
LECTURĂ

Rusaliile 
(Pogorârii 
Duhului 
Sfânt)

Biserica a rânduit ca 
după Praznicul învierii 
magnifica minune a Desco
peririi Dumnezeirii lui Iisus 
Hristos, după înălțarea ca 
o încununare a Măririi, să 
sărbătorim Pogorârea Sf. 
Duh.

Zece zile de la înălțarea 
Domnului, apostolii au ră
mas în Ierusalim, petrecând 
în rugăciune continuă. Și 
rugăciunea lor a fost ascul
tată. Apostolii, care oricând 
erau așa de fricoși, devin cei 
mai curajoși, nu se tem de 
temniță, de chinuri, de 
moarte.

Darul Duhului sfânt a 
făcut ca un număr nespus de 
mare de creștini să aibă 
puterea să sufere chinurile 
cele mai grozave pentru 
învățătura Mântuitorului, să 
se lepede de toate bunurile 
pământești și să-și verse 
sângele și să primească 
moartea pentru crucea lui 
Hristos.

Darul Duhului sfânt a 
făcut să ia ființă Biserica 
lui Hristos, în scurtă vreme 
aceasta cuprinzând întreg 
pământul, încât Pliniu 
zicea: “Nu este colț de 
pământ unde evanghelia 
Mântuitorului să nu fie 
cunoscută".

Dar oare astăzi, vedem, 
simțim și ne împărtășim de 
binefacerile Duhului sfânt? 
De câte ori în viață nouri 
grei apasă sufletele noastre 
și vedem numai că toate 
grijile noastre dispar ca un 
fum, iar în locul lor se așază 
pacea și liniștea? Cui avem 
să-i mulțumim aceasta? 
Duhului sfânt care s-a 
pogorât peste noi. N-ați 
văzut oameni, care cuprinși 
de gânduri și necazuri, au 
căzut fără puteri și apoi 
dintr-odată s-au ridicat din 
suferința amară și de atunci 
poartă jugul vieții curajoși 
și liniștiți? Ce s-a petrecut 
cu ei? Au primit darul 
Sfântului Duh, s-au întărit 
și acum sunt cu totul alții 
pentru că știm că “acelora 
care îl iubesc pe Dumnezeu, 
toate le sunt cu putință".

în ziua Rusaliilor a luat 
ființă Biserica lui Hristos. 
Noi cu toții suntem fiii 
acestei biserici. Ca fii ai 
bisericii, fiecare dintre noi, 
după cuvântul Sf. Apostol 
Pavel, suntem o “Casă a 
Duhului sfânt (I. Cor 3,16), 
așadar o biserică în mic. 
Pentru aceasta și Duhul 
sfânt vrea să fie puterea 
lăuntrică a noastră, a vieții 
sufletești. El vrea să ne 
lumineze cu lumina adevă
rului său și vrea să ne arate 
adevăratul drum pe care să 
apucăm în lumea aceasta și 
care drum ne duce la cer. De 
aceea, să căutăm a-L primi 
în sufletele noastre, ca să 
ne putem împărtăși din 
binefacerile Lui.

Pr.dr./.O. RUDEANU 
- _ ___________ j

La Spitalul din 
Hunedoara
Inaugurarea 

Capelei Ecumenice
Sâmbătă, 6 iunie a.c., la 

Spitalul Municipal din Hunedoara, 
vor avea loc festivitățile prilejuite de 
inaugurarea Capelei Ecumenice, 
prima capelă construită la un 
spital, în țara noastră.

Participă episcopi ai cultelor ce 
au contribuit la realizarea Capelei 
Ecumenice, numeroși invitați din 
partea cultelor, Prefecturii, Con
siliilor județean și municipal, Direcției 
sanitare județene și conducători 
de societăți și instituții din județul 
nostru, precum și oaspeți din 
Germania și Olanda, care vor lua 
parte la sfințirea sfântului lăcaș, 
slujba evanghelică susținută și de 
corul Bisericilor Ortodoxe și 
Baptiste. (S.C.)
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Noi scumpiri in transporturi, 
servicii Ml și la medicamente
Oficiul Concurenței a aprobat 

majorarea prețurilor și tarifelor cu 
6,6% pentru unele produse și servicii 
și a înaintat o notă Guvernului în 
acest sens, a anunțat Răsvan 
Popescu, purtătorul de cuvânt al 
Executivului.

