțumește 
tuturor celor care au fost alături 
de ea la despărțirea de cei dragi

I0AN MACAVEIf NELU)
EUGEN MACAVEI (GELUCU)

(2695)_________________________

• Profund impresionați de 
nemeritatul sfârșit al

ing. DUȘAN STEFAN NENADOV 
salariații din cadrul SC Rempes SA 
Deva sunt alături de familia îndu- 

rerată. (2699)
• Colectivul Centrale Termice de 

la SC Matex SA Deva este alături 
de domnul Jula Aurel la greaua 
pierdere a tatălui său. Transmitem 
sincere condoleanțe I (2803)

• Mulțumim întregului colectiv al 
Spitalului Hațeg, rudelor și prietenilor 
care au fost alături de familia dr. 
Costea loan la greaua încercare 
pricinuită de decesul mamei. 
Dumnezeu s-o odihnească! (2562)

Consiliul de Administrație al
S.C. ULPIA S.A. Deva
Cu sediul în Jeva, str. 22 Decembrie, nr. 37 

( Convoacă )

Adunarea Generală 
Ordinară a Acționarilor

*

în ziua de 30.03.1998, ora 16, la Casa de cultură, cu 
următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului de gestiune ai Consi
liului de Administrație cu privire la activitatea socie
tății pe anul 1997.

2. Prezentarea și aprobarea Raportului Comisiei de 
cenzori cu privire la verificarea și certificarea Bilan
țului contabil și a contului de profit și pierderi înche
iat la 31.12.97

3. Prezentarea și aprobarea Bilanțului contabil și a 
contului de profit și pierderi încheiat la 31.12.1997.

4. Prezentarea, analiza și aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 1998.

în sala adunării generale au acces acționarii cu
prinși în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 20 
martie 1998 sau mandatarii acestora împuterniciți cu 
procuri speciale. Formularele de procuri speciale se 
pot obține de la sediul societății. Procurile speciale, 
completate și semnate, vor fi depuse la sediul so
cietății până cel târziu în data de 25.03.1998, ora 16. 
Documentele și materialele informative, supuse apro
bării AGA vor putea fi consultate la sediul societății 
începând cu data de 25.03.1998.

în cazul neîndeplinirii cvorumului necesar, AGA se 
convoacă din nou în data de 31 martie 1998, în ace
lași loc și la aceeași oră.

S.C. Apollo SA 
Deva

scoate la licitație ansamble, subansamble și 
mijloace fixe (inclusiv autovehicule) 

începând cu data de 25.03.1998.
Licitația va avea loc la sediul societății din Deva, str. 1 

Decembrie, nr. 37A, ora 11,00 și se va repeta în fiecare 
miercuri până la adjudecarea lor. Lista obiectelor 
scoase la licitație se poate consulta la sediul societății. 
Informații suplimentare la tel. 214296.

---------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------
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Regionala CF Timișoara
Oferă posibilitatea persoanelor lî/.ice sau 

juridice care îndeplinesc condiția de gestionar 
(fără antecedente penale) de a comercializa 
legitimații de călătorie la trenurile de persoane 
fără regim de rezervare, în schimbul unui 
comision de (>% și în baza unui "Contract de 
distribuție".

Persoanele fizice și juridice trebuie să-și 
desfășoare activitatea sau să aibă domiciliul în 
localități unde SNCFR nu are activitate de 
eliberare a legitimațiilor de călătorie la 
trenurile de persoane.

Informații la sediul Regionalei CF Timișoara 
- Divizia Călători, Serviciul Marketing, str. 
Dării, nr. 2 sau la telefoane I9l(i9(i -7-8, ini. 
2.347, 3324.

S.C. BADPS S.A. Deva
Organizează în data de 26 martie 1998 

licitație publică pentru vânzarea unui chioșc 
metalic situat în incinta Pieței centrale Deva.

