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Au obosit parlamentarii...
După ce ne-au 

amenințat că ne dau 
un buget “ce nu se există 
mai bun” pentru anul 1998 și 
s-au scremut timp de vreo 
trei trimestre, deci de prin 
octombrie 1997, parla

mentarii se simt cam 
ușurați, dar și obosiți peste 
măsură, în același timp. 
Acesta este un semn că se 
simte puternic și iminent 
mirosul de parfum al 
frumoasei vacanțe de vară, 
cu zile minunate la mare, prin 
străinătate, care pe unde 
poate și pe unde îl taie 
inspirația, că bugetul de 
familie permite orice. După 
atâta transpirație, merită și 
ei o recompensă, nu?

Cu siguranță că zbu
ciumul pentru adoptarea 
bugetului ar mai fi durat mult 
și bine dacă un parlamentar 
mai inspirat n-ar fi propus să 

se lucreze în program 
prelungit, chiar și sâmbăta 
și duminica dacă este 
nevoie.

Fără îndoială că vina 
principală pentru întâr
zierea bugetului aparține 
guvernului, crizei în care s- 
a intrat în vederea 
remanierii, începând din 
toamna trecută, și nepu
tinței coaliției de a găsi 
soluții operative și eficiente 
în scopul rezolvării acestei 
crize. Dacă și așa a 
întârziat peste orice 
așteptări, ce ne mai costa, 
spunem acum, dacă se 
făcea o dezbatere de 
substanță și se adopta un 
buget care să țină seama 
de resurse, de cerințele 
reale de aloc.are, adică de 
obiectivele prioritare. Fie el 
și de austeritate, știm bine 
că bugetul nu ne ține loc 
nici de foame și nici nu are 
rol de reformă. Nu ne-a 
fost însă dat să avem un
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în anui trecut, țăranii 
români, după ce, cu mari 
sacrificii s-au străduit și au 
obținut o recoltă bogată de 
cereale, au rămas până la 
urmă cu buzele umflate. 
Acest lucru s-a putut 
întâmpla datorită faptului că 
guvernul de atunci, ai diui 
Ciorbe a, n-a prevăzut în 
buget sumele de bani 
necesare cumpărării unor 
cantități mai mari <jin grâul 
care a umplut hambarele 
țăranilor, anul trecut fiind un 
an mănos pentru cultivatorii 
de cereale. Așa se face că 
au fost achiziționate de către 
stat doar circa două milioane 
de tone de grâu, restul rămâ
nând la cheremul angro
siștilor care au impus prețuri 
care nu recuperau nici . avantajoase, cantitățile de 
jumătate din cheltuielile 
făcute de țărani. Din acest 
motiv, în toamna anului 
trecut și mai ales în 
primăvara aceasta, micii 

^roducâtoride/asaten-au

putut să-și lucreze 
pământul, să-și procure 
semințe, îngrășăminte și 
erbicide pentru întreaga 
suprafață de teren ce o 
posedă. Cupoanele oferite 
de guvern au fost doar ca o 
frecție la un picior de lemn. 
Astfel, suprafețe însem
nate de pământ au rămas 
nelucrate.

De aceea, acum când s- 
a dezbătut în Parlament 
proiectul bugetului pe 1998, 
mulțijărani au sperat că se 
vor găsi printre deputați și 
senatori oameni de bine 
care să insiste ca anui 
acesta să se prevadă 
sume mai mari pentru achi
ziționarea grâului. Cumpă
rând de ia țărani, ia prețuri 

cereale ce le prisosesc 
acestora, guvernul ar 
putea veni în sprijinul

Gh. PAVEL
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Ședința extraordinară 
a Consiliului județean

Ieri la Deva s-au desfășurat 
lucrările ședinței extraordinare 
a Consiliului județean. Con
silierii au dezbătut proiectele de 
hotărâri privind:

Aprobarea rapoartelor de 
activitate ale regiilor autonome 
din subordinea Consiliului 
județean;

Aprobarea raportului de 
activitate pe anul 1997 și a 
bugetului pe 1998, precum și a 
organigramei de funcționare 
ale Corpului gardienilor publici;

Aprobarea raportului 
asupra bunurilor Consiliului 
județean la 31 decembrie 1997;

Aprobarea meseriilor, 
normelor anuale de venit 
impozabil și a taxelor forfetare, 
trimestriale la care sunt impuși 
meseriașii și contribuabilii care 
desfășoară activități ambulante, 
pe anul 1998;

Ratificarea protocolului de 
colaborare în vederea realizării 
sistemului informatic geografic 
la nivelul județului Hunedoara 
și aprobarea listei lucrărilor de 
cadastru imobiliar-edilitar și de 
constituire a băncilor de date în 
localitățile urbane ale județului;

^iarul "^uvăntul liber" , 
împreună cu toți organizatorii, 

invită copiii/ părinții/ bunicii să 

participe în ziua de luni/ 1 iunie a.c., 
la manifestările ce se vor desfășura 
în fața £asei de cultură din «^evaz 

începând cu orele 10 și 16.
/^articipanților li s-au pregătit diverse 

și tentante surprize.

așteptam cu drag!

Stabilirea consumului lu
nar de carburanți pentru 
autoturismele din dotarea 
Direcției județene pentru 
protecția drepturilor copilului;

Completarea Comisiei 
județene pentru omologarea 
traseelor turistice montane;

Completarea Regula
mentului de organizare și 
funcționare a aparatului 
propriu și aprobarea statului 
de funcțiuni și a salarizării 
personalului din aparatul 
propriu al CJH;

Modificarea programului 
de reorganizare a R.A. “DJDP” 
Hunedoara.

Unele din proiectele de 
hotărâri supuse dezbaterii au 
revenit pe ordinea de zi ca 
urmare a amendamentelor 
prezentate în ședințe ante
rioare.

Prin votul consilierilor, 
proiectele în dezbatere au 
devenit hotărâri.

Consemnăm cu bucurie 
că ziariștii acreditați pentru 
ședință s-au bucurat de toată 
atenția organizatorilor.
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30 - 31 MAI 1998Cuvântul liber

TVR 1
7.00 Bună dimineața, de 

la...lașii 9.05 Tip Top, Mini-Top! 
10.05 Tenis: Marele turneu de la 
Roland Garros (r) 10.35 Viata ca 
în viață (SUA, 1988, ep. 29) 11.20 
Femela în verde (SUA, 1945)
12.30 Ordinea Publică 13.30 
Ecranul 14.30 D’ale Bucu
reștilor 16.15 Hollyoaks (Anglia, 
1995, ep. 76) 16.40 Documentar 
Istoric 17.40 Justiție militară 
(J.A.G. - SUA, 1996, ep. 13) 
18.25 Disney D.a: Donald 
Rățoiul 18.50 Teleenciclopedia 
19 40 Săptămâna sportivă 19.50 
D’ale Bucureștilor Politică...la 
Halbă 19.55 Doar o vorbă „săț- 

U' i" mai spun! 20.00 Jurnal, meteo 
’ll 20.35 Vizitatorul (SUA, 1997, 

ultimul episod)21.30 Cum vă 
place... Mafia în tranziție 22.30 

■ Filmele secolului - Colecția 
Warner

TVR 2.
7.00 Perla Coroanei (Anglia, 

1984, ep. 11) 7.50 Piese 
folclorice șl de virtuozitate 8.00 
Doi ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 8.30 Lumea 
sălbatică a animalelor (Franța, 
1996) 9.00 Comorile lumii 
(Germania, 1996) 9.30 Pas cu

Duminică 
31 mai

TVR 1
7.00 Bună dimineața, de la... 

Cluj-Napoca! 8.30 Lumină din 
lumină 9.05 Tenis: Marele 
turneu de la Roland Garros 9.30 
D’ale Bucureștilor 11.00 Viața 
satului 13.00 Tezaur folcloric 
16.20 Hollyoaks (Anglia, 1995, 
ep. 77) 16.45 Serial de călătorii 
17.35 Star Trek (ep. 59) 18.25 
Aladdin D.a. 19.35 Duminica 
sportivă 19.50 D’ale Bucu
reștilor 19.55 Doar o vorbă „săț- 
I” mal spun! 20.00 Jurnal, meteo 

îi 20.30 7 zile în România 21.00 
Sub arme (f, SUA, 1994) 22.40 
D-na King, agent secret (ep. 20)
23.30 Pop Show Nocturn 0.30 
Fotbal mondial 1998

Â

TVR 2
7.00 Vizitatorul (SUA, 1997, 

ep.,13) 7.50 Vechi melodii 
populare 8.00 Doi ani de va
canță printre dinozauri 8.30 
Lumea sălbatică a animalelor 

' 9.00 Comorile lumii 9.30 
Ferestre deschise 10.35 Cine
matograful vremii noastre: 
Cetățeanul Ken Loach (ARTE)
13.30 Memoria exilului româ
nesc 14.00 Marguerite Volant 
(Canada, 1996) 14.55 Fotbal: 

^Campionatul European pentru

Luni
1 IUNIE

TVR 1
12.05 Universul cunoașterii 

(do/r) 13.00 Ultimele știri (s/r) 
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 
Dosarele istoriei (r) 16.00 Em. în 
Ib. maghiară 17.35 Katts și 
câinele (s, ep. 31) 18.00 Scena 
(r) 19.00 Sunset Beach (s, ep. 
227) 19.55Doaro vorbă săț-l mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo, 
sport, ediție specială 21.00 
Baywatch (s, ep. 150) 21.55 
Nimic sfânt (s, ep. 3) 22.45 
Jurnalul de noapte 23.00 Fețele 
schimbării (do) 0.00 Canary 
Wharf (s, ep. 154) 0.25 întâlnirea 
de la miezul nopții

TVR 2
12.00 Sunset Beach (s/r)

12.45 Doar o vorbă... (r) 13.00 D- 
na King, agent secret (s/r) 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Engleza 15.35 Doi ani de 
vacanță printre dinozauri (d.a) 
16.00 Veronica: Chipul iubirii (s)
16.50 Perla Neagră (s, ep. 131) 
17.40 Tribuna partidelor

pas 10.35 Documente culturale
11.30 TVR Cluj-Napoca 13.30 
Actualitatea culturală 14.00 
Patru surori (Italia, 1990, ultimul 
ep.) 14.50 Bijuterii muzicale la 
Castelul Prlnzenhof 15.00 
Regăsirea identității Republicii 
Croația 15.35 Doi ani de vacanță 
pentru dinozauri 16.00 Veronica 
și chipul iubirii (s, ep. 50) 16.50 
Perla Neagră (s, ep. 129) 17.40 
Baladă din Munții Apuseni 18.15 
Planeta cinema (r) 18.55 Fotbal: 
Germania-Columbia 20.50 
Serata muzicală TV (ep. 30)
22.30 Stop-cadru 23.30 Con
viețuiri

ANTENA 1
7.00 Ștlri/Revista presei 7.10 

Eddie și The Cruisers (r) 8.55 
Model Academy (ep. 99) 9.25 
Ultimele 5 minute (ep. 21) 11.00 
Onyx By Request 12.00 Mileniul 
III: spaime, soluții, speranțe 
13.00 Documentar 13.30 
Emisiune magazin : Zebra 16.30 
Emisiune pentru tineret: între 
prieteni 17.30 Viața de la zero 
(ep. 22) 18.00 Esmeralda (ep. 59)
19.30 Vrei să ne distrăm 
sâmbătă seara? 20.00 Legături 
compromițătoare (acțiune, SUA, 
1993) 21.30 Știri 21.40 A treia 
planetă de la Soare (ep. 36) 
22.05 Documentar 0.30 
Dragoste, minciuni șl cântece 
de leagăn (dramă, SUA, 1993)

tineret (finala pentru locul 3)
16.50 Perla Neagră (ep. 130) 
18.00 Alo, tu alegi! 19.00 In plină 
acțiune (ep. 31) 19.45 Clepsidra 
cu imagini 20.00 Ultimul tren 
20.55 Fotbalmanla C.E. pentru 
tineret 24.00 Dans în noapte

ANTENA 1
7.00 Știri 7.05 Mileniul III (r) 

8.10 Viața de la zero (ep. 22/r) 
8.35 Spirit și credință 9.10 
Connan (d.a., ep. 32) 9.40 O 
echipă fantastică (ep. 23) 10.10 
Animal Show (ep. 51) 10.35 
Mighty Max (ep. .13) 11.00 
Poveștile prietenilor mei 11.30 
Controverse istorice 12.10 
Onyx-vocl de legendă 13.10 
Descoperiri - Sarlsarinama (ep. 
10) 14.00 Duminica în familie 
18.00 Esmeralda (ep. 60) 19.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 
Legenda marelui roib (dramă, 
Australia, 1984) 21.45 Sparks 
(ep. 37) 22.15 Prețul succesului 
(ep. 2) 23.15 Camarazi de arme 
(acțiune, SUA, 1991) 0.55 Onyx 
- voci de legendă (r)

PRO TV
7.00 Desene animate 8.00 

Căpitanul N (ep. 2) 8.30 Connan 
Aventurierul (ep. 29) 9.00 Lassie 
partea a lll-a 9.30 Super Abraca
dabra 11.00 Se întâmplă în 
Waikiki (ultimul episod) 12.00 
Profeții despre trecut 12.55 Știrile 

parlamentare 17.55 Filmele 
săptămânii 18.00 Hei-Rup! Hel- 
Rap! (cs) 19.40 Sănătate, că-i 
mai bună decât toatei 20.10 
Ultimele știri (s) 22.00 Haos 
(dramă SUA 1996)

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme 

(mag. matinal) 10.10 Alondra (s) 
11.00 Legenda Marelui Roib (f/r)
12.50 Fără limită 13.00 Cei trei 
mușchetari (d.a) 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Sfântul (s, ep. 10) 
15.00 Prietenie interplanetară (f. 
SUA 1985) 16.35 Văduva (s, ep. 
11) 18.00 Esmeralda (s, ep. 61) 
19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.30 Dallas (s, ep. 11) 
20.20 Scurtcircuit (co. SF SUA 
’86) 22.05 Știri 22.15 Omul cu o 
mie de fețe (s) 23.15 Milionarii 
de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

10.00 Punctul pe I (talkshow/r) 
11.00 Departe, departe (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Perry 
Masson: Cazul... (f/r) 15.15 Maria 
(s) 16.10 Nano (s, ep. 44) 17.00