Oficiul Concurenței a anunțat 
Executivul, în ședința de joi, că s-au 
îndeplinit condițiile prevăzute de 
Ordonanța 7/1998 pentru majorarea 
de prețuri și tarife la: transportul pe 
calea ferată; transportul fluvial în 
Delta Dunării și pe rutele Orșova- 
Moldova Nouă, Brăila-Hîrșova, Galați- 

^Grindu; transportul urban de călători;

apa brută, apa potabilă și canali
zarea; serviciile Ministerului de In
terne (pașapoarte, cărți de identitate, 
permisul auto); medicamentele de uz 
uman din producția internă.

Această majorare are în vedere 
indicele prețului de consum din luna 
martie-aprilie, care cumulează o 
creștere de 6,6%, a spus Popescu. El 
a precizat că prețurile și tarifele pot fi 
mărite cu maximum 6,6%.

Guvernul a luat notă de 
propunerile Oficiului Concurenței, 
urmând ca prețurile să crească 
începând de joi, în funcție de decizia 
societăților și a regiilor respective. J
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O nouă lese 
a pensiilor
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Pentru unii locuitori ai 
municipiului Deva, anunțul dat 
de RAGCL în urmă cu o lună 
era o adevărată lovitură. Astfel 
erau înștiințate asociațiile de 
locatari cu restanțe la plata 
serviciilor mai vechi de 60 de 
zile că se va trece la sistarea 
apei calde și reci. Acestea fiind 
spuse, 
RAGCL a 
trecut la 
fapte și 
numeroși

/ - - — \ Cu o

IN APAKTAMtNTat^f
—jțumire, 
/dl Ghe.

deveni au rămas fără strop de 
apă. După doar câteva zile, apa 
rece a revenit, iar acum, printr-o 
dispoziție a primăriei, în 
apartamentele în speță curge și 
apa caldă.

în cartierul Micro 15 o serie 
de familii a avut de suferit din 
pricina locatarilor vecini rău- 
platnici. De înțeles ar fi cei fără 
un loc de muncă și care au 
multe guri de hrănit, însă pe cei 
cu posibilități, dar la care 
primează reaua voință și 
comoditatea, nimeni nu-i poate 
pricepe.

Dl Gheorghe Puiu este 
președintele Asociațiilor de 
locatari nr.211 și 212. 
Dumnealui ne spunea că blocul

f

29, din str. Teilor, are 80 de 
apartamente și înoiobează o 
datorie de ^oroape 20 milioane 
lei rezultată din neachitarea 
taxelor a șase familii. Aceste 
familii, ce-i drept numeroase 
și cu venituri mici, neplătind la 
timp, au ajuns cu restanțe de 
3-6 milioane lei fiecare.

-Jfțumire, 
/ d! Ghe.

Puiu ne-a mărturisit că s-au 
făcut o serie de demersuri 
pentru blindarea în locuință la 
rău-platnici, însă conducerea 
RAGCL nu i-a ajutat cu nimic, 
neluându-i în seamă.

Dl Gavrilă Baranka este
pensionat pe caz de boală și 
locuiește împreună cu soția și 
copilul. A avut datorie un 
milion, s-a împrumutat de pe 
unde a putut pentru a-și achita 
jumătate din sumă, căci cu 
pensia nu se prea descurcă. 
“Am rămas cu datorii 
deoarece am fost internat în

__________ Cristina CÎNDA
(Continuare în pag. 8)
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P Degradare prin nefolosințcH
în toate satele din zona 