Informații suplimentare la sediul firmei 
situat în Deva, str. E. Gojdu, nr. 79, telefon: 
054/227112

EWR] BANKCOOP S.A.
SUCURSALA HUNEDOARA-DEVA

" ~'1________ Agenție ORĂȘTIE_______

organizează LICITAȚIE
1. Apartament, str. Mureșul, bl. 15, ap. 3 (4 

camere).
Preț de pornire 33.000.000 lei.

2. Mobilier bar.
Preț de pornire 1.500.000 lei.

Licitația va avea ioc în data de 24.03.1998, 
ora 10,00, ioc. Orăștie, Biroul Executor Jude
cătoresc.

informații ia Bankcoop Orăștie, tei. 247565 
sau 247456 și Birou! Executor Orăștie.

-

f--- -----------------------------------------------Inspecția în construcții
Anunță1

în data de IO aprilie 1998 are loc susține
rea examenului de atestare pentru diriginții 
de șantier, a laboranților în domeniul con
strucțiilor și a responsabililor cu urmărirea 
comportării în timp a construcțiilor la sediul 
IJCLPUAT Hunedoara-Deva din strada Aurel 
Vlaicu, bloc H3, mezanin.

ky ,......... — ___ |___4

S.C. 8I0WMVETS.A.
SIMERIA

Convoacă in data de 26 martie 1998, ora 10,00
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

ce va avea loc în sala mică a Casei de cultură din 
Deva, cu următoarea ordine de zi:

E> Raport administratori;
E> Raport Comisia de cenzori;
E> Discutarea și aprobarea bilanțului pe anul 1997;
E> Prezentarea și aprobarea bugetului pe anul 1998;
E> Alegerea Comisiei de cenzori;
E> Completare obiect de activitate, alte modificări Statut; 
E> Diverse.
în cazul neîntrunirii cvorumului, Adunarea Generală se 

va fine a doua zi, 27.03.1998, în același loc și la aceeași oră.



începând cu data de 10.02.1998, 

S.C. ROLAST S.A. Pitești a deschis REPRE
ZENTANȚA de vânzare a produselor sale la 

Deva prin S.C. DACIA SERVICE S.A., 
asigurând agenților economici și persoane 

fizice: _ •
- Benzi de transport cu inserție textilă și 

metalică
- Plăci tehnice

- Furtunuri
- Garnituri profilate și presate
- Manșoane pentru sistemul de răcire a 

autovehiculelor
- Diverse produse din cauciuc 

Reprezentanța practică aceleași prețuri
cu ale producătorului

Sperând că veți deveni partenerul nostru de 

afaceri, așteptăm comenzi ferme la tel.: 
225840, 225905 și fax 225841.

"Patria" - Deva: Bubuială 
în Bronx (13-16); Contact 
(17-19);

"Flacăra" - Hunedoara: 
Infanteria stelară (13-19);

"Parâng” - Petroșani: 
L.A. Confidential (13-16); 
Daylight - Panică în tunel 
(17-19);'

"Cultural" - Lupeni: Fo
cul din adâncuri (13-16); L.A. 
Confidential (17-19);

"Zarand" - Brad: L.A.
Confidential (13-16); Filiera 
cipriotă (17-19);

"Patria"-Orăștie: Filiera 
cipriotă (13-16); Ultima bă
tălie (17-19);

"Dacia" - Hațeg: Iubire și 
sacrificiu (13-16); Michael 
(17-19);

"Lumina" - Ilia: Bărbații 
yn negru (13-15).
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Societatea de Asigurare - Reasigurare

ASTRA S.A.
Agenția Deva

anâaîeazâ jurisconsult.
Cererile, însoțite de curriculum vitae, se vor depune la sediul 

agenției din str. D. Zamfirescu, bl. Q, sc. A, ap. 4, 
până în data de 31 martie a.c.