PRO TV
7.00 Aventurile lui Teddy 

Ruxpin (ep. 26) 7.30 Aventurile lui 
Teddy Ruxpin (ep. 27); Povestea 
magică 9.30 Superboy (ep. 43) 
10 00 Heidi (US, 1937) 11.30 
Secretele bucătăriei 12.00 
Punctul pe I 12.55 Știrile PRO 
TV 13.00 News Radio (ep. 19)
13.30 Vărul din străinătate (ep. 
87) 14.00 Generația PRO 15.20 
Baschet NBA Action 16.10 
Hercule (ep. 65) 17.00 Xena, 
prințesa războinică (ep: 64) 17.50 
PRO Fashion - magazin de 
modă, lifestyle șl atitudine 18.20 
Adevărul Gol Goluț (ep. 10) 18.50 
Te uiți șl câștigi! 19.30 Știrile 
PRO TV 20 00 Sophie a ales 
(dramă, SUA, 1982) 22.30 Știrile 
PRO TV 22.35 Millennium (ep. 36)
23.30 Știrile PRO TV 0.00 NYPD 
BLUE - viață de polițist (ep. 35)

PRIMA
7.00 Lumea iul Erie 7.30 

Bailey Kipper 8.00 Justițiarii 
(d.a) 8.30 Țara de dincolo de nori 
9.00 Inspectorul Gadget 10.00 
Aventurile lui Rocko 10.30 Daria
11.30 Pământul: Bătălia Finală 
(ep. 8) 12.30 Eurofotbal - emi
siune sportivă 13.30 Drumul 
spre Franța - C.M. de Fotbal 
14.00 în căutarea dreptății (ep. 
8) 15.00 Claudia (f, ep.’l986) 
17.00 Zona M - emisiune muzi
cală 18.00 911: Apel de urgență

PRO TV 13.05 Să mori de râs (ep. 
17) 13.35 Vărul din străinătate (ep. 
88) 14.00 Dillinger (SUA, 1991) 
16.00 Chestiunea zilei - 
retrospectiva săptămânii 16.40 
Lumea filmului 17.10 Al șaptelea 
cer (ep. 25) 18.00 Beverly Hills (ep. 
124) 19.00 Prețul corect 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Departe, 
departe (dramă, SUA, Irlanda 
1992) 22.25 Știrile PRO TV 22.30 
Cybll (ep. 15) 23.00 Știrile spor
tive 23.10 Fire co 132 (ep. 2) 0.00 
Perry Mason: Cazul criminalului 
de război (f, SUA, 1990)

PRIMA
7.00 Show pentru copii: 

Elefănțelul 7.30 Lumea Iul Eric 
8.00 A doua familie 8.30 
Căutătorii de aur 9.00 Echipa de 
fotbal (ep. 21) 10.00 Aventurile Iul 
Rocko 10.30 Un cuplu irezistibil 
11.00 1999 (f, ep. 17) 12.00 
Duminică la prânz 13.30 Drumul 
spre Franța - C.M. de fotbal 14.00 
Lumea lui Dave 14.30 Vedetele 
dragostei 15.00 Față în față la 
Hollywood 15.30 Secretele 
bărbaților irezistibili 16.00 
Videofashion 16.30 Din culisele 
modei 17.00 Un alt început (ep. 
8/r) 18.00 Atingerea îngerilor (ep. 
8/r) 19.00 Știri 19.45 Ceva cu totul 
diferit (f, comedie, Marea 
Britanie) 21.30 Călătorii în lumi 
paralele (ep. 23) 22.30 Nimeni nu 
e perfect (ep. 24) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe

Știrile PRO TV 17.15 Tânăr și 
neliniștit (s) 18.00 Povești 
extraordinare (s, ep. 21)18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Chestiunea 
zilei 19.30 Știrile PRO TV 20.15 
Aventurile baronului Miinchau- 
sen (f.a.Anglia/ltalia/Germania 
1989) 22.20 Știrile PRO TV 22.30 
Seinfeld (s, ep. 97) 23.00 Știrile 
PRO TV 23.40 Audiența na
țională (talkshow) 1.00 Dosarele 
X(s)

PRIMA
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 11.00 
Christy (s/r) 12.00 Pretutindeni 
cu tine (s/r) 12.30 Lexic (cs) 
13.00 Știri 13.15 Starea de veghe 
(talkshow/r) 15.30 Rocky și 
Bullwlnckle (d.a) 16.00 Știri
16.15 Pretutindeni cu tine (s)
16.45 Prietenul nostru Jake (s)
17.15 Christy (s) 18.00 Celebri și 
bogați (s, ep. 116) 19.00 ȘtîTi
19.45 Meșterul casei (s, ep. 116)
20.15 Misterele din New Orleans 
(s, ep, 23) 21.15 Misterele din 
casa întunericului (f.a.SUA 1978, 
p.l) 23.00 Știri 23.30 Starea de, 
veghe (talkshow)

19.00 Știri 19.45 Falsă identitate^ 
(acțiune, SUA, 1987) 21.30 
incursiuni în Imprevizibil 22.00 
Din Istoria mafiei americane 
(ep. 7) 23.00 Știri

AGASA
7.30 Nimic personal (s/r) 

11.00 Din toată inima (s/r) 12.30 
Marielena (s/r) 13.15 Liceenii (f/ 
r) 16.30 Casa serialelor 17.00 
Marielena (ep. 127) 17.45 Din 
toată inima (ep. 11) 18.30 
Concursul de Acasă 18.45 Din 
toată inima (ep. 12) 19.30 Noile 
aventuri ale Omului Păianjen 
(ep. 63) 20.00 Julius Caesar 
(dramă, SUA, 1953) 22.00 
Marile povești de dragoste: 
Charles de Gaulle - Yvonne 
Vendroux 22.30 Malibu road 
2000 (aventuri/dramă, SUA, 
1992, partea I)

PRO TV - DEVA
06.00-06.30 Desene ani

mate 06.30-06.45 No com
ment (r) 06.45-07.00 Știri lo
cale (r) 22.30-22.35 Retros
pectiva săptămânii

ANTENA I-DEVA
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 j

XACASĂ
9.00 Sport la minut - știri 

sportive 9.30 Oxigen 9.45 
Sport extrem 10.00 Motor 
Sport Magazin 10.30 NBA Ac
tion 11.00 Baschet NBA Action
13.45 Cupa Mondială 14.00 
Istoria fotbalului 14.45 Cupa 
Mondială povestită de loan 
Chlrilă 15.00 FIFA Magazin
15.30 Gillette World Cup Spe
cial 16.00 Golazo - Top Gol 
Europa 16.25 Italia în 7 zile 
17.00 Fotbal 18.40 Retros
pectiva sportivă a săptămânii 
18.55 Faza zilei 19.20 Sport la 
minut 19.30 Noile aventuri ale 
Omului Păianjen (ep. 36) 20.00 
Arhiva Neagră (ep. 16) 20.45 
Incoruptibilii (ep. 16) 21.30 
Marile bătălii ale celui de-al ll- 
lea război mondial (ep. 16)
22.30 Malibu Road ^2000 
(partea a ll-a) 0.00 Câmpiile 
morții (dramă, război)

PRO TY - DEVA
07.00-07.30 Desene ani

mate 07.30-07.45 Vorbiți aici! 
(r) 07.45-09.00 „Ghici cine bate 
la ușă?” (r)

ANTENA 1-DEVA
10.00-10.10 Retrospectiva 

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

10.30 Dragoste șl putere (s/ 
r) 11.15 Din toată inima (s/r)
12.45 Marielena (s/r) 13.30 
Câmpia morții (f/r) 15.00 Marile 
bătălii ale celui de-al ll-lea 
război mondial (r) 16.00 Se
crete de familie (s) 17.00 
Marielena (s) 17.45 Din toată 
inima (s) 18.30 Concursul de 
Acasă 18.45 Din toată inima (s)
19.30 Noile aventuri... (d.a., 
ultimul episod) 20.00 Dragoste 
și putere (s) 21.00 Verdict: 
crimă! (s) 22.00 Nimic personal 
(s) 22.45 Un grădinar face 
carieră (co. SUA 1979)

PRO TV - DEVA
06.10-06.50 Program 

comercial PRO TV Deva 
06.50-07.00 Retrospectiva 
săptămânii 22.20-22.35 Știri 
locale

ANTENA 1-DEVA
17.00-17.45 Sportul hune- 

dorean 17.45-18.00 Știri lo- 
cale 19.30-19.45 Știri locale (r)

Perioada 30 mai - 1 iunie

O Berbec
Activitățile de divertis

ment vă priesc. O discuție 
cu părinții vă pune pe 
gânduri. Partenerul de 
viață are o idee care se va 
dovedi genială. Neplăceri 
la slujbă sau în raporturile 
cu colegii de serviciu. 
Cineva vă bârfește dar nu- 
i momentul să luați nici o 
atitudine.

O Taur
Discuții aprinse în 

familia dv. încercați să 
mediați aceste conflicte. în 
ceea ce vă privește, 
încercați să fiți mai 
ponderat. Duminică, sensi
bilitate la chestiunile 
oculte. Probleme cu niște 
bani care vi se cuvin, dar 
n-ar fi exclus să faceți o 
afacere foarte rentabilă 
legată de un teren.

O Gemeni
Nu-i cazul să aveți 

încredere într-o femeie 
care vă propune o afacere 
deosebită. Un bărbat mai 
în vârstă vă sprijină. 
Atitudinea dv. inconstantă 
trezește semne de 
întrebare în rândul cole
gilor. Incapacitatea de 
manifestare vă determină 
reacții ciudate. Un prieten 
vă va lua apărarea în fața 
celorlalți. Hotărâre bruscă, 
dar constructivă.

O Rac
Posibil conflict cu auto

ritățile. Un prieten se oferă 
să vă ajute în rezolvarea 
unei probleme casnice. 
Acordați mai multă atenție 
persoanei iubite, căci vă 
va da vești plăcute. Dacă 
vă doriți un partener este 
posibil să-l găsiți. Dife
rența între ceea ce doriți 
să faceți și ceea ce puteți 
vă deprimă. Dar vă va ajuta 
familia.

O Leu
Evitați inițiativele căci 

puteți greși. Mai bine 
rezumați-vă la planuri de 
viitor. Atenție la ce 
mâncați, dacă aveți sto
macul sensibil. Părinții au 
nevoie de ajutorul dv. Un 
prieten vă este alături în tot 
ceea ce faceți. Ambițiile dv. 
sunt exagerate. Vizionați 
un film relaxant pentru a 
vă liniști.

O Fecioară
Energia dv. fizică este 

la minimum; nu forțați 
nota. Duminică, stare 
psihică mai puțin fericită. 
Evitați activitățile supra- 
solicitante. Veți cheltui 
pentru probleme de sănă
tate. Manifestați mai multă 
fermitate în deciziile pe 
care le luați.

3 Balanță
Stare psihică labilă; 

evitați compania prie
tenilor care au probleme. 
Nu faceți reproșuri per

soanei iubite căci nu 
aveți nevoie de o dispută 
cu aceasta. Nemulțumiri 
legate de situația 
materială care nu vă 
permite să faceți 
cumpărăturile dorite. 
Problemele sentimentale 
vă interesează în mod 
deosebit, dar nu exa
gerați. Evitați reacțiile 
impulsive!

O Scorpion
Vă pregătiți de o 

călătorie, dar verificați cu 
atenție automobilul. Nu 
vă lăsați primului impuls 
pentru a nu avea ne
plăceri în raporturile cu 
cei apropiați. La serviciu 
s-ar putea să primiți o 
veste bună. Luni aveți de 
luat o decizie; gândiți-vă 
bine pentru că pierderile 
pot fi mari.

□ Săgetător
Dorința dv. de a 

călători este mai mare ca 
niciodată. N-ar fi exclus 
să aveți o discuție 
aprinsă cu persoana 
iubită. Duminică, dedi- 
cati-vă activităților » * 
intelectuale. Prudență în 
ceea ce privește jocurile 
de noroc. Un schimb de 
cuvinte cu partenerul de 
viață vă va face să 
lămuriți câteva probleme. 
Putere minimă de con
centrare.

2 Capricorn
Se țes intrigi în jurul 

dv. Este posibil ca par
tenerul de viață să 
ascundă lucruri cu care 
nu sunteți de acord. 
Procedați cu atenție căci 
relația dintre dv. se poate 
înrăutăți. Nu-i reproșați 
prea multe, altfel veți 
avea probleme.

O Vărsător
Aveți multe de făcut și 

vă enervează că cei din 
familie nu vă ajută cât ați 
dori. Ar trebui să fiți mai 
înțelegător. Vi se reco
mandă o cură de dezin
toxicare, deoarece tutu
nul și cafeaua nu vă fac 
bine. O plimbare v-arface 
bine. Luni, vi se propune 
o afacere cu șanse de 
reușită. Vă tentează, dar 
există o doză de risc. 
Evitați speculațiile.

3 Pești
Discuție aprinsă cu 

tatăl dv. sau cu o 
autoritate. Duminică, 
doriți să vă implicați în 
activități șociale, dar nu- 
i momentul să vă asumați 
nici un risc. O activitate 
artistică s-ar potrivi stării 
dv. de spirit. Luni, nu 
reușiți să reintrați în ritm. 
Afacerile dv. vor înre
gistra o evoluție pozitivă, 
cu condiția să nu 
investiți.



- De unde ai scos-o tu pe asta, Glgele?
- Păi, seara când sunt odihnit, mă 

trimite la culcare, iar dimineața, când ml- 
e somn, mă trezește și 
trage de mine să mă scol...

Cafeluța e pe masă.
Vă poftesc la mine-acasă 
Vă dau fructele spălate 
Rin pom adunate toate.

■ - Mămico, ce-ți dorești de ziua ta?
- Un băiețel foarte cuminte!
- Uraa, înseamnă că voi avea un 

frățiorii

E zâmbetul copilului spre 
Tine:

O rugăciune spusă-n ceas 
curat, 

Un cântec învățat să zboare 
Spre cerul Tău, lisuse 

adorat!
Paulina POPA

Mi-a dat mama șorțuleț 
Și sunt mândră când 

gătesc;
Musafiri de veți veni 
Eu cu drag vă voi primi

■ Dialog la grădiniță:
-Tu știi de ce doarme iepurele cu ochii 

| deschiși?
-Pentru că nu are bunică să-l adoarmă!