Pădurenilor au existat, mai 
ales în cele de reședință a 
comunelor, magazine alimen
tare, de textile și încălțăminte, 
de alimentație publică ș.a. ce 
aparțineau fostelor între
prinderi comerciale - acum 
societăți - din municipiul 
Hunedoara care asigurau și 
aprovizionarea acestora cu 
marfă. De câțiva ani însă 
aceste magazine au fost pur și 
simplu abandonate, ușile 
ferecate cu lacăte grele. Din ce 
pricină? Din două, în principal. 
Prima - este aceea că sunt 
prea departe de depozitele cu 
marfă, iar transportul tot mai 
scump. A doua - au apărut 
întreprinzătorii privați care 
aduc marfă mai multă. Treaba 
este nu că așa zisele unități de 
stat s-au desființat, ci aceea că 
spații bune, solide au fost 
lăsate fără nici o utilitate, iar 
nefolosirea lor le duce spre 
degradare. Dna Elena 
Angheluță, lucrătoare de mulți 
ani în comerțul din Toplița - 
acum este vânzătoare la un 
magazin privat - ne spunea:

- Aveam aici, în satul de 
^reședință a comunei, ali

APARE LA DEVA

Noua Lege a pensiilor 
publice se va extinde asupra 
tuturor categoriilor de 
beneficiari de venituri, nu 
numai asupra saiariațiior, 
cum a fost până acum.

Prin această nouă 
prevedere a legii, numărul 
contribuabililor ia fondul 
public de pensii va crește cu 
circa 2 milioane de 
persoane, ducând ia o 
sporire substanțială a 
bugetului asigurărilor 
sociale de stat. Legea 
pensiilor va reglementa și 
pensiile private capitalizate, 
investițiile prin capitalizare 
pe piața de capital ale 
acestui sistem asigurând o 
creștere substanțială a 
fondului.

mentară, magazin de textile, 
încălțăminte, restaurant, 
cofetărie. Toate sunt aban
donate.

- Și cine face comerț în 
Toplița și în celelalte sate 
ale comunei?

- Privații.
Situația din localitatea la 

care ne referim este 
generală în toate satele din 
Pădurenime. Dar rămânând 
la Toplița să mai spunem că 
aici se află și o școală mare. 
Clădire solidă, ce mai are 
doar opt elevi. Deci, numai o 
sală de clasă este folosită, 
celelalte - și parcă sunt opt 
în total - stau goale. Cu ani 
în urmă se vorbea de 
transformarea fostei școli în 
cămin de bătrâni sau 
sanatoriu. Ideea a circulat și 
ia organele județene, dar s- 
a împotmolit pe undeva și 
este păcat. Cu cheltuieli 
minime clădirea ar fi potrivită 
pentru ce se intenționa cu 
ea. Sugerăm Primăriei să 
reia problema și s-o ducă 
până la capăt. Și mai are

_________Traian BONDOR 
(Continuare în pag. 8)

> Pe urmele lui 
Horea și lancu

Duminică, 7 iunie, la Blăjeni 
se desfășoară acțiunea “Pe 
urmele lui Horea și lancu”, în 
cadrul căreia vor putea fi 
audiate expunerile: "Comuna 
Blăjeni, locuri și evenimente 
istorice”, “Horea, Cloșca și 
Crișan pe Păltinei” și “150 de 
ani de la luptele purtate de 
oastea lancului în Blăjeni” 
(oaste formată din luptători de 
aici). Formații artistice și soliști 
de renume din zonă și din 
județ, ne scrie dl Simion Vârtei, 
vor prezenta un program 
artistic la care se așteaptă un 
public numeros. Acțiunea se 
anunță reușită - datorită 
interesului manifestat de 
consiliul local, de salariații 
Primăriei Blăjeni, în frunte cu 
primarul Traian Lazăr, pentru 
organizarea ei. (V.R.)

> Memorialul 
“Aurel Vlalcu”

Sâmbătă și duminică, la 
Săulești, începând de la ora 9, 
sunt ultimele 2 zile de 
desfășurare a Memorialului 
“Aurel Vlaicu” organizat sub 
egida Inspectoratului Școlar 
Județean și Direcția Județeană 
pentru Tineret și Sport, 
Aeroclubul “Dacia” Deva, ASA 
Aurul Brad și Clubul copiilor 
Brad. (S.C.)