Informații la tel. 226321f

BANCA COMERCIALA ROMANA

Vă oferă cel mai sigur, comod și modem 
instrument de plată, adresat persoanelor fizice

Cârdul BCR VISA CLASIC
acceptat de peste 900 de magazine, hoteluri, restaurante 

sau benzinării care au afișată sigla VISA, cu un comision de 0%.
De asemenea se poate obține numerar de la automatele bancare 

sau ghișeele băncilor;

Consiliul de Administrație al
SC COMAT DEVA SA |||

cu sediul social în municipiul Deva, str. Depozitelor, nr. 5, telefoane 
054-216582, 211146, fax 216269 - convoacă Adunarea Generală Ordinată 
a Acționarilor pentru data de 28 martie 1998, ora 10.00 - Ia Casa de culturi 
ă municipiului Deva - sala mare, cu următoarea ordine de zi:

1. - Raport de gestiune al administratorilor, asupra rezultatelor 
economico-financiare obținute în anul 1997, pe baza bilanțului și contului 
de profit și pierderi;

2. - Raportul comisiei-de cenzori privind activitatea economico- 
financiară pe anul 1997;

3. - Aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierderlpe 
anul 1997:

4. - Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 1998;
5. - Alte probleme, ce necesită aprobarea adunării. .

Banca “Dacia Felix" 5.A. CluJ-Napoca, Sucursala Deva
Anunță:

Vânzare prin licitație publică a următoarelor bunuri:
I. 1. Casă 3 camere, anexe gospodărești, teren pt. construcție garaje, situată în Hunedoara, str. Lătureni 

(Buituri), nr. 11, preț pronire: 120.000.000 lei;
2. Casă 4 camere, curte, grădină, 5 garaje, anexe gospodărești, situată în Hunedoara, str. Dorobanților, nr. 

3, preț pornire: 80.000.000 lei;
3. Apartament 2 camere, situat în Hunedoara, str. Șiretului, nr. 4, ap. 24, preț pornire: 20.000.000 lei;
4. Autoservice situat în Hunedoara, B-dul Traian, nr. 3A, preț pornire: 750.000.000 lei.

Licitația va avea loc în data de 20.03.1998, ora 10.00, la Judecătoria Hunedoara, biroul executorilor judecătorești.
II. Apartament 3 camere, situat în Petroșani, str. Aviatorilor, bl. 17, ap. 25, parter, preț pornire: 16.000.000 lei 
Licitația va avea loc în data de 23.03.1998, ora 10.00, la Judecătoria Petroșani, biroul executorilor judecătorești.
III. Echipament de calcul.
Licitația va avea loc în data de 16.03.1998, ora 10.00, la sediul băncii.

Relații suplimentare la sediul băncii din Deva, B-dul N.Bălcescu, bl. 34, tel. 220796.

K 40M/WJrR4T0R - MERCEOLOG (MRMT) j|
< ondiții:

^WV&TStă până la 40 dc ani. '
iȘsssJ posesor al permisului de conducere auto categoriile B și C (deținerea 
unul autoturism ar constitui un avantaj),

^înscrierea la concurs sc va face pc baza unei cereri și a unui curriculum 
vitae, ia sediul ziarului "Cuvântul liber* din Deva, str. i Decembrie, nr.35 
(clădirea Tribunalului  județean^țină în ziua de 25 martie a.c. 

Concursul va avea loc în ziua de 30 martie 1998, ora 10,00.
\........................................................................................................... ............>

Doriți un loc de muncă temporar cu 
posibilitatea de a fi angajat ulterior 

cu carte de muncă?
Sunteți inteligent și aveți 

putere de convingere? 
Aveți 4-5 ore la dispoziție zilnic 

timp de 3"4 IUHî?

Societatea de Asigurare - Reasigurare

4 54

Puteți câștiga într-o lună cât alții în trei!
CUM?