E zâmbetul copilului în 
vară:
O rugă-nfierbântală-n 

lungul drum,
E cântecul în care crește 

iară
Lumina-Ji peste noi, 

arzând, lisase bun!

iv/u7
E zâmbetul copilului în

soare:
O rugă către Tine, bun lisus, 
E șoapta începutului de 

floare,
E mugurele verde îndreptat 

în sus.

Vezi palmuța mea cea
mică,

Face o prăjiturică,
Pune unt, zahăr
Tocmai cum vă pta^e

drrcfrftr/'rmMf

Ivirea zorilor este pentru mulți dintre noi motiv de-’ 
bucurie, de a descoperi cu încântare cum lumina biruie 
tenebrele nopții. Tot astfel venirea pe lume a unui copil 
ne luminează viața, dându-i sensuri și valori noi.

Numai că uneori zorile sunt trandafirii și luminoase 
iar alteori încețoșate și reci. Tot la fel unii copii se nasc 
sub binecuvântarea unei stele norocoase iar cu alții viața 
e neprimitoare din prima clipă. Și cum zorii ne pot spune 
ce fel de zi vom avea și calitatea copilăriei determină 
evoluția ulterioară a unui om.

Dragostea cu care suntem înconjurați în zorii vieții 
sau, dimpotrivă, absența ei, lipsurile și frustrările de tot 
felul își vor pune amprenta asupra personalității noastre. 
Așa se explică de ce amintirile copilăriei vor rămâne 
mereu vii în mintea și sufletul nostru, de ce de 
evenimentele de atunci, fericite sau nu, ne vom aduce 
aminte mai ușor decât de alte clipe de bucurie ori de

iHntiH» zorilor )
durere trăite ulterior, de ce locurile unde ne-am petrecut 
primii ani de viață au o frumusețe și o strălucire aparte 
iar poveștile un parfum pe care nu-l vom mai întâlni 
nicicând. Și tot astfel putem înțelege de ce, chiar și cei 
ale căror zori au fost Scăldate în lumină și căldură, resimt 
totuși, până la bătrânețe, momentele de neliniște ori 
suferință ce le-au tulburat copilăria.

Toate aceste lucruri ar trebui să și le amintească 
părinții nu doar de 1 iunie, ci în fiecare zi, căci de felul în» 
care sunt făcuți primii pași contează întregul mers al unei 
vieți. Iar în ziua de azi, când atâția factori ne perturbă 
existența, mulți părinți uită cât de complexe sunt nevoile 
unui copil, care nu se reduc doar la mâncare și 
îmbrăcăminte. Unii chiar și de aceste necesități 
elementare uită, sau pur și simplu își uită copiii prin 
spitale, gândindu-se că ti va crește statul. Dar “statul", 
materializat în cazul micuților abandonați în instituții de 
ocrotire, nu le poate suplini acestor ființe nevinovate și 
dragostea celor care le-au dat viață.

1 Iunie ar trebui să fie zi de sărbătoare pentru toți 
copiii lumii. Ar trebui, dar pentru foarte mulți micuți de 
aiurea sau de aici, de lângă noi, nu este decât o zi 
oarecare, la fel de mohorâtă și tristă. Cei ai căror părinți 
nu au grija zilei de mâine vor primi daruri frumoase. Alții,, 
ai căror părinți încă se mai descurcă, vor primi și ei câte 
ceva, chiar dacă nu neapărat ceea ce și-au dorit. Chiar 
și de copiii din instituții de ocrotire a minorilor oameni cu 
suflet bun își vor aminti în această zi. Dar la cei din familii 
numeroase, cu părinți în șomaj, bolnavi, despărțiti sau 
alcoolici, cine se gândește la acest început de vară?

Tuturor copiilor le dorim ca prima zi a lui Cireșar să 
fie însorită și plină de surprize plăcute.

La mulți ani, de ziua voastră, dragi copii!
Viorica ROMAN

,^egetica
bine! Sunt mulțumită de 
voi. M-ați ajutat" - 
apreciază dna educa
toare, observând cu câtă 
ușurință au selectat 
copiii personajele' din 
poveste. Grupa bubu
ruzelor mai are însă de 
lucru. Chipurile “De- 
gețicăi”, ale Prințului, 
răndunicii, fiuturașiior

Grupa fiuturașiior s-a 
așezat ia lucru. Avea de 
încercuit - pe foaia cu 
desene colorate din fața 
fiecărui preșcolar - 
personajele întâlnite în 
povestea "Degețica". 
Copiii din grupa bubu
ruzelor aveau altă 
misiune; să încercuiască 
personajele care le-au
plăcut (din aceeași sunt primele încercuite, 
poveste) și să taie pe ceie 
care nu le-au plăcut. 
Roxana, Cristina, Adela, 
Radu, Doru, Claudiu, 
Cristi, Alin, zeci de copii 
din grupa mare a 
Grădinițer-P.N. nr.5 din 
Orăștie lucrau de zor. 
Personajele din poveste 
l^^rai^binecunoscute. 
Doart oamna educatoare 
a stârnit asupra fiecăruia, 
bp ie-a mai șpffeșenat și 
colorat, dându-Te-Infăți- 
șări de neuitat.

“Grupa fiuturașiior, 
v-ați comportat foarte

- De ce ai încercuit 
sobolul?! se rățoiește

Radu, apostrofându-l pe 
Claudiu. Sobolul e cârtiță. 
Dacă se căsătorea cu 
Degețica, ar fi vârât-o sub 
pământ și ar fi ținut-o în 
întuneric. Cum să-țiplacă 
un personaj așa rău ?!

Claudiu se miră, ia 
creionul și taie chipul 
sobolului. Cu atâta 
înverșunare încât î-a 
făcut ferfeiiță. “Bine că 
am scăpat de el!" Și 
respiră ușurat.

Lucia UCiU

■ - Tăticule, să știi că mămica nu se 
| pricepe la crescut copiii

l
l

I
I
I
I
I
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- Tăticul meu e polițist și e foarte^ 

curajos, se laudă un băiețel.
- Tăticul meu e ceferist, dar e cam 

fricos. De câte ori pleacă mama la bunici, 
el se duce să doarmă la tanti Lenuța de la 

etajul V...

I
I
Ia
I

- Gigele, al învățat tabla |
înmulțirii?

- Am învățat-o, tăticule.
- Cât fac 2x2?
- Patru.
- Bravo, ia aici 4000 de lei!
- O, dacă știam asta dinainte, spuneam ■ 

10... 1
Culese și prelucrate de | 
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Pentru ca 1 Iunie să fie o zl 
deosebită în viața copiilor deveni, 
organizatorii - Palatul Copiilor, 
Casa de cultură, Teatrul de 
Estradă, Radio 1 și “Cuvântul 
liber” Deva - le-au pregătit mai 
multe surprize. Luni, pe întregul 
parcurs al zilei, copii de toate 
vârstele vor avea numeroase 
prilejuri de bucurie.

Cei mai mici, în prima parte a 
zilei (ora 10), vor concura la desene 
pe asfalt și apoi vor viziona teatru 
de păpuși (prezentat de “Ariei” - 
Casa de cultură Deva). Vor putea, 
de asemenea, să fie admirate 
expoziții cu lucrări semnate de 
copii. Iar cel care iubesc cărțile se 
vor bucura de dobândirea 
“Trofeului micului cititor”, oferit de 
Biblioteca Județeană “Ovid 
Densuslanu” Deva.

După amiaza (ora 16) va 
aparține numeroaselor întreceri 
sportive (cros, concursuri de 
biciclete și alte “minivehicule” 
pentru copil, pe grupe de vârstă 
și pe sexe). Iar seara va fi rezervată 
spectacolului “Zâmbete de iunie”, 
susținut de Teatrul de Estradă 
Deva, și concertului formației “La 
Strada”, care va fi însoțită de 
cunoscutul Gyuri Pascu. 
Spectacolele se desfășoară în fața 
Casei de cultură Deva (sau în 
Interiorul ei, dacă vremea nu 
permite altfel).

Pentru câștigătorii concur
surilor, organizatorii rezervă 
surprize plăcute, prin bunăvoința a 
numeroși sponsori. în “realizarea” 
premiilor, pe care le vom oferi 
împreună cu Radio 1, ziarul a fost 
sprijinit de Biroul notarului public 
Ana Orșa, SC Mode Pălării 
"Cristina" Import - Export SRL 
Deva, Fabrica de Pâine UZO Balcan 
Hunedoara, SC Rețeaua Librăriilor 
"Bibliofor” SA Deva. (V.R.)

rjrrrfn ©șfăl, r np r r^rrn r
Soarele blând al verii mângâie 

câmpul înverzit și plin de flori. Pomii 
și-au scuturat de mult floarea iar 
fructele verzi stau ciorchine pe 
crengi.

0 viitoare recoltă!
Gândul îmi zboară la copiii lumii. Ei 

ar trebui să fie fericiți, să râdă, să 
danseze. Pe chipul lor alb, negru, galben 
sau roșu, suferința să nu poposească

> E mai bine să fie ținuți 
l în frâu copiii prin sen

timentul rușinii și prin îngă
duință decât prin frică.

(Terentius)
>-Qupă cum un ogor oricât de fertil nu poate 

da roadă dacă nu e cultivat, tot astfel și sufletul 
fără învățătură.

(Cicero)
> Mintea unui copil este o pagină albă, pe care 

putem scrie aproape tot ce voim; dar o dată ce 
am scris, cerneala aproape că nu se mai poate 
șterge.

(Lubbock)
Mintea, nu vârsta, află înțelepciunea.

(Syrus) 
>Ce nebunie este să înveți lucruri de prisos, 

când e atâta lipsă de timp?
(Seneca)

> Mai bine să nu știi tin lucru, decât să-l înveți prost

(Syrus)
>învățătura e o perlă, o avere mare, pe care 

rudele n-o pot împărți între ele, nici hoții fura, și 
care nu se împuținează prin dăruire.

(Bhavabhuti)

niciodată: Dar văd copii cu mâna 
întinsă cerșind cu milă o bucată de 
pâine. Foametea i-a schimbat în 
schelete vii acoperite cu piele și 
haine zdrențuite. Le-a șters 
zâmbetul lor senin. Gândul lor nu 
mai este la Joacă Speranța lor era să 
devină viitori electroniști, medici, 
cosmonauți etc dar sunt viitori 
analfabeți. Sărăcia îi împiedică să 
mai urmeze o școală, să-și mai 
dorească o Jucărie sau o cutie cu 
bomboane.

Speranța mea este într-o lume 
mai bună

Oameni mari nu ștergeți 
zâmbetul de pe chipul nevinovat al 
copiilor! Nu semănați ură și 
dușmănie în sufletul viitorilor 
oameni mari!

Flavius BANGA, 
clasa a iii-a, Școala Generală Nr.9 

Hunedoara

ăsaiți iiiîii săi ' 
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Dumnezeu ne-a așezat pe fiecare, în zorii 
existenței noastre, sub aripa protectoare șl 
binecuvântată a două feerice'făpturi. Numele lor, 
mare cât o lume, este MAMA și este TATA.

Și ca să fie sigur că cei doi îngeri efemeri nu 
vor obosi niciodată să-și îngrijească odrasla, 
Creatorul i-a legat de această misie cu cel mai 
infailibil liant: dragostea de părinte.

De aceea, poate, copiii apar în lume pe 
magistralele iubirii care ochesc direct miezul de 
foc al inimilor noastre. Devenim, bărbat și femeie, 
uneltele fericite ale lucrării Domnului, căznindu- 
se, stoici și dezinteresați, pe ogorul semințiilor 
noastre. Iubim tot ce îngrijim. Din această cauză 
drumurile nesfârșite între grijile părintești 
dospesc mai mult plămada dragostei noastre.

Șl e normal să fie așa I Uitați-vă la : 
unul copil ! De puritatea Edenului, prin 
pare a râde însuși Mântuitorul.

Lăsați copiii să vă intre în suflet I 
Sunt corifeii cei mai iubiți al vieții

“Huziira LUNI)
PE STRĂZI”

'( 
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Laura MEDA 
STROE Desen de Paulina POPA

Sub acest titlu, formația “La 
Strada”, care va susține un recital la 
Deva în cadrul spectacolului dedicat 
zilei de 1 Iunie, ți-a lansat în luna 
aprilie prima casetă audio. Ea conține 
14 piese instrumentale, plecând de la 
teme cunoscute aparținândfolclorului 
lumii, în adaptarea, aranjamentul ți 
interpretarea celor cinci membri ai 
formației: Florin Stana, Nicolae Sotir, 
Florin Bondoc (toți la mandolină), 
Ștefan Gomoescu (chitară) ți Robert 
Crap (bas).

După cum se arată în materialul 
realizat de Casa de discuri “Tempo 
Music", producătoarea albumului, 
istoria acestei oarecum inedite (mai 
ales la noi) formații de muzică a 
început în urmă cu 10 ani, intr-un 
cămin de copii.

Aflând primele taine ale muzicii 
de la profesorul lor de mandolină 
Dincă Izverceanu, mai mulți copii au 
fost selecționați ți au învățat să cânte 
la diferite instrumente, “dar au învățat 
ți câte ceva din muzică, din poezia ei, 
regăsind acel sprijin de care aveau 
nevoie, un sprijin total, tocmai în 
muzică, în interpretarea ei".

Din 1990 ei au început să cânte 
pe străzi, în stații de metrou, dar ți pe 
litoral, în mai multe orațe din țari 
precum ți peste hotare (Scoția, 
Irlanda, Franța, Ungaria), unde au 
participat chiar la emisiuni în direct 
ori la înregistrări audio. Cei cinci tineri 
amintiți au rămas împreună ți după 
ce au părăsit orfelinatul, devenind 

[formația “La Strada".(O. B.)
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Daniel Dăianu, ministrul 
finanțelor, a declarat că pla
fonul de îndatorare externă al 
României, pentru 1998, este 
de 2,9 miliarde de dolari. Dă
ianu consideră că, în prezent, 
cel mai important lucru este 
"pentru ce ne îndatorăm".