> Marșul factorilor 
poștali

Astăzi, sâmbătă, 6 iunie 
1998, de la ora 9.00, stadionul 
Cetate din Deva va găzdui 
ediția a 22-a a concursului 
profesional „Marșul factorilor 
poștali”. La întrecere participă 
lucrători din cadrul Oficiului 
Teritorial Deva.

De asemenea, tot astăzi,cu 
începere de la ora 10.00, pe 
stadionul Constructorul din 
Hunedoara se va desfășura și 
faza pe Oficiu Teritorial 
Hunedoara unde participă 
concurenți din Călan, Hațeg și 
Hunedoara.

Câștigătorii locurilor întâi 
vor participa la faza regională 
ce se va desfășura la 
Moneasa în luna iulie. (C.P.)

> Simpozion
Sâmbătă, 6 iunie 1998, 

Filiala Orăștie a PNȚCD 
organizează un simpozion cu 
prilejul împlinirii a 95 de ani de la 
alegerea primului deputat 
român în Parlamentul de la 
Budapesta. La simpozion vor 
prezenta materiale docu
mentare Mircea Vlad, fiul 
doctorului Aurel Vlad - primul 
deputat român în Forumul de la 
Budapesta, doctor Florin Muțiu, 
președintele Filialei Orăștie a 
PNȚCD, profesor llie Livescu și 
profesor Petru Baciu. (C.P.)

Sediu nou pentru 
judecătorie și 

parchet
Ieri, la Hațeg, în prezența 

domnilor Valeriu Stoica, 
ministrul Justiției, și Sorin 
Moisescu, procuror general 
al României, s-au inaugurat 
noile sedii ale Judecătoriei 
și Parchetului de pe lângă 
Judecătoria locală.

Judecătoria și Parchetul 
din Hațeg au fost înființate 
în baza Legii 92/1992 după 
cele de la Orăștie și Brad care 
au intrat în funcțiune în anii 
1994 și 1995.

Circumscripția teritorială 
a Judecătoriei și Parchetului 
cuprinde orașul Hațeg și 12 
comune din împrejurimi, 
zonă ce totalizează circa 
50000 de locuitori.

Alte amănunte, în ediția de 
jnarți a ziarului nostru. (C. P.Ț,
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SÂMBĂTĂ
6 IUNIE

TVR 1
7.00 Bună dimineața de la... 

Timișoara și București! 9.05 
Ba da, Ba nul (em. pt. copii) 
10.05 Viața ca în viață (s, ep. 
30): „Jucătorul” 10.50 Unchiul 
meu (co. Franța 1958)13.30 
Ecranul 14.30 Video Magazin 
(div.) 16.20 Hollyoaks (s, ep. 
78) 16.50 Saipan (do) 17.40 
Justiție militară (s, ep. 14) 
„Principii” 18.30 Desene ani
mate 18.55 Teleenciclopedia
19.45 Săptămâna sportivă 
19.55 Doar o vorbă săț-i mai 
spunl 20.00 Jurnal, meteo 
20.35 Cer întunecat (s, ep. 1)
21.30 Cum vă place... (div.) 
??.3O Campionul (dramă SUA

TVR 2
7.00 Perla Coroanei (s/r) 

? 30 Lumea sălbatică a 
i animalelor (do) 8.55 Comorile 

lumii (do) 9.25 Filmele 
săptămânii 9.30 Pas cu pas 
(em. de știință) 11.30 TVR 
Timișoara 13.30 Actualitatea 
culturală 14.00 Marguerite Vo
lant (s, ep. 2) 14.50 Bijuterii 
muzicale 15.35 Desene ani-

K______________________________

DUMINICĂ 
7 IUNIE

TVR I
7.00 Bună dimineața de la... 