Foarte simplu. Devenind agent de marketing și vânzări pentru

CARTEA GALBENĂ Hunedoara 1998-1999
prin agențiile sale din Deva și Petroșani, încheie asigurarea obligatorie 

de răspundere civilă auto pentru perioada 01.04.1998-31.12.1998.
Informații suplimentare la:
Agenția ASTRA Deva - str. Zamfirescu, bl. Q, sc. A, ap. 4, tel/fax: 226321 
Agenția ASTRA Petroșani - str. C-tin Miile, bl. 3, ap. 1, tel/fax: 544171.

*

Pentru selecție vă rugăm să vă prezentați

joi, 19 martie 1998, la ora 16.00, la Clubul Șomerilor Deva, 

str. M. Eminescu, nr. 1 (Fundația pentru Tineret).

>
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“Scopul
(Urmare din pag. 1)

ce medicul de întreprindere 
poate să-și facă și liste și în 
același timp să rămână și 
medic de întreprindere, cu 
acordul directorului respectiv.

Dezamăgită de modul în 
care este “respectată” 
deontologia profesională, 
dna dr. Mariana Popa, medic 
de medicină generală la 
Dispensarul 4 adulți, spunea: 
“Colegi de la țară au năvălit 
pe teritoriul dispensarelor din 
municipiu pentru a-și atrage 
pacienți. Am rămas uimită. 
Unii au fost din ușă în ușă 
prin blocuri de garsoniere din 
Hunedoara și au spus ba că 
mă pensionez, ba că-mi 
deschid cabinet particular în 
Deva - ambele afirmații fiind 
niște minciuni -.convingând 
astfel lumea să se înscrie la 
ei. A fost o goană după 
pacienți... Eu am considerat 
că în 20 de ani în care am 
slujit pe cei ce aparțineau de 
acest dispensar, fiind alături 
de ei, vor veni să se înscrie 
aici. Au venit unii (sunt cam 
1000 înscriși), dar îi mai

Statistică infracțională----- ——____________________________ z______________
în ultimele zile, lucrătorii de poliție din 

județul Hunedoara au cercetat un număr de 36 
de persoane. O persoană este cercetată în 
stare de arest,dar trei au fost reținute, urmând 
a fi prezentate parchetului cu propunerea de 
arestare.

De asemenea, au fost identificate și 
reținute 10 persoane care au de executat

pedeapsa cu închisoarea pentru fapte comise 
anterior.

în traficul rutier au fost reținute 21 permise 
de conducere, din care 7 pentru conducere 
sub influența alcoolului. Pentru nerespectarea 
diverselor acte normative, au fost aplicate 450 
de sancțiuni contravenționale, în valoare de 
peste 19 milioane de lei. (A.N.)

Privind calitatea factorilor de 
mediu în județul Hunedoara în 
perioada 2-8 martie a.c., valorile 
medii și maxime pentru poluanții 
gazoși analizați, precum și pentru 
pulberile în suspensie s-au 
încadrat în limitele admise 
prevăzute de STAS-ul de calitate 
a aerului. Valorile maxime s-au 
înregistrat în zona Hunedoara la

data de 4 martie pentru dioxidul 
de azot și în zona Paroșeni, în 
aceeași zi, pentru dioxidul de sulf. 
Pentru amoniac și fenoli, indicatori 
ce se determină numai în zona 
Hunedoara, valorile maxime s-au 
înregistrat la data de 3 și respectiv 
4-5 și 7 martie pentru fenoli. La 
pulberile în suspensie, valoarea 
maximă s-a înregistrat în zona 
Mmti»-Deva în ziua de 7 martie.
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Alcătuite din polițiști și 
i jandarmi, patrulele aflate 
| permanent în slujba ordinii 

și liniștii publice depistează și 
sancționează zilnic indivizi 
care comit fapte ce se 
constituie în secvențe de 
anormalitate în viața socială 
a localităților.

ft O asemenea patrulă 
| l-a sancționat pe Nicolae 

Negrean, din Hunedoara, 
cu 80.000 de lei amendă 
pentru provocare de 
scandal.