"Misiunea Ministerului Fi
nanțelor este aceea de a su
praveghea gradul de»înda- 
torare externă a României. 
Nu putem abdica de la acest 
lucru", a adăugat Dăianu. El 
a arătat că Ministerul Finan
țelor este^jreocupat și de

Propunere legislativă de modificare a Legii 
31/1990, referitoare la societățile comerciale

Prin propunerea legis
lativă, societățile comerciale 
pot ridica avansuri din divi
dende în cursul anului și nu 
doar la sfârșitul exercițiului 
financiar, cum este prevăzut 
în Legea 31. Ridicarea avan
surilor din dividende în cursul 
anului va fi condiționată de 
plata impozitelor pentru-su
ma ridicată.

Legea 31 limita sumele

Condamnat la închisoare 
pe viată

Ikuo Hayashi, unul dintre 
liderii sectei AUM Shinrikyo și 
unul dintre principalii autori ai 
atentatului cu gaz sarin din me
troul din Tokio, în 1995, a fost 
condamnat la închisoare pe via
ță, informează AFP. în luna mar
tie, Parchetul a solicitat pedeap
sa cu închisoarea pe viață și nu 
cea cu moartea pentru Hayashi, 
pentru că acesta a ajutat foarte 
mult justiția prin dezvăluirile pe 
care le-a făcut. Datorită lui au 
fost arestate și alte cadre ale 
sectei, inclusiv guru-ul acesteia, 
Shoko Asahara.

Aceasta este prima condam
nare a unuia dintre cei cinci au
tori direcți ai atentatului de la 
metroul din capitala japoneză. 
Justiția japoneză nu i-a judecat 
până acum decât pe complicii 

gradul de îndatorare al so
cietăților comerciale. "Trebuie 
păstrat un echilibru între îm
prumuturile contractate de stat 
și cele făcute de»societățile 
comerciale" a spus Dăianu.

Dăianu a arătâl că Ro
mânia trebuie să iasă pe pie
țele financiare externe, dacă 
veniturile din privatizare nu vor 
avea un anumit ritm. "Apre
ciez că suma obținută îr, cazul 
privatizării RomTelecom va 
reprezenta 70% din veniturile 
din privatizare ce sunt prevă
zute în buget. De asemenea 

care pot fi ridicate sub formă 
de avansuri din dividente la 
nivelul de 25% din profit. Mem
brii Comisiei au eliminat a- 
ceastă prevedere, conside
rând că în acest mod sumele 
care vor intra la buget vor fi 
mai mari. Prin ridicarea avan
surilor din dividende, concomi
tent cu obligativitatea de plată 
a impozitului pe aceste divi
dende, va fi alimentat bugețul

♦

autorilor atentatului, care au 
ajutat la fabricarea gazului letal. 
Aceștia au fost condamnați la 
diverse pedepse cu închisoarea, 
cea mai severă pedeapsă fiind 
de 12 ani de închisoare.

Atentatul cu gaz sarin din 
metroul din Tokio s-a soldat cu 
moartea a 12 persoane și intoxi
carea câtorva mii. Hayashi a fost 
judecat pentru șase capete de 
acuzare, de la crimă, tentativă 
de crimă și până la răpire. El a 
recunoscut toate acuzațiile a- 
duse. Medic în devenire, care a 
absolvit studiile la cea mai bună 
universitate din capitală și se 
specializase în operații cardio
vasculare, Hayashi a renunțat în 
1990 la această profesie, pentru 
a intra în rândul membrilor sectei 
AUM-Adevărul Suprem. 

este posibil ca sumele obți
nute din privatizare să nu fie 
folosite deoarece nu există 
programe care să implice alo
carea acestor sume", a adău
gat Dăianu. Sumele.obținute 
din privatizare merg către anu
mite fonduri, iar banii cheltuiți 
pentru proiecte finalizate. în 
lipsa unor proiecte concrete, 
banii nu vor putea fi utilizați.

România trebuie să plă
tească, în contul datoriei ex
terne, 1,7 miliarde dolari în 
1998 și 2,2 miliarde de dolari 
în 1999.

de stat cu sume mai mari, a 
declarat președintele Comi
siei, Traian Remeș.

Deputății din comisie au 
aprobat și introducerea în 
Legea 31 a unei prevederi 
prin care Asociațiile Generale 
ale Acționarilor vor putea 
mandata Consiliile de Admi
nistrație pentru a acorda a- 
vansuri din dividende în 
cursul anului.

Banca Națională a 
Elveției își cere scuze

Miniaturi furate din 
Germania la sfârșitul celui 

de-al doilea război mondial
•

Banca Națională Elvețiană 
a declarat ca o reacție la pu
blicarea unui raport al unei 
comisii de experți referitor la 
achiziționarea de aur nazist de 
către Elveția că regretă faptul 
că a primit, fără voia sa, aurul 
confiscat de la victimele Holo
caustului, informează AFP.

Raportul comisiei conduse 
de istoricul elvețian Jean- 
Francois Bergier dezvăluie 
faptul că 119,5 kilograme de' 
aur fin, provfenind de la victi
mele lagărelor naziste, au fost 
depuse 1a BNS de către 
Banca Centrală Germană, 
Reichsbansk, care l-a obținut 
de la ofițerul. SS Bruno
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Camera Deputaților a stabilit 
că timbrul judiciar este mobil și 
are valorile de 1.500 lei, 5.000 
lei, 10.0QO lei și 50.000 lei, a- 
doptând textul propus de Comi
sia de mediere la Ordonanța

| guvernului nr. 10/1998, privind 
timbrul judiciar. De asemenea, s- 
a adoptat și prevederea conform 
căreia timbrele de alte valori 
emise rămân în circulație până la 
epuizarea stocului existent. în 
principiu, Comisia de mediere a 
optat pentru varianta Senatului, 
care a stabilit patru valori ale 
timbrului judiciar, spre deosebire 
de Camera Deputaților, care
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A fost lansat oficial canalul de muzica
clasica Muzzik

Canalul de muzică clasică, 
jazz și folclor Muzzik a fost lansat 
oficial. Lansarea a avut loc după ce 
Francois Thiellet, director general 
al MCM Internațional, distribuitor al 
canalului Muzzik, a semnat con
tractele de distribuție cu nouă 
societăți de televiziune prin cablu, 
membre ale Asociației Profesio
nale Române de Comunicații prin 
Cablu (APRCC), reprezentată de 
președintele Mircea Suciu.

Primul canal tematic de mu
zică clasică lansat în România va 
fi disponibil în aproximativ două 
săptămâni în peste 120.000 de 
case din 11 orașe, printre care 
lași, Constanța, Deva, Rîmnicu 
Vîlcea, Călărași și Botoșani. în

Melmer. Aurul valora la acea 
vreme 134.000 de dolari, a- 
dică aproximativ 1,2 milioane 
de dolari la cursul actual.

într-o primă reacție la pu
blicarea raportului Bergier, 
BNS admite că "o parte din 
acest aur a fost, probabil, vân
dută BNS", dar adaugă că, 
potrivit raportului Bergier, 
Banca nu avea posibilitatea 
de a afla adevărata prove
niență a aurului. Aurul, livrat 
sub formă de lingouri ger
mane oficiale, provenea mai 
ales din cel furat de la băncile 
centrale din țările ocupate de 
Germania nazistă și dat apoi 
la retopit

propusese nouă valori ale acestui 
timbru.

Plenul Camerei a votat în una
nimitate și raportul de mediere al 
legii pentru aprobarea Ordonanței 
guvernului nr. 11/1998, privind 
taxele judiciare de timbru. Și în 
acest caz medierea a dat câștig 
de cauză variantei Senatului. Ast
fel, s-a stabilit că sunt scutite de 
taxa judiciară de timbru cererile 
pentru înregistrarea asociațiilor de 
proprietari, de locatari sau mixte, 
adresate judecătoriei, precum și 
transcrierea titlurilor de proprietate 
sau, după caz, a contractelor de 
dobândire a apartamentelor din

București, canalul va putea fi re
cepționat pentru început de către 
abonații la-rețeaua de cablu de
servită de societatea Tour Imex.

Francois Thiellet a precizat, 
pentru MEDIAFAX, că investiția 
pentru susținerea difuzării cana
lului se ridică la un milion de franci 
francezi pe an, incluzând achiziția 
drepturilor de difuzare pentru Ro
mânia și achiziția de programe. 
Programele Muzzik includ 60 la 
sută muzică clasică, 30 la sută 
jazz și 10 la sută folclor.

Cu prilejul lansării sale în Ro
mânia, Muzzik va difuza, la 6 iun
ie, filmul 'Triptic" de Ana Simon, 
într-un program special consacrat 
destinului singular a trei muzicieni

Miniaturi de mare valoa
re, lucrate în secolul al XV- 
lea, care fuseseră furate din 
Germania la sfârșitul celui 
de-al doilea război mondial 
de către un soldat american, 
au fost restituite Germaniei și 
sunt expuse de marți la 
Leipzig, transmite AFP. Este 
vorba de cinci miniaturi ale 
pictorului Simon Bening,. da
tând din anul 1511 și de două 
lucrări ale atelierului 
Glockendon din Nurenberg, 
pictate între 1526 și 1534.

Conform directorului de
partamentului manuscrise al 
Universității Kassel, paginile 
care conțineau miniaturile au 

clădirile cu mai multe locuințe, în 
vederea constituirii asociațiilor 
de proprietari, de locatari sau 
mixte.

Senatul a extins scutirea de 
taxă judiciară de timbru și la 
asociațiile de locatari sau mixte, 
în timp ce Camera Deputaților 
se referise inițial doar la aso
ciațiile de proprietari. Deputății 
au votat în unanimitate și rapor
tul de mediere la Ordonanța 
guvernului nr. 12/1998, privind 
taxa de timbru pentru activitatea 
notarială. Medirea la această 
lege a avut drept scop unifica
rea redactării articolelor.
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de origine română: Constantin 
Brăiloiu, Clara Haskil și Dinu 
Lipatti. Mircea Suciu a declarat 
la lansare că abonamentul la 
televiziunile prin cablu care vor 
prelua noul canal se va modifica 
"în termeni rezonabili'. MCM 
Internațional a fost creat în 1993 
și administrează patru canale 
muzicăle în întreaga lume: MCM 
Canalul Muzical, MCM Africa, 
MCM Asia și Muzzik, precum și 
canalul de modă Fashion TV. 
MCM este difuzat în România 
din 1995, putând fi recepționat în 
prezent în 1,4 milioane de locu
ințe, fapt care plasează această 
piață pe locul trei în lume, după 
Franța și Belgia.

fost extrase dintr-o carte de 
rugăciuni a ducelui Johann 
Albrecht de Mecklemburg, 
proprietate a Bibliotecii uni
versitare din Kassel. Ele au 
fost furate dintr-o mină de 
potasiu din Turingia, unde 
fusese adăpostită cartea, 
alături de alte manuscrise 
valoroase. Un soldat le-a dus 
în Statele Unite. Universi
tatea Kassel a depus o plân
gere pe adresa justiției fede
rale americane cu peste un 
an în urmă, cerând restituirea 
miniaturilor.

mediafax**
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Jumătate de secol
pe ecran

Reflecția>

sĂptĂrMÂnii
"Chiar dacă există un Dumnezeu, cert e că nu se amestecă 

în conducerea afacerilor umane: noi îl amestecăm din prostie, din 
șarlatanie, sau din slăbiciunea infimei noastre individualități". 

Ca Pompata Constantine^ca f 1901-1946} 
unul din cei mai autorizați critici din perioada interbelică

® "Ce trist e când tu te-nțelegi perfect, iar alții deloc!"
® "E-atât de mare și adâncă durerea umană, dar când te 

gândești că mai mult de jumătate e cauzată din prostie!"
® "Arta de a guverna e arta de a disciplina apetiturile, 

pentru a face posibilă viața în societate".
® "Tiparul e cea mai mare binefacere: le-a dat prilejul 

marilor timizi să incendieze lumea cu gândul lor îndrăzneț, chiar 
temerar!"

® "Cu cât înaintezi în viața socială - viața pierde din poezie, 
iar poezia devine și mai prețioasă!"

® "Orgoliul pentru calitățile noastre înnăscute - e orgoliul 
naturii; sunt o picătură din conștiința ei tainică ce prinde grai prin 
noi!"

®
®

x

LEGILE LVI G4VCO

Pe femei le convingi de tot ceea ce le convine".
'Sunt oameni care nu fac rău nici prin prea multă 

inteligență, nici prostie: reușesc să fie la același nivel, ca o apă 
stătătoare".

Selecție de ii ie LEAHU

- Și acum, zice judecă
torul, rog martorul să spună dacă 
chiar a văzut-o pe această femeie 
lovindu-și soțul cu fierul de călcat 
în cap! Iar dacă a văzut-o, ce a 
făcut?

- l-am telefonat logodnicei 
mele și am rupt logodna!

© - Iubitule, căsnicia noas
tră nu mai are emoția de odini
oară. Aș vrea să aibă și puțin 
mister.

Seara, îngrijorat, soțul își

leagă la ochi o eșarfă neagră, 
stinge lămpile și pe furiș se stre
coară în pat lângă nevastă-sa...

© Baba Cloanța zboară pe 
mătură, prin pădure, goală pușcă. 
La un moment dat, în fața ei se i- 
vește vrăjitorul pădurilor:

- Ce-i cu tine, babo, doar nu 
te-ai țicnit?! Acum la bătrânețe să 
mișuni goală ca să tulburi viețui
toarele pădurii?

- Asta e rochia mea erotică! 
se răstește baba Cloanța.

- înțeleg, dar atunci s-o fi 
călcat măcar!