București! 8.30 Lumină din 
lumină 9.05 Colț Alb (d.a) 10.00 
Ala-Bala, Portocala! (em. pt. 
copii) 10.45 Biserica satului 
11.00 Viața satului 14.30 Video- 
magazin 16.20 Hollyoaks (s) 
16.50 National Geographic 
(do) 17.40 Star Trek Deep 
Space Nine (s, ep. 60)18.30 
Aladdin (d.a) 19.40 Duminica 
sportivă 19.55 Doar o vorbă 
săț-i mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo 20.30 7 zile în România 
21.00 Amintiri din viața 
conjugală (co. SUA ’91) 22.35 
D-na King, agent secret (s)

TVR 2
7.00 Cer întunecat (s/r) 8.00 

Tenis Turneul de la Roland 
Garros (rez.) 8.30 Lumea 
sălbatică a animalelor (do) 
8.55 Filmele săptămânii 9.00 
Comorile lumii (do) 9.30 
Ferestre deschise (do) 10.35 
Cinematograful vremii noastre 
11.20 TVR lași 13.30 Memoria 
exilului românesc (do) 14.00 
Marguerite Volant (s) 14.50 Vi
trina personajelor de operă

TVR I
12.05 Magazin sportiv 13.00 

Ultimele știri (s/r) 14.10 
Telesport 15.00 Dosarele 
istoriei (r) 16.00 Em. în Ib. 
maghiară 17.35 Katts și câinele 
(s, ep. 36) 18.00 Scena 19.00 
Sunset Beach (s,ep. 232) 19.55 
Doar o vorbă... 20.00 Jurnal, 
meteo, ediție specială 21.00 
Baywatch (s, ep. 151) 21.55 
Nimic sfânt (s, ep. 4) 22.45 
Jurnalul de noapte 0.00 Canary 
Wharf (s, ep.155) 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) 17.40 Tribuna 
partidelor parlamentare 17.55 

'•  

mate 16.00 Tenis Turneul de la 
Roland Garros, finala feminină 
(d) 21.30 Ateneu. Orchestra de 
cameră din Munchen 23.40 Din 
muzica romilor 0.10 Bijuterii 
muzicale

ANTENA 1
7.00 Știri/Revista presei

7.10 M-am îndrăgostit de 
logodnica mea (f/r) 8.55 Model 
Academy (s) 9.25 Ultimele 
cinci minute (s) 11.00 Onyx by 
Request 12.00 Mileniul III: 
spaime, soluții, speranțe 13.00 
Documentar 16.30 între 
prieteni (em. pt. tineret) 17.30 
Viața de la zero (s, ultimul ep.) 
18.00 Esmeralda (s) 19.00 
Observator 19.30 Vrei să ne 
distrăm sâmbătă seara? (div.) 
20.00 O altă muză... (dramă 
SUA 1992) 21.30 Știri 21.40 A 
treia planetă de la Soare (s) 
22.05 „World Music Awards 
’98" 0.45 Seducție (thriller SUA 
’92)

PRO TV
7.00 D.a 7.30 PRO TV Ju

nior: D.a.; Povestea magică
9.30 Superboy (s) 9.55 Xanadu 
(f. muz. SUA ’80) 11.30 
Secretele bucătăriei 12.00 
Punctul pe I (talkshow) 12.55

15.10 Tradiții 15.30 Desene ani
mate 19.00 în plină acțiune (s) 
20.00 Ultimul tren. Despre 
întreprinderile mici și mijlocii 
21.00 Magazin sportiv. 
Handbal CE, finala (înreg.); 
Scrimă Grand Prix, București

ANTENA I
7.00 Știri 7.05 Mileniul III (r)

9.10 Connan (d.a) 9.40 O 
echipă fantastică (d.a) 10.16 
Animal Show (s) 10.35 Mighty 
Max (d.a) 11.00 Poveștile 
prietenilor mei (mag.) 11.30 
Controverse istorice (do) 12.10 
Onyx-voci de legendă 13.10 
„World Music Awards ’98" în 
spatele scenei 14.00 Duminica 
în familie (mag.) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 67) 19.00 
Observator/Sinteză știri 19.45 
Proprietarul plantației (dramă