• în gara C.F.R. Simeria 
patrulele mixte au în 
permanență de lucru.

Arsen ie Niță din Păruț - 
Vrancea a fost amendat cu 
200.000 de lei pentru injurii 
aduse personalului C.F.R.

I
I
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scuză mijloacele’* lună pauiimi
așteptăm și pe ceilalți să 
vină".

Dr. Ioana Elena lonescu, 
medic primar de medicină 
generală, de la Dispensarul 10 
adulți, considera că “asta nu-i 
medicină să mergi din casă în 
casă și să ceri oamenilor să se 
înscrie la tine. Unii nu au discer
nământ. Eu sunt pentru o re
formă organizată, nu una hao
tică, scăpată de sub control și 
sunt total nemulțumită deoa
rece nu s-a respectat deonto
logia profesională. Trebuia mai 
întâi să-și facă liste medicii de 
circă și care de zeci de ani 
lucrează în același loc și apoi 
cei de întreprindere care ori
cum rămân pe post. Personal 
nu mi-am făcut afișe, nu mi-am 
făcut publicitate, am puțini 
înscriși. Am considerat că dacă 
am servit 20 de ani un om, 
acela va veni aici să se 
înscrie...în zilele noastre, cum 
se vede, trebuie să uzezi de 
orice mijloace pentru a-ți atinge 
scopul..."

Dna Szilagyi Carmen este 
de o viață medic pediatru și 
funcționează în prezent la 
Dispensarul 2 școlar. A optat 
pentru “medic de familie”, dar

Pulberile sedimentabile au 
înregistrat depășirea limitei 
admise de 17 gr/mp/lună, în 
zonele Chișcădaga și Teliuc de 6.3 
ori și în zona Paroșeni de 1.5 ori.

Valorile medii pentru 
radioactivitatea beta globală și la 
doza gama absorbită s-au 
menținut în limitele de variație ale 
fondului natural, pentru toți factorii 

de mediu analizați. Comparativ cu 
valoarea de atenție de 2,0 Bq/I 
prevăzută pentru apa de 
suprafață, în această perioadă s- 
au obținut valori medii de 0,17 Bq/ 
I pentru apa de suprafață din râul 
Strei și de 0,14 Bq/I pentru apa 
potabilă a municipiului Deva.

Pe râul Jiu, materiile în 
suspensie provenite în principal 
de la unitățile de extracție și

IV11»
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Tot aici, Daniei Cătălin 
Popescu, din Hunedoara, a 
fost sancționat cu 150.000de 
iei amendă pentru că a 
fumat in compartimentul 
rezervat nefumătorilor.

Și tot în gara Simeria, 
Alexandru Nicolae din 
Cireșu-Timiș s-a dovedit 

(ÎN FLfidUfiNf)
imediat a fi autorul furtului 
unui ceas de mână și a 
36.000 de lei de la 
Gheorghe Lucu/escu. Cazul a 
impus, potrivit legii, întoc
mirea dosarului de cercetare 
penală, fapta constituind 
infracțiune.

In Hunedoara, patrula 
mixtă l-a amendat contra

se ridică acum problema că 
trebuie să înscrie și adulți. 
“Mare diferență nu-i, cu toate 
că patologia adultului este 
alta decât a copilului. 
Oricum, pediatrul mai ușor 
se poate adapta la medicina 
adultului decât invers. Logic 
ar fi fost ca în continuare 
medicul de familie care a 
funcționat ca pediatru să se 
ocupe de copii, iar adulții să 
meargă la cei pe câre-i 
preferă".