Culese și prezentate de 
Hie LEAHU

r
Obținerea sucurilor din fructe și 

legume bogate în vitamine (mă
ceșe, frunze de nuc, de coacăz 
negru, țelină, pătrunjel, urzică și din 
multe plante medicinale), care nu 
se pot extrage prin presare, se pot 
realiza cu ajutorul unor extractoare 
simple prin folosirea aburilor. Un 
astfel de extractor se poate obține 
din comerț (import) sau se poată 
confecționa pe plan local. Acesta 
se compune din trei comparti
mente suprapuse: cel inferior, de la 
bază, care va conține apă; cel 
superior, prevăzut cu un capac, în 
care se introduc fructele sau frun
zele plantelor; și cel intermediar, în 
care se scurge sucul. Pentru con
struirea unui extractor cu mijloace 
proprii, putem folosi ca genera
toare de aburi un ceainic sau o 
kuktă, legate de vasul de extracție 
prin intermediul unui furtun din cau
ciuc alimentar. Capacul și compar
timentul pentru suc sunt perforate 

, cu găuri succesive de 1,5, 3,5 și

înalt, cu o alură sportivă, 
emanând pe ecran inteligență, 
sinceritate și forță fizică, 
Gregory Peck s-a impus, de la 
început, datorită talentului său 
multilateral și seriozității cu 
care trata fiecare rol încredințat. 
S-a născut la 5 aprilie 1916, în 
mica localitate La Jolla - statul 
California. Debutează la "RKO 
- Radio" cu "Days of Glory" (Zi
lele Gloriei) - 1944, în regia lui 
Jacques Tourneur. Are o crea
ție de "zile mari" în "The Valley 
of Decision" (Valea destinului) - 
1945, regia Tay Garnett, alături 
de consacrata Greer Garson.

la "calea" Vestului și apare 
într-un lung șir de western-uri, 
din care menționăm "Nevada", 
"Yellow Sky" (Cerul galben), 
ambele din 1948 și în aceeași 
regie, William A. Wellman, sau 
"Only the Valiant" (Numai cu
rajul)- 1951, în regia lui Gordon 
Douglas.

Abordează cu succes co-

*
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(Jn vizhutEa

Ai dreptate, Coryntină: 
Lumea asta-i cam nebună... 
Că, de nu îi cânți în strună. 
Riști să te îngroape-n tină.

Parveniții prin minciună, 
Umblând doar în limuzină, 
Sunt o șleahtă de duzină 
Care-și zice "lumea bună".

Vitamine în gospodăria proprie
6,5 mm. Etanșarea compartimen
telor se face prin mijloace obișnuite, 
folosind cauciucul șau lipirea cu 
aluat.

Extractorul se așază pe o 
sobă încălzită sau aragaz. Aburii 
formați în compartimentul de bază 
trec prin două tuburi în compar
timentul cu fructe care, încălzite, 
cedează sucul în compartimentul 
intermediar, prin pereții și fundul 
perforat. Din vasul intermediar, 
sucul este evacuat printr-un furtun 
prevăzut cu clemă, direct în bute
lia de conservare. Acesta, fiind 
pasteurizat la temperatura de 70- 
80°C, poate fi conservat ca atare, 
fără adăugare de conservanți.

Fructele, frunzele folosite tre
buie curățite de impurități și spălate 
înainte de a le introduce în compar
timentul superior iar merele, perele, 
sfecla roșie, gutuile ș.a. vor fi tăiate

în bucăți mici. Pulpa ce rămâne de 
la extracție poate fi consumată, prin 
transformarea ei în marmeladă sau 
la prepararea ciorbelor, aceasta 
fiind bogată în fibre celulozice, con
tribuie la eliminarea toxinelor din 
organism.

în continuare prezentăm câ
teva extracte ce se pot obține prin 
această metodă simplă, igienică și 
expeditivă:

Extract polivitaminic din mere 
și măceșe (2,5 kg mere + 200 g 
măceșe proaspete (sau 100 g 
măceșe uscate), din care rezultă 
1,250 I suc;

Extract polivitaminic din fructe 
și frunze de coacăz negru (2 kg 
coacăze negre + 50 g frunze 
proaspete), cu același randament.

Ambele extracte pot contribui 
la fortificarea generală a orga
nismului.
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ORIZONTAL: 1) Figură mai 
mult decât macabră; 2) Consem
nat indubitabil fără de pereche; 
3) Se deplasează cu greutate 
(pl.) - A menționa în treacăt o 
apariție efemeră; 4) Făcută pen
tru a dispune - Sistem solid de 
susținere a constituției; 5) Artizan 
al potrivirii slovelor - Blocate în 
final la mantinele!; 6) Se-ntâl- 
nește doar cu Mara! - Bătut 
până-i scos din fire - Probă indi
viduală de urmărire; 7) Ajunge 
mare la bătrânețe - Figură opu
lentă căzută în dizgrație; 8) Cele 
retrase de la club! - Bază de 
alimentare sericicolă - Țelul as
censiunilor cotidiene; 9) Atrase în 
cursă datorită unor aspirații; 10) 
Degajare în văzul lumii.

media cu "Roman Holiday" (Va
canță la Roma) - 1953, regia 
William Wyler, filmul de război, 
cu superproducția "The Guns of 
Navarone" (Tunurile din Na- 
varone) -1961, regia John Lee 
Thompson, sau SF-ul , cu 
"Marooned" (Naufragiați în spa
țiu) - 1969, în regia lui John 
Sturges.

De la film la film și-a per
fecționat registrul interpretativ, 
reușind roluri complexe, cum a 
fost biograficul "MacArthur" - 
1967, regia Joseph Sargent, 
despre artizanul victoriei din 
Pacific. A avut creații de neuitat 
în-"Spellbound" (Fascinație) - 
1945, regia Alfred Hitchcock, 
sau în "Snows of Kilimanjaro" 
(Zăpezile de pe K.) - 1952, re
gia Henry King. A obținut un 
"Oscar" pentru "To Kill g 
Mockingbird" (Să ucizi o pasăre 
cântătoare) - 1962, regia 
Robert Mulligan.

Adrian CRUPENSCH! J

............... -' A

TIE
Uite-i, semianalfabeții, 
Cum se-nfoaie curcănește 
Admirați de nătăfleții

- Haită ce îi preamărește 
în virtutea nedreptății 
Care i se poruncește...

Dumitru HURUBĂ
___________
..... 1 1 S

Extract bioactiv din mere și 
sfeclă roșie (2 kg mere + 0,5 kg 
sfeclă roșie). Sucul este bogat în 
oligoelemente, betanină și be- 
taină, cu acțiune profilactică 
împotriva bolilor de ficat, cancer 
și normalizarea metabolismului 
general;

Extract bioactiv din mere și 
frunze de urzică (2,5 kg mere, 50 
g frunze proaspete de urzică 
(Urtica dioica) sau 25 g în stare 
uscată), cu un conținut ridicat de 
calciu, magneziu, fier, fosfor, 
siliciu și vitamina C;

Extract bioactiv din mere și 
frunze de nuc, în cantitățile ară
tate anterior, folositor în hrana 

. diabeticilor.
Extracte asemănătoare se pot 

obține și din zmeură, scorușe de 
munte, coarne, cătină, nuci verzi, 
morcovi, boboci de trandafir și 
multe altele, bogate în vitamine.

ing. iacob Traian, Orăștie

VERTICAL: 1) Perle ale enigmisticii 
folclorice; 2) Apt combatant pentru cer
cetare; 3) Are o creștere de formă după 
încălzire - Reținut o treime din arvună!; 4) îți 
fac felul gu neplăcere - Aflat la capătul unei 
evoluții fantastice; 5) Țirt loc de predicat - 
Se dă în vânt după puicuțe; 6) Aflate într-o 
stare de beție!'- Pâră nici-un pic de dis
tincție; 7) Legendar aruncător de sulițe - 
Cota parte dintr-urt tot! - Semnal de alarmă 
la sediul companiei; 8) Monopod în umbra 
piramidelor - Pustiit implacabil prin izgo
nirea apelor; 9) Maeștri ai manierelor ele
gante; 10) Rezultatul repetării la gramatică.

Vasiie MOLODEȚ
Dezlegarea careului "SPECULA ȚII" 

apărut în ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) CHERCHELIT; 2) HORĂ-IMATA; 3) 

ITE-ABITIR; 4) TĂTĂRAȘ-TA; 5) IRITĂ-AB-G; 
6) B-CA-ERATĂ; 7) UD-CĂPITAN; 8) ȘUTURI- 
OCA; 9) ACARI-AZUR; 10) RAPIDITATE.
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Toane de maestru
Și Picasso, ca să se distreze, a făcut falsuri după Picasso. 
Nu l-a prins nimeni.

Arta ubicuității
Adesea sunt în mai multe locuri deodată, dar nu sunt de găsit 
nicăieri.

Ultima soluție
Când vezi că nu reușești în nici un domeniu, intră în politică. 

De la "Facerea lumii" cetire
După cum arată lumea, la început n-a fost cuvântul, ci un 
strănut.

Legea economiei de piață
Totul se plătește. Până și această propoziție.

Extras din opul "Citește și pune pe foc"
Lecturile ușoare sunt ca femeile ușoare. Dacă ai norocul să 
nu te-mbolnăvească, le uiți repede.

Din categoria "De ce alții, și eu nu?"
Când privește apusul soarelui, nu se poate bucura de spectacol 
din cauza acelora care tocmai atunci îi admiră răsăritul.

Citat din lucrarea "Rău cu rău, dar mai rău fără rău"
E grav când faci profeții, dar și mai grav când nu le mai poți face. 

Lege: Nu poți depăși pe nimeni!
întotdeauna când îți vine o idee absolut nouă, se găsește 
cineva care să spună că și el s-a gândit la același lucru.

Atenționare
Domnule, mereu uiți că ai devenit biped.

• Pentru mulți semeni de-ai 
noștri - Doamne, incredibil de 
mulți! - POEZIA e un moft, o 
pierdere de vreme, un soi de 
infirmitate. Am întâlnit chiar oa
meni "școliți" pentru care POE
ZIA murise deja. Nemuritoare 
rămân cuvintele lui Victor Hugo, 
care răspundea celor care repe
tau că... poezia dispare: "Este ca 
și cum ai spune: nu mai sunt 
trandafiri, primăvara și-a dat 
duhul, Soarele și-a pierdut obi
ceiul de a răsări, străbateți toate 
pajiștile pământului, nu veți găsi 
un fluture, nu mai există clar de 
lună și privighetoarea nu mai 
cântă, leul nu mai rage, vulturul 
nu mai planează, Alpii și Pirineii 
s-au dus, nu mai sunt fete fru
moase, nimeni nu se mai gân
dește la morminte, mama nu-și

mai iubește copilul, cerul s-a 
întunecat, inima omului a murit." 
• Uneori mă simt ca un post de 
radio care emite la o oră când 
toată planeta doarme, când ni
meni nu are aparatul de radio 
deschis... »E cutremurător să 
afli că în vremea calculatoarelor 
și sateliților, pentru milioane de 
oameni pagina scrisă e o fereas
tră întunecoasă pe care nu se 
vede nimic, nimic, nimic. într-o 
teză de doctorat, americanul 
John H. Harrington observa că: 
"la începutul erei creștine, atât 
cartea, cât și cuvântul scris erau 
identificate cu mesajul pe care-l 
purtau. Erau considerate ca fiind 
instrumente cu putere magică, în 
special împotriva demonului și a 
capcanelor sale".Lucrarea lui 
Harrington conține numeroase 
pasaje care se referă la carac
terul oral al lecturii și la nece
sitatea memorizării, așa cum 
reiese din regula Sf. Pahomie: 
"Și dacă nu vrea să citească, să 
fie silit, astfel ca să nu se afle

nimeni în mănăstire care să nu . 
poată citi și spune pe dinafară I 
părți ale Sfintei Scripturi." «De | 
peste douăzeci de ani primesc ■ 
de la Roma revista de tracologie j 
"NOI, TRACII", trăind o bucurie I 
de nuanță specială că coperta a [ 
IV-a a rămas neschimbată prin ■ 
timp, ea reproducând harta cu I 
delimitarea SPAȚIULUI TRACIC | 
(de la Marea Baltică la Medite- I 
rană, de la Marea Neagră la ! 
Adriatică) și cuvintele părintelui I 
istoriei, Herodot: "Tracii sunt | 
neamul cel mai numeros și mai ■ 
răspândit din lume, după cel al 1 
indienilor". Dar, recent, descopăr I 
întreg citatul din Herodot în "Isto- | 
ria României" de Costin Scor- > 
pan. El sună așa: "După indieni, ■ 
neamul tracilor este cel mai ma- | 
re din istorie. Ei ar putea fi cel I 
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mai puternic dintre neamurile 
pământului. Dar unirea lor este 
cu neputință și nu-i chip să se 
înfăptuiască, de aceea sunt ei 
slabi. La ei trândăvia este un 
lucru foarte ales, în vreme ce 
munca câmpului - îndeletnicirea
cea mai umilitoare." Să ne mân- | 
gâiem cu faptul că nu numai noi, 
românii, suntem traci, ci și că 
multe alte popoare au această 
ascendență? • Istoria literaturii 
reține că în camera de lucru a lui 
Brecht, amenajată la un moment 
dat într-un grajd (pe când dra
maturgul se afla în exil), era ex
pus un cap de măgar cu urmă
toarea inscripție explicativă: "Și 
eu trebuie să înțeleg". «Vis: am 
fost pedepsit și azvârlit din Iad în 
Rai... • în fermecătoarea carte 
"Printre trestii de lumină", de 
Gheorghe lancovici, stă scris: 
"Femeie frumoasă dar vulgară: o 
catedrală în care cântă un țam
bal și miroase a cârnați cu us
turoi". Fără comentarii.

Hie LEAHU

MAT IN 2 MUTAM
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• După o îndelungată acti
vitate în domeniul bancar, des
fășurată cu demnitate și pro
fesionalism, momentul pen
sionării dumneavoastră, die 
Constantin Maracu, ca director 
al Sucursalei Județene Hune
doara Deva a BNR, ne oferă 
plăcutul prilej de a vă ura sănă
tate și bucuria împlinirii muncii 
dvs. de o viață. Colectivul Sucur
salei Deva a BANCOREX- Banca 
Română de Comerț Exterior SA.

VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând apartament 3 camere 
Deva, zona Restaurant Transil
vania, preț negociabil. Tel. 
213524 (8028)

• Se vinde la licitație publică 
apartament cu 3 cartiere, situat 
în Deva, Aleea Moților, bloc P5, 
ap.6, în data de 10 iunie 1998, 
ora 10. Preț de. strigare 
36.500.000 iei. Informații la 
Judecătoria Deva, biroul execu
tor judecătoresc. (8057)

• Vând apartament 4 camere 
sau schimb cu Brad, 2 camere . 
Tel. 620634, după ora 15. (7073)

• Vând apartament 2 camere, 
grădină 0,55 ari, cabană în 
Bretea Mureșană. Tel. 226715, 
227462, după ora 18. (8066)

• Vând apartament Simeria, str. 
A.lancu, bl.7, sc.B, ap.31. (8072)

• Vând casă, anexe, grădină în 
Simeria, G.Coșbuc, nr. 25. (8071)

• Vând apartament 3 camere, 
Simeria. Tel. 216549, preț ne
gociabil. (8075)

• Vând apartament 3 camere, 
Simeria,parter, zonă centrală. 
Tel. 092258487.

• Vând garsonieră mobilată, 
Simeria, și cuptor microunde. 
Informații tel. 227479 (8042)

• Vând casă în Alba lulia, toate 
utilitățile. Informații la tel. 058/ 
813000, 094/589535 (8087)

• Cumpăr apartament 2 ca
mere, etaj 1 sau 2, zona oraș 
vechi, Brad. Tel. 650921, după 
ora 16. (7519)

• Vând restaurant - bar - motel, 
Vața Băi, suprafața 380 m2, apă, 
curent trifazic. Informații tel. 056/ 
195151 sau 094/857223 (8105)

• Vând Dacia 1300, an fa
bricație 1977, 1500 DM. Tel. 
211922 (8068)
« • Vând Ford Fiesta Diesel, 
1800 cmc, an fabricație 1994, 
43.000 km, preț 9000 DM . Tel. 
711752 (7403)

• Vând tractor 650, înma
triculat, 31 milioane. Tel. 224 
Chitid, Boșorod. (8073)

•• Vând tractor U445, cutie 
viteză ARO, motor trei cilindri. 
Tel. 623453 (7075)

• Vând ARO 244, Diesel, cu 
remorcă, preț negociabil. Tel. 
720268 (7405)

• Vând profil "U", motoare 1,3 
kW, pompă apă cu presetupă. 
Tel. 225632 (8041)

• Vând chioșc metalic, bar, 
vizavi de piața rușilor (curent 
trifazic). Tel. 212362 (8053)

• Vând oțel-beton 6, 8, 10, 
12. Tel. 213637.(8067).

' • Vând țuică de prune, veche, 
în cantitate mare. Jujan loan 
Luncani-Tîrsa, nr. 20. Informații 
suplimentare la cabana turistică 
Costești. (7801)

• Vând mobilă veche, Len
gyel, furnir nuc, patru corpuri. 
Tel. 221487 (8078)

Tel. 651118 (8076)
• Ofer spre vânzare betonieră 

industrială, dozator suc (trei 
capete suc, unul bere), teren 
agricol Căinel și ofer spre 
închiriere spații în Deva. Tel. 
225354, între orele 14-20 .

• Vând piese motor IJ Jupi
ter 4 cilindri, pistoane cota 1,2, 
ambielaj, ambreiaj, 2 căști 
integrale. Tel. 717682 (7407)

• Vând societate corpercială
cu sediul în Nucșoara, nr. 29, 
preț negociabil. (7274) °

• Societate particulară de 
construcții vă oferă în județul 
Hunedoara lucrări de: zidărie, 
tencuieli interioare-exterioare, 
montaj gresie, faianță, pla
caje, zugrăveli etc.cu prețuri 
minime și predare la termen. 
Tel. 054/261571 (8079)

• Societate comercială 
angajează croitori, confectio
ned asamblori, articole textile 
serie. Relații tel. 720957, 092/ 
318205 (7406)______________

• Școlarizăm gratuit persoane 
pentru funcția de consilier fi
nanciar. Asigurăm după șco
larizare și examinare, angajare 
pe post. Informații la tel. 233402- 
Deva, 651603-Brad, 711543- 
Hunbdoara, 241158-Orăștie, 
730139 -Călan, Hațeg, de luni 
până vineri între orele 8-14.

DIVERSE

• Primăria comunei Unirea 
organizează licitație publică 
pentru închiriere pășune alpină 
(muntele Scărișoara), în data de 
10 iunie 1998, ora 10. în caz de 
neadjudecare licitația se repetă 
în fiecare zi de miercuri. Relații 
tel. 770531. (7283)'

PIERDERI

• Pierdut cod fiscal nr. 4521850, 
al Asociației de locatari nr. 21 
Dacia, Deva. îl declar nul. (8069)

□ MEMORĂRI

• Se împlinesc 2 ani, la’ 1 iunie, 
de când o moarte fulgerătoare I- 
a răpit dintre noi, la numai 23 de 
ani, pe dragul nostru

• La 31 mai se împlinesc 6 
săptămâni de tristețe și lacrimi 
de la trecerea în eternitate a 
celui care a fost

ILIE LEONIDA TEODOR
din Păuliș. Dumnezeu să-l 
odihnească în pace! Soția 
Florica, fiica Lioara, ginerele 
Mugurel, nepoatele Alina și 
Corina. (7474)

• lulia Kiss este alături de 
familiile îndoliate prin trecerea 
în neființă a fiilor lor

AURELIAN șl ADRIAN
(8089),

• Familia Donea și familia 
Cordea sunt alături de familia 
Luca la greaua încercare 
pricinuită de dispariția prema
tură a fiului

ADRIAN
Sincere condoleanțe 

(8089)

• Familia Hordea este 
alături de familia Belu la 
greaua încercare pricinuită de 
moartea fulgerătoare a fiului

IOSIF AURELIAN
Sincere condoleanțe 

(8089)

• Un ultim omagiu adus 
celui care a fost un bun prieten

IOSIF AURELIAN
din partea Monicăi și familiei 
Donea. Te vom iubi întotdea- 
una, AUREL. (8089)

• Colegii și prietenii de la 
S.C. Beno Oii SRL Deva își 
exprimă compasiunea și du
rerea față de dispariția, pentru 
totdeauna, din rândul lor, a 
celui care a fost

IOSIF AURELIAN
bun coleg și prieten. Dumnezeu 
să-l odihnească în pace! (809»1)

• Cu deosebită durere în 
suflet familia Belu anunță 
încetarea din viață a fiului

AURELIAN
la vârsta de 28 ani, în urma 
unui tragic accident de cir
culație. înmormântarea va 
avea loc azi, 30.05.1998, la 
Cimitirul ortodox Bejan, ora 14. 
Nu te vom. uita niciodată. 
(8081)

• Familia Toma loan este 
alături de familia Belu la 
greaua suferință pricinuită de 
moartea fulgerătoare a fiului

AURELIAN
Odihnească-se în pace! 

(8091)

• în 28 mai 1998 a încetat 
din viață soțul și tatăl blând și 
bun, omul adevărat

TĂNASIE CONSTANTIN (CRISTI)
Amintirea sufletului tău bun 

va rămâne veșnic în inimile 
noastre nemângâiate. Lacrimi 
și flori pe mormântul tău. 
Dumnezeu să te odihnească 
în pace! Familia. (8060)

• Colegii de la Macon Deva, 
fabrica 03-EBAS, anunță îm
plinirea a 4 ani de la decesul 
colegului lor

sing. MUNTEANU VALER
Nu te vom uita niciodată. 

(8081)

OANĂ SAMSON
lăsându-ne veșnic îndurerați. 
Dragostea noastră să-i fie 
mângâiere în lumea de din
colo. Dumnezeu să-l odih
nească . înmormântarea azi, 
30 mai, de la domiciliu. Soția 
Gabriela și fiul Sorin. (8085)

• Fiul Sorin și prietena sa 
Simona, cu lacrimi în ochi și 
durere în suflet, deplâng dis
pariția fulgerătoare a celui 
care a fost un bun părinte

OANĂ SAMSON
Nu te vom uita niciodată. 

(8088)

• Colectivul FTDEE Deva- 
RENEL anunță pe cei care I- 
au cunoscut încetarea din 
viață, după o grea suferință, a 
bunului lor coleg

ms. OANĂ SAMSON
. Pe această cale transmitem 

greu încercatei familii întreaga 
noastră compasiune: (8095)

• Suntem alături de dna 
Gabriela și Sorin în aceste 
clipe de grea cumpănă și doliu 
pricinuite de dispariția pre
matură'a celui care a fost un 
suflet nobil, un bun soț și tată

OANĂ SAMSON
Dumnezeu să-l odih

nească. Familia Bota. (8086)

• Formația de întreținere 
stații FRE Deva anunță cu 
adâncă durere și tristețe dis
pariția prematură a celui care 
a fost un om deosebit, maistru 
de echipă

OANĂ SAMSON
Fie-i țărâna ușoară! Nu te 

vom uita niciodată, dragul 
nostru maistru. (8084)

• Suntem alături de Gabi și 
Sorin la ireparabila despărțire 
de bunul nostru vecin și prieten 
maistrul

OANĂ SAMSON
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace. Familiile Stoica și 
Ocner, din Sibiu. (8083)

• Locatarii de pe scara I a 
blocului 01 Gojdu deplâng 
moartea vecinului

OANĂ SAMSON
și transmit sincere condoleanțe 
familiei îndurerate.

• Colectivul Direcției Sanitare 
Veterinare și al Laboratorului 
Sanitar Veterinar Deva este 
alături de fam. dr. Cocos losif și 
Gabriela la greaua pierdere 
pricinuită de decesul mamei. 
Sincere condoleanțe! (8093).

în meciul de barai pentru Divizia C

Aurul Brad -
Minerul Suncuiuș 3-1

Joi după-amiază, la Arad, pe stadionul UTA s-a 
desfășurat meciul de baraj pentru Divizia C, între ASA 
Aurul Brad și Minerul Suncuiuș (județul Bihor). După un 
meci dominat de brădeni, ASA Aurul Brad a cucerit o 
prețioasă victorie 3-1, care i-a adus promovarea în 
‘Divizia C, un loc binemeritat de elevii antrenorului prof. 
Gheorghe Petrișor. (S.C.)

S.C. ORCONSTRUCTA SRL Orâștie
Str. Luncii, nr.3, tel: 247666 

Comercializează en-gros plăci ondulate de 
azbociment, cu dimensiuhi 1,75x1,15 m, la prețul de 

29-500 lei plus TVA.

Colegiul Național 
“Decebal” Deva

Organizează pentru anul școlar 1998-1999 
clasa 1 cu predare în limba germană 

-25 locuri.
înscrierea elevilor se face la secretariatul co

legiului, începând cu data de 1 iunie a.c. 
Informații suplimentare la secretariatul 

colegiului, sau la tel: 212758, 213457.

Primăria comunei 
Bucureșci

Anunță organizarea unui concurs 
pentru ocuparea următoarelor posturi:

S bibliotecar 1 post;
E paznic 3 posturi.
Concursul va avea loc în data de 15.06.1998 la 

sediul Primăriei Bucureșci.
Informații la sediul primăriei, sau la tel: 659178.

S.C. SILOG ELECTRONICS 
SRL Deva
• inginer calculatoare;
• vânzător electronice. 

Informații la tel: 233099, 
231607, între orele 8-16.

Noaptea Devoratorilor de Publicitate
Vino și câștigă x 

/ premii \
senzaționale ) 

\(numai pe baza seriei biletului/ 
X de intrare) S

pentru tine

prezintă sâmbătă, 30 mai 1998, ara saf, la Casa de Cultură a Smdimtelar-Deva

Fii pe fază! Pe 30 mai, orele 241"°, la 
Casa de Cultură, pentru prima dată 

în orașul tău, un spectacol unic, un 
show publicitar de senzație, o 

nebunie importată din Franța, numai 
pentru tine.

Devorează publicitate împreună cu 
iubita, cu secretara, cu 

departamentul de marketing...

SPONSORI

Ttucad*

SPONSORI MEDIA

IransflvaBia Jurnal
. #4:= «"ta®™»

Organizator: Fundația Transilvania Expres
Biletele se găsesc la Casa de
Cultura a Sindicatelor-Deva

I
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ALCATEL - stabilitate + condiții de muncă 

deosebite + salarii avantajoase + tehnică de vârf 

Centrul de Dezvoltare Software al 
Alcatel Network Systems România

Angajează pentru dezvoltarea unor noi proiecte software 25 de 
ingineri, absolvenți ai facultăților de Calculatoare, Electronică și 
Telecomunicații - secția telecomunicații - sau informaticieni cu studii 
superioare.

Cunoașterea limbii franceze reprezintă un avantaj.
Depuneți C.V. în limbile română și franceză,-2 fotografii, copie 

după foaia matricolă și diploma de absolvire a facultății la serviciul 
personal ALCATEL, str. Gh. Lazăr, nr.9,1900 Timisoara, până la 
31.05.1998.

Informații la tel: 056/191515, interior 276; 056/191515, interior 
400,401; fax: 056/191445

•»s

t

"Acordăm nota 10 cu felicitări"

FABRICA DE PRODUSE ELECTRONICE
S.C. "PANASOUND" SRL

Timisoara, str Mircea cel Bătrân, nr.4, 
tehO56/l83558; 124550: 125035; fax: 056/183558; 125035.

Produce și comercializează din stoc sau la comandă: 
® combine muzicale cu CD ® combine muzicale normale 

® dublu radiocasetofoane ® amplificatoare 
® VCD (video CD Player) ® walkman-uri 

® telefoane cu emițător. 
Preț de producător!

Condiții de calitate și garanție asigurate!

Tc. coop-făviorsrl. orăștie 
str. Eroilor, bl.B, tel./fax: 247493 

VINDE EN GROS Și EN DETAIL.
• CONFECȚII DIN BLANĂ

- produse S.C. FAVIOR S.A. ORĂȘTIE
• CONFECȚII DIN PIELE

- produse S.C. MANPEL S.A. TG. MUREȘ

Vizitați-ne și nu veți regreta!___________

- Finalizăm susținerea exa
menului pentru obținerea gra
dului didactic I în învățământ a 
dnei educatoare Maria David, 
de la Grădinița cu program nor
mal nr.5 Orăștie. Examenul de 
astăzi este rezultatul muncii de 
cercetare, de experimentare a 
variate metode și procedee de 
optimizare a procesului in- 
structiv-educativ, desfășurat, pe 
parcursul multor ani, în învăță
mântul preșcolar - aprecia dna 
prof. Margareta Istrate, preșe
dinta comisiei. De dimineață pâ
nă la ora prânzului, dna David și 
copiii din grupa mare a grădiniței 
au impresionat prin fiecare "lec
ție deschisă", prin fiecare mo
ment. Acum măsuțele au fost 
unite, formând o imensă masă, 
împodobită cu stânjenei și ia
somie, iar în jurul ei, pe scăunele, 
se aflau vreo 20 de educatoare 
din grădinițele orașului. Colega 
lor, Mariana, avea să susțină, în 
prezența comisiei și a lor, lucra
rea metodico-științifică pentru 
obținerea gradului didactic I, cu 
tema "Povestirile și memorizările, 
forme de realizare a educației 
limbajului".