Am mai reținut, cu ocazia 
documentării, și alte păreri 
și anume că de vreme ce li 
s-a dat voie tuturor medicilor 
să vină la Hunedoara, satele 
vor rămâne fără doctori. 
Medicii nu știu încă de unde 
vor proveni fondurile pentru 
medicamente, deoarece 
sunt și în prezent agenți eco
nomici care nu-și plătesc 
asigurările de sănătate. Exis
tă încă scepticism cu privire 
la demararea reformei în 
sănătate, unii considerând 
că nici la anul nu se va intra 
pe acest sistem dată fiind 
instabilitatea politică din 
țară, haosul care se face 
simțit în toate sferele vieții 
economico-sociale.

prelucrare a cărbunelui au avut'' 
pentru perioada menționată o 
valoare medie de 850.0 mg/l și o 
valoare maximă de 1428.0 mg/l, 
înregistrată la data de 6 martie.

Față de perioada anterioară 
rezultă o creștere a cantităților, 
de materii în suspensie cu 295.0 
mg/l la valoarea medie și cu 
306.0 mg/l pentru valoarea 
maximă.

în cursul lunii ianuarie 1998 
R.A. Apele Române, S.G.A. Deva, 
a verificat un număr de 28 
agenți economici referitor la 
modul de respectare a valorilor 
indicatorilor de calitate ai apelor 
uzate la evacuarea acestora în 
apele de suprafață din bazinul 
hidrotehnic. Pentru neînca- 
drarea în limitele admise au fost 
aplicate penalități de 0,697 
milioane lei.

Agenția de protecție a 
mediului De vaj
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vențional, în data de 5 
martie, cu 250.000 de lei, 
pe Ajun Moldovan din 
localitate pentru faptul de a- 
I fi lovit pe Vasile Lingurar și 
pentru refuzul de a se lăsa 
condus la sediul Poliției.

Tot cu amendă de 
150.000 de lei a fost 
sancționat Vasile Băluță, de 
asemenea din Hunedoara, 
pentru provocare de 
scandal în imobilul în care 
locuiește.

Dacă la eforturile 
organelor de ordine plătite 
de stat pentru asigurarea 
liniștii noastre s-ar alia și 
opinia publică, alta ar fi | 
calitatea vieții noastre | 
sociale sub acest aspect. . 
d.cj.

i

lemn câinesc pentru garduri 
vii și spațiile verzi din 
localitățile județului.

în vederea obținerii în 
viitor a unor păduri valo
roase, în arboretele tinere 
se vor executa lucrări de 
degajări și curățiri, prin care 
se vor promova numai 
speciile valoroase, pro
ducătoare de lemn cu 
calități superioare, iar în 
arboretele mai în vârstă se 
vor executa lucrări de 
igienizare, de extragere din 
pădure a materialului 
lemnos provenit din arborii 
uscați, rupți, atacați de 
dăunători, care se vor 
valorifica populației din 
județ.

în această perioadă se 
va continua acțiunea de 
punere în posesie a 
pădurilor conform Legii nr. 
18/1991.

Pe lângă acțiunile fizice,

Conferința de presă 
organizată ieri de filiala 
județeană a Partidului 
Social Democrat Român a 
avut drept scop afirmarea 
sprijinului acestui partid 
pentru guvernul actual, 
liderii PSDR afirmând că 
vor vota bugetul. Totuși, 
este posibil ca în ce! mu/t 
două săptămâni după 
votarea bugetului, actualul 

^premier să fie înlocuit.

Explozie de... mușuroaie
Ca în nici o altă primăvară, au 

început să-și cam facă și 
cârtițele de cap. Sapă peste tot 
și fac mușuroaie, în special pe 
terenurile cu destinație de pășuni 
sau fânețe.

Dacă s-ar realiza aceste 
mușuroaie după un anume 
program, mai treacă-meargă, 
proprietarii terenurilor - în mod 
deosebit primăriile - s-ar putea 
împăca cu gândul că ar fi scutiți 
de a face niște lucrări ale solului 
premergătoare însămânțării sau 
supraînsămânțării cu ierburi 
valoroase a pajiștilor naturale. 
Dar când vezi că mușuroaiele 

se vor realiza și acțiuni de 
propagandă silvică: prezen
tarea în școli, cămine 
culturale, a unor prelegeri cu 
diferite teme specifice 
silviculturii.