Dezbaterile ce au urmat au 
relevat preocuparea statornică

a educatoarei pentru cercetare, 
pentru descoperirea unor noi căi 
de modernizare a procesului de 
învățământ preșcolar. "Tema ela
borată este de actualitate, autoa
rea considerând povestirile și 
memorizările cele mai importările 
activități menite să realizeze in
tensiv procesul verbalizării - apre
cia dl prof.dr. loan Damșa, coor
donatorul lucrării. Educația litn- 
bajului, dezvoltarea vorbirii co
piilor sub toate aspectele acesteia 
sunt esențiale și determinante în 
realizarea optimă a celorlalte forme 
de educație din învățământul pre
școlar: activitățile de cunoaștere 
a mediului, de educație estetică 
(muzicală, artistico-,plastică și 
practică), de educație psihomo- 
torie, cu conținut matematic ș.a. 
Lucrarea a reușit să fie o mini- 
metodică pe probleme de edu
cație a limbajului, materializând o 
vastă experiență personală cu 
multiple exemple, cu m rdalități 
metodice de organizare a acti
vităților de povestire și memori
zare, de evaluare a acestora, toa
te sprijinite de un bogat material 
ilustrativ, proiecte didactice, pro
grame artistice pentru serbări, 
culegeri de texte și colinde. Lu
crarea se recomandă oa un in

strument util în acțiunile de per
fecționare organizate cu educa
toarele, la nivelul localității și 
zonei".

Relevate sub alte forme, a- 
cestea au fost și ideile desprinse 
din dezbaterile doamnelor educa
toare Rafila Clonța (Casa de co
pii), Ana Simedrea (Gr. P.N. nr.4), 
Emilia Vonica (Gr. P.R nr.1), Ligia 
Giurgiu (Gr. P.N. nr.5), iar dna Eva 
Zdrâncu (Gr. P.N. nr.4), delegat al 
Inspectoratului Școlar Județean, a 
îmbinat aprecierile privind lucrarea 
cu cele "culese" în timpul desfă
șurării activităților la clasă, în fața 
comisiei, care au întrecut orice 
așteptări.

La prima temă, dna educatoa
re a ales din lumea insectelor po
vestea lui C.H. Andersen "Dege- 
țica". Cum a povestit-o, cum a ilus
trat-o, nu poate fi descris. Cert 
este că la "și-am încălecat pe-o șa 
și v-am spus povestea așa", de 
pe 11 planșe eroii povestirii ne 
"furau ochii", iar copiii se între
ceau în a-i identifica. Ba, la în
demnul educatoarei de a da alt 
final povestirii, copiii au realizat 
uimitoare scenarii.

Următoarele teme - de reali
zare colectivă a unui "Peisaj de 
primăvară" (prin decupări de flo

ricele și insecte, pe care le-au 
"plantat", prezentându-ne un su
perb tablou), și "jocul" - au prins 
aripi în lumea mirifică a copilăriei, 
cântul și joaca dându-și întâlnire 
într-o unanimă bucurie, redes
coperind minunea vârstei. "Fie
care moment l-ați abordat îrrtr-un 
sistem interdisciplinar - aprecia 
dl prof.dr. I. Damșa. Activitatea e 
creatoare, benefică pentru că 
nu e liniară și stimulează toate 
stările. Nimic nu a fost monoton, 
totul a însuflețit, a stimulat".

Aprecierile membrilor co
misiei au fost superlative. "Toate 
activitățile au răspuns temei lu
crării cu maximum de densitate, 
ilustrate cu un material didactic 
deosebit. Nivelul de pregătire al 
copiilor, relația educatoare-copil, 
activitățile de socializare, ludice, 
de autonomie personală, mesa
jul educativ al fiecărei acțiuni, 
problematizarea, activizarea 
permanentă a preșcolarilor, toate 
relevă preocuparea stăruitoare 
a dnei educatoare pentru per
fecționarea profesională, pre
zentând-o ca pe un slujitor de 
bază al școlii! Comisia îi acordă 
nota 10 cu felicitări!"

Lucia LiClU
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"Nu se poate declanșa o j STAREA MEDIULUI

PUBLIROM
ADVERTISING AGENCY

ANGAJEAZĂ
REPREZENTANT! ZONALII
în orașele Hunedoara, Deva, Orăștie

Se oferă:
>comision generos;
>program flexibil;
>posibilități de afirmare;
> colectiv tânăr.

Trimiteți un curriculum vitae la fax 064/192205 și 
așteptați să fiți contactați.

Se cer:
>studii superioare;
>prezență agreabilă; 
>abilități comunicaționale; 
>vârsta maximă 40 de ani.

fc.G ROMAVICOM SRL] 
DEVA

Ferma Particulară Mintia, Platforma Casa 
Agronomului, vinde put de carne vii zilnic 

între orele 7-15,30
[ Informații !a telefon 233484 (447792)
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Joi, 28 mai a.c., ia sediul fili
alei județene a Partidului Demo
crat din Deva a avut loc o con
ferință de presă organizată de 
Partidul Democrat - Biroul Per
manent Județean Hunedoara.

întâlnirea membrilor conducerii 
PD: Gheorghe Barbu - președinte, 
Dumitru Armășescu - vicepreșe
dinte, Gheorghe lovan 
- vicepreședinte, Alin 
Suciu - secretar ge
neral și Ciprian Alic -
purtător de cuvânt, cu reprezen
tanții mass-media locale, a adus în 
prim plan aspecte privind unele 
inițiative organizatorice în teritoriu, 
ultimele decizii și acțiuni ale PD - 
BPJ Hunedoara și poziția demo
craților hunedoreni față de pre
zentul politic.

S-a discutat, de asemenea, și 
despre poziția filialei din județul 
Hunedoara față de măsurile ur
gente luate de ministrul industriei 
și comerțului. “Nu cred că prin de
ciziile luate de Radu Berceanu se 
poate declanșa o criză politică. 
Pentru că un consiliu de adminis
trație nu este bătut în cuie", opina

Gn. Barbu. S-a mai adăugat că 
trebuie depășită această fază în 
ceea ce privește regiile și socie
tățile comerciale, pentru a putea 
depăși momentele grele prin care 
trece societatea noastră. Despre 
acuzațiile de la nivel central, cum 
că partidul ar dori să facă alegeri 
anticipate, Alin Suciu, secretar 

general,este de pă
rere că "Nu este a- 
devărat. Trebuie să 
le explicăm, oameni

lor care este doctrina partidului. 
Ceea ce facem noi sunt acțiuni 
normale ale partidului, venite în 
sprijinul cetățenilor".

S-au mai punctat o serie de 
probleme (revitalizarea econo
miei județului, acțiuni adminis
trative având ca obiectiv sediul 
partidului, încercarea de a aduce 
în Hunedoara conducerea de 
vârf PD, acțiunile organizației de 
tineret și a organizației de femei 
etc.) prin care Partidul Democrat 
se dovedește a fi preocupat de 
situația economică și socială 
existentă în județul nostru.

Cristina CÎNDA
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Valorile medii și maxime pen
tru poluanții gazoși determinați 
(dioxid de azot, dioxid de sulf și 
amoniac), în perioada 18-24 mai, 
s-au încadrat în limitele prevă
zute de calitate a aerului. Valo
rile maxime s-au înregistrat la 
data de 19 mai în zona Hune
doara pentru dioxidul de azot și 
în ziua de 20 mai pe zona Paro- 
șeni pentru dioxidul de sulf. 
Pentru amoniac, indicator ce se 
determină numai pe zona Hune
doara, maxima s-a înregistrat la 
data de 19 mai.

Pulberile în suspensie au a- 
vut de asemenea valori medii și 
maxime care s-au încadrat în 
valoarea admisă de 0,15 mg/mc 
aer/24 h. Valoarea maximă s-a 
înregistrat în zona Teliuc la data 
de 21 mai.

Pulberile sedimentabile au 
continuat să înregistreze depă
șiri ale limitei admise de 17,0 gr/ 
mp/lună în zona Chișcădaga de 
6,4 ori și în zona Teliuc de 7,1 
ori.

Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei gama absor
bite s-a menținut în limitele de 
variație ale fondului natural la 
toți factorii de mediu analizați. 
Față de valorile de atenție de 
200 Bq/mp la depunerile atmos

ferice și de 10,0 Bq/mc aer/zi la 
aerosolii filtrați, în perioada men
ționată s-au obținut valori medii 
de 0,83 Bq/mp și respectiv 1,11 
Bq/mc aer /zi.

Pe râul Jiu, materiile în sus
pensie, provenite în principal de 
la unitățile de extracție și de 
preparare a cărbunelui, au avut 
pentru perioada menționată o 
valoare medie de 865,0 mg/l și o 
valoare maximă de 1797,0 mg/l 
înregistrată la data de 21 mai. 
Raportate valorile obținute la 
perioada anterioară se constată 
o creștere a materiilor în sus
pensie pe râul Jiu cu 62 mg/l 
pentru valoarea medie și cu 
447.0 mg/l pentru valoarea ma
ximă.

Din datele primite de la R.A. 
Apele Române FU. Craiova - EGA 
Tg. Jiu, a rezultat că în anul tre
cut în cursurile superioare ale 
râului Jiu s-a evacuat un volum 
total de ape uzate de 49.358 mii. 
mc. Din cele 33,445 mii. mc de 
ape se apreciază a fi cores
punzător epurate, 13,519 mii. mc 
ape uzate sunt necorespunză
tor epurate, iar 2,398 mii. mc nu 
se epurează.

Agenția de protecție a 
mediului Deva

KEGIA AUTONOMĂ 1)E
INTERES LOCAL

cu sediul în municipiul Hunedoara, 
Bd. Republicii, nr.5,

Organizează licitație publică în data 
de 30 iunie 1998, ora 10,00, la sediul regiei, în 
vederea vânzării de tâmplărie metalică (uși, 
ferestre,vitrine).

Listele se găsesc la Biroul Investiții - telefon 
054/711394 și la depozitul central al RAIL 
Hunedoara din str. 9 Mai, nr.4, telefon 054/ 
712593.

In caz de neadjudecare, licitația se repetă în 
datele de 7 iunie 1998 și 14 iulie 1998.

BANCA "DACIA FELIX" S.A. 
CLUJ-NAPOCA

- SUCURSALA DEVA
anunță:

Vânzarea prin licitație publică a 
următoarelor bunuri:

> Stație distribuție produse petroliere, 
situată în Hunedoara, P-ta Libertății.- preț de pornire licitație: 90.000.000 Iei;Licitația va avea loc în data ae 03-06.1998, ora 10,00, la Judecătoria Hunedoara, biroul executorilor judecătorești.

> Baracă metalică (pentru garaj)- preț de pornire licitație: 1.94(1000 lei.Licitația va avea loc în fiecare zi de joi a săptămânii. ora 10,00, la sediul băncii.
Informații suplimentare la sediul băncii din

' Deva, B-dul N. Bălcescu, bl. 34, tel. 220796.
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Măreția limbajului 
artei

Sub aura de lumină a muzicii 
de valoare, la Palatul Prefecturii 
din Deva s-a deschis, joi seara, 
ediția jubiliară a Concursului 
Național de interpretare instru
mentală și arte plastice. Organizat 
de Ministerul Educației Naționale, 
Inspectoratul Școlar Județean și 
Liceul de Muzică și Arte Plastice 
"Sigismund Toduță" Deva, 
concursul a pășit pe cea de a 
zecea treaptă a desfășurării sale, 
în prezența unui public numeros 
și avizat, a unor personalități ale 
vieții muzicale din țară.

Cuvântul de salut, de bun 
sosit oaspeților și de succes 
concurenților celei de a zecea 
ediții a întrecerii, a fost rostit de dl 
subprefect Nicolae Segesvari, iar 
din partea Consiliului județean, de 
dnii Gheorghe Barbu, președinte 
și loan Băda, vicepreședinte.

Oamenii școlii - prof. Simion 
Molnar, inspector general adjunct 
și prof, loan Filip, inspector de 
specialitate la Inspectoratul 
Școlar Județean au făcut o 
emoționantă incursiune în 
universul întrecerii muzicale de la 
Deva ■■ de la inițierea ei de un grup 
de dascăli inimoși, sub 
conducerea prof. Tiberiu Bardan, 
directorul Școlii nr. 8, la urcușul pe 
care l-a cunoscut în ultima ediție, 
când s-au întrecut 210 elevi din 43 
de licee din țară. Dna prof. Monica 

' Soltan, director adjunct al Liceului 
ji de Artă devean, a prezentat 
publicului juriul actualei ediții a

■ concursului: Florentin Mihăiescu, 
dirijor, prof. univ. decan al 

' Facultății de compoziție,
muzicologie dirijat al Academiei

■ de Muzică “G. Dima" Cluj Napoca 
- președinte; pianistul Daniel 

; Goiți, asistent univ. la aceeași 
i academie, prof. Alina Deleanu 
i (Liceul de artă Constanța), conf.
univ. Constantin Nițu (Univer

Au obosit parlamentarii...
(Urmare din pag. 1) 

buget pe plac. Cu toate că, 
potrivit declarațiilor inițiale 
ale liderilor partidelor din 
Convenție, premierului și 
ministrului finanțelor, trebuia 
să fie încurajate firmele mici 
și mijlocii, agricultura, 
turismul, exportul și alte 
activități profitabile. în 
realitate lucrurile nu stau nici 
pe departe în acest mod. Nu 
este cazul să comentăm 
acum resursele și alocarea 
lor, șansele și neșansele 
bugetului pe acest an. Cert 
este un fapt, anume acela că 
parlamentarii și-au cam tras 
jarul pe turta lor, 
repartizându-și fonduri la 
discreție, în disprețul 
sărăciei electoratului și al 
majorității populației. Zecile, 
în unele cazuri chiar sutele 
de milioane de lei cheltuite 
anual numai cu cazarea unui 
parlamentar, la care se 
adaugă salariile mari cu 
impozite reduse sau scutite, 

Revenire
Revenind la o informație apărută în ziarul nostru din 7 

mai a.c., menționăm că dl. Iosif Pogan n-a săvârșit un furt 
din locuința unei femei, cisi-a luat bunurile proprii.
------------ ' ' -------------------------- .7

sitatea de muzică Brașov), 
lector univ. Gabriel Croitoru 
(violonist, Universitatea de 
muzică București), prof. Carmen 
Runceanu (Liceul de muzică 
“G.Enescu", București), violon
celistul Dimitrie Săvescu 
(Filarmonica Banatul Timi
șoara), prof. univ. loan Goilă, 
clarinetist (Acad, de muzică 
"G.Dima" Cluj Napoca), prof. 
Vilmoș Ambruș (Lie. de muzică 
Baia Mare), prof. Adrian lliuță 
(Lie. de muzică Sibiu).

Momentul înălțător al 
deschiderii festive a ediției 
jubiliare l-a creat muzica. Marea 
muzică. Studenta Cristina Morait- 
a invitat în “scenă", într-o gală 
desfășurată în aplauzele 
mulțimii, câștigătorii "Marelui 
Premiu" ai edițiilor anterioare: 
Dianna Luminița Vasiu (Deva), 
Mihaela Torni (Timișoara), 
Adriana Paler (Brașov), Costin 
Filipoiu (București), Lucian 
Tampa (Cluj Napoca), Paul 
Sîrbu (Deva). Acorduri 
inegalabile din creația lui 
G.Enescu și Fr. Chopin, din Fr. 
Liszt, și B. Bartok, din Fr. 
Strauss și Fr. Schubert ne-au 
prilejuit tinerii laureați. Ca, apoi, 
marii maeștri ai muzicii - 
pianistul Daniel Goiți, violonistul 
Gabriel Croitoru, clarinetistul 
loan Goilă, să fie îndelung 
rechemați “la rampa" pentru 
darul, lor cu har din creația lui 
Ravel, Rachmaninov și Wagner.

Veșmântul de sărbătoare pe 
care l-a îmbrăcat momentul 
deschiderii ediției jubiliare a 
concursului național l-a dat 
rpăreția limbajului artei 
adevărate, valoare ce va fi 
piedestal întrecerii de azi și de 
mâine din capitala muzicii - 
Deva.

Lucia LICIU

cheltuielile forfetare, cele 
cu mașinile în teritoriu (care 
se folosesc în fel și fel de 
scopuri personale), cu 
celularele, calculatoarele, 
secretarele și tot ce mai 
încape aici, ne arată că 
principiul “dacă vrei, poți’’ 
se aplică fără scrupule.

Așa că, văzându-se cu 
sacii în căruță, adică 
bugetul fiind “exterminat”, 
deputății și-au luat de joi, de 
Paștele Cailor, o micro- 
vacanță, fiind epuizați, ca 
preambul la mult așteptata 
odihnă de vară.

Nu zicem că trebuie 
lucrat pe brânci în 
Parlament ca să fie date 
legi proaste, dar nici așa nu 
se poate înțelege că poți să 
faci pe belferul când țara 
arde și se zbate în atâtea 
greutăți și în sărăcie lucie. 
Iar aleșilor neamului nici că 
le pasă de ce se întâmplă în 
jurul lor.

7 -------

(Urmare din pag. 1)

țăranilor nu numai să-și 
lucreze întreaga suprafață 
de teren, dar să-și procure și 
utilaje agricole: tractoare, 
semănători, chiar combine 
de recoltat, fie individual, fie 
în asociere. Se pare însă că 
speranțele țăranilor, legate de 
grija ce le-o datorează 
parlamentarii în schimbul 
votului lor, sunt ca pufai de 

păpădie care se împrăștie la 

BURUIENILE 
NEÎNCREDERII

ce <a mai mică adiere de vânt. 
A i rest lucru l-au demonstrat, 
ca șl în alte multe ocazii, și 
de data aceasta parla
mentar':. După ce zile la rând 
s-atu cramponat de câte un 
arft icol din buget, întorcându- 
/ p.e toate fețele până să-l 
ade *pte, la sfârșitul săptă
mânii trecute, când se 
hoți irâserâ să lucreze și în 
zile ie de sâmbătă și 
dunvinică, pentru a încheia 
dezbaterea bugetului, parla
ment tarii noștri au dat bice 
cailo r putere și cât ai zice 
pești ?, vineri seara, într-un 
mare elan bugetar, repre
zentanți ai puterii și ai 
opoz). tier au terminat dezba
terea tuturor articolelor. Și 
.astfel capitalul rezervat

Noaptea 
leveraterilor 
lie ipuilbliiciitate

Astăz i, sâmbătă, 30 mai a.c., 
cu începe, re de la ora 21, Casa de 
Cultură d in Deva găzduiește o 
manifest: are inedită, intitulată 
sugestiv “I Noaptea devoratorilor 
de publicity ate”.

Manife istare de excepție în 
domeniul publicitar “Noaptea 
devorator ilor de publicitate” 
reprezintă i inicul eveniment care 
permite ac cesul la colecția de 
peste 70 0.000 de clipuri 
publicitare ale lui Jean - Marie 
Bouricot, colecție ce a intrat în 
Cartea recoi durilor - clipuri sexy, 
clipuri la mc adă și clipuri retro, 
clipuri care e au făcut senzație și 
clipuri care ai i făcut istorie, clipuri 
trăsnite și cl ipuri care au rupt 
gura târgului, i clipuri pe care nu le 
uiți niciodată!

Organiza tor al acestui 
eveniment de mare atractivitate, 
Grupul de Pri ssă Transilvania 
Expres, alături (le Dialog, serviciul 
GSM pentru t tine, sponsor al

Astăzi la baz a sportivă apar
ținând Asociației Sj oortive “Electrica” 
Deva începe un turn eu de tenis având 
ca protagoniști echi, oele de tenis ale 
asociației din Timișot va și Deva. Cu o 
tradiție de peste 7 '0 de ani, A.S. 
“Electrica" a devenit i nai mult decât o 
posibilitate de agrerm irit și destindere 
pentru personalul din °egia Națională 
de Electricitate, fiin d o pepinieră 
pentru înalta perform anță sportivă în 
mai multe domenii. 7 umeul de tenis 
organizat la ace;s t sfârșit de 

agriculturii, ca și altele, 
fost aprobat în galop. Cine 
să se mai gândească la 
bietul țăran ? Cine să se mai 
zbată ca bugetul să 
prevadă fondurile nece
sare cumpărării cerealelor 
de la micii producători? Era 
mai important weekend-ul 
parlamentar de la sfârșitul 
săptămânii decât neca
zurile țăranilor. O singură 
voce cerând fondurile res
pective s-a auzit în iureșul 
ce-i cuprinsese pe repre- 

zen fanții poporului când au. 
simțit că nu vor mai trebui 
să-și sacrifice timpul de 
odihnă. Era vocea cunos
cutului senator P.D. Triță 
Făniță. Ce folos însă. Până 
să-și rostească el cuvântul, 
plenul Parlamentului termi
nase de votat și ultimul 
articol. Dl Triță Făniță a 
rămas cu vorba în vânt, 
țăranii români din nou cu 
buza umflată, iar parla
mentarii, săracii, n-au mai 
trebuit să-și sacrifice zilele 
libere buchisind preve
derile bugetului.

Rămâne să vedem ce 
vom culege la vară și la 
toamnă, dacă semănăm 
mereu...buruienile 
neîncrederii.____________ m

1

întregului spectacol, oferă 
tuturor participanților la 
noaptea de vis ce se 
organizează astăzi la Casa de 
Cultură Deva șansa unor 
premii aparte - pachete Easy 
ALO - telefon GSM Alcatel One 
Touch Easy și cartelă ALO, 
pachete ALO, accesorii pentru 
telefoane GSM, articole de 
birotică, casete video și audio, 
produse electrocasnice, 
tricouri, brelocuri, șepci, insigne 
etc.

Totul într-o combinație 
explozivă, într-un amestec 
nebunesc de clipuri, carnaval 
și concursuri care te țin cu 
sufletul la gură timp de opt ore. 
“Noaptea devoratorilor de 
publicitate” din această seară 
oferă șansa unică de a savura 
cele mai reușite clipuri 
publicitare realizate vreodată în 
lime.

Corne! POENAR

săptămână ere o istorie de peste 
20 de ani, beneficiind în acest an 
de sponsorizarea F.T.D.E.E. Deva 
și a S.C. Electro Alfa International 
S.A. Botoșani, Sucursala 
Timișoara. Din cele dedarate de dl 
irig. Gheorghe Oprea, președintele 
asociației sportive, premiile 
acordate sunt simbolice- fanioane, 
cupe- ceea ce atrage concufenții 
fr ' dorința de a trăi din plin fiorul 
competiției. Finala turneului se va 
juca duminică. (A.S.)

BTÂRȘrr DB

“Trofeul micului 
cititor”

Ediția a XVI-a
Luni, 1 iunie a.c., la Casa 

de cultură din Deva are loc 
ediția a XVI-a a “Trofeului 
micului cititor”, manifestare 
tradițională, deschisă celor 
mai tineri și apropiați prieteni 
ai cuvântului tipărit, orga
nizată de secția pentru copii 
a Bibliotecii județene “Ovid 
Densusianu”. După cum ne- 
a relatat dna Olimpia 
Bogdan, cu acest prilej se va 
aduce un omagiu Zilei de 1 
Iunie - Ziua Copilului, se va 
prezenta o expoziție retros
pectivă de carte. Invitați vor fi 
scriitorul Constantin Cuble- 
șan căruia i se va atribui 
Trofeul pentru volumul 
“Băieți cuminți” apărut anul 
acesta la Editura “Emia” din 
Deva și ilustratorul Vasile 
Olac pentru ilustrația de 
ansamblu a colecției “Cărțile 
copilăriei" (bibliografie șco
lară) apărute la Editura "Z” 
din București. (M.B.)

Cinstire eroilor 
neamului

în cadrul manifestărilor 
dedicate împlinirii a 150 de 
ani de la Revoluția Română 
de la 1848, în după-amiaza 
zilei de duminică, 31 mai 
1998, începând cu ora 17, în 
comuna Băița vor avea loc, 
în organizarea primăriei 
locale, â organizațiilor PUNR 
și PSDR, festivități de cinstire 
a memoriei eroilor neamului 
românesc, fii ai acestei co
mune. Vor avea loc, cu acest 
prilej, evocări istorice, se va 
oficia un Te Deum și se vor 
•depune jerbe și coroane de 
flori la monumentul eroilor 
căzuți îrt Revoluția din 
Transilvania din anul 1848. 
După cum ne comunică 
primarul comunei, dl., ing. 
Ionel Stoia, festivitățile se vor 
încheia cu o nedeie 
câmpenească. (M.B.)

Farmacii de 
serviciu

Farmacia “Artemis" este 
deschisă la finele acestei

La Săcărâmb, 
de Ziua Eroilor

De Ziua înălțării Domnului, în 
cadrul superb al Munților 
Săcărâmb, la monumentul ridicat, 
după spusele localnicilor, în anii 
1922-25, în fața unei numeroase 
prezențe a localnicilor, a unor fii ai 
satului Săcărâmb, reveniți de pe 
alte meleaguri, a avut loc 
comemorarea celor peste 80 de 
eroi ai satului, căzuți cu arma în 
mână pe câmpul de luptă în cele 
două războaie mondiale. După 
cuvântul de deschidere rostit de 
primarul comunei, dl prof. Ion Vințan, 
a urmat o slujbă religioasă 
susținută de părintele Ion Purtător. 
A adus apoi omagiul celor căzuți la 
datorie dșoara Elena Muntoiu, fosta 
directoare a școlii din Săcărâmb, o 
adevărată carte vie a istoriei 

săptămâni pentru deveni. 
Este situată pe Bulevardul 
Decebal, bloc 24, telefon 
214396.

La Hunedoara va fi de 
gardă farmacia “Artmedica” 
din O.M., Bulevardul 1848, 
nr.7, telefon 742149. (E.S.)

Ultima etapă 
la fotbal

Duminică, 31 mai, se 
desfășoară meciurile de 
fotbal din ultima etapă a 
Campionatului județean. 
Suporterii echipelor CIF 
Aliman din Brad, Victoria 
Dobra, Avântul Zdrapți, 
Gloria Geoagiu și Minerul II 
Ghelarîși pot vedea favoriții 
evoluând pe propriile 
terenuri. (S.C.)

•: “Mal întâi oa
menii... de mâine”

Potrivit sloganului Parti
dului Democrat - “Mai întâi 
oamenii" -, Organizația 
județeană de femei a PT 
desfășoară în aceste zile 
acțiuni dedicate oame
nilor... de mâine. Duminică, 
la ora 10, copiilor li se oferă 
vizionarea gratuită a îndră
gitului film de desene 
animate “101 dalmațieni” 
(la cinematograful “Patria"), 
iar luni cca. 20 de copii 
defavorizați, elevi ai Șc. 
Generale Nr.2 Deva, vor 
putea degusta la sediul PD 
prăjitura “Petre Roman”.

Tot copiilor le-au fost 
consacrate și alte acțiuni 
ale organizațiilor PD din 
Hunedoara, Brad, Orăștie, 
Simeria, Lupeni. (G.B.)

Expoziție
începând din 28 mai, 

Casa de cultură Deva - 
Hobby Club, cu sprijinul Di 
recției Județene pentru Ti
neret și Sport și al Librăriei 
“Gheorghe Lazăr”, a orga
nizat o expoziție vitrinară ce 
cuprinde insigne, cărți, 
timbre poștale, ilustrate cu 
aspecte din lumea copiilor. 
Expoziția, prilejuită de Ziua 
Internațională a Copilului, va 
dura până în 3 iunie. (G.B.)

acestor locuri, care a evocat 
faptele de luptă ale eroilor 
săcărâmbeni de la răscoala lui 
Horia, Cloșca și Crișan până la 
cei din al doilea război mondial.

Dl ing. Petrică Mârza și 
colonelul Mihai Glodeanu, fii ai 
satului, au adus, la rândul lor, 
pioasă recunoștință eroilor de 
aici. Elevii școlii primare din 
localitate au prezentat un 
frumos spectacol de poezie și 
cântece patriotice reluate cu 
emoție de toți cei prezenți la 
sărbătoare.

în final, consilierul local, Ion 
Signeanu, a mulțumit locuitorilor 
satului și oficialităților locale 
pentru reușita deplină a acestei 
sărbători, (loan Căndroi)
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