în vederea trezirii la tineri 
a interesului și dragostei față 
de pădure, la începutul lunii 
aprilie, se va organiza un 
concurs județean de 
orientare turistică în pădurea 
Bejan-Deva, cu participarea 
elevilor din școlile generale.

Apelăm cu multă căldură 
la toți locuitorii județului, 
tineri și vârstnici, ca în cadrul 
acțiunii “Luna pădurii", să 
participe activ la cât mai 
multe lucrări silvice, la 
protejarea, crearea și 
întreținerea pădurilor din 
județul nostru. Deosebit de 
folositor ar fi dacă fiecare 
cetățean ar planta cel puțin 3 
puieți în suprafețele goale 
din fondul forestier sau

să trecem peste niște 
declarații infantile"

în ceea ce privește 
recentele declarații ale unor 
lideri județeni ai CDR,

conform cărora se încearcă 
o pesederizare a județului 
Hunedoara, dl deputat 
Dumitru Ifrim a afirmat că 
sunt doar niște declarații

acoperă 20-30 la sută din 
suprafață în unele locuri chiar 
mai mult, diminuând astfel în 
aceeași proporție producția de 
iarbă sau de fân, nu poți să nu te 
întrebi: convine oare o asemenea 
situație proprietarilor de terenuri? 
Răspunsul la întrebare nu poate 
să fie decât afirmativ, văzând 
concret cum stau lucrurile în 
câmp. în comunele Pui, Baru, 
Băcia, Turdaș și în multe altele, 
aproape fără excepție, nu s-a 
întreprins nici un fel de măsură 
pentru a împrăștia aceste 
mușuroaie până ce nu începe să 
dea bine colțul ierbii.

spațiile verzi din localitățile 
unde trăiesc și muncesc. 
Mai amintesc că în această 
primăvară Direcția Silvică 
Deva pune la dispoziția 
proprietarilor de pădure, 
contra cost, puieți pentru 
împăduriri din speciile: cer 
(la ocoalele silvice Orăștie 
și Hațeg) și salcâm (la 
ocoalele silvice Hațeg, 
Dobra, Simeria, Deva).

Acum, până nu este 
prea târziu, este nevoie mai 
mult ca niciodată de 
susținerea unei campanii 
nu pentru pulverizarea 
pădurii, ci pentru conser
varea, protejarea, dezvol
tarea și utilizarea durabilă 
a fondului forestier. Să nu 
uităm că pădurea ca și 
ȚARA nu este numai a 
noastră, ci și a urmașilor 
noștri; dacă lemnul se 
poate importa, pădurea 
niciodată.

infantile: ,,Aș vrea să-l 
întreb pe dl Simion Molnar 
când a fost sincer, atunci 
când ne-a cerut sprijinul 
sau acum când ne atacă. 
Probabil niciodată". Dl 
Ifrim consideră că prin 
aceste luări de poziție, 
liderii judeșeni ai CDR 
încearcă să-și acopere 
propria inactivitate.

Andrei NiSTOR

Nu mai este cazul să 
insistăm asupra pierderilor ce 
sunt provocate asigurării bazei 
furajere (pășunatului sau 
formării stocului de fân pentru 
iarna viitoare) în situația când 
nu se intervine acum pentru a 
împrăștia aceste mușuroaie. 
Concluziile le pot trage atât 
primarii, cât și proprietarii de 
pășuni și fânețe. Important este 
însă ca ei să acționeze cât mai 
eficient posibil pentru a nu fi 
dijmuită producția de nutrețuri 
și, implicit, producția de carne 
și de lapte. (N.T.)

-cw/vrw,
“ LIBER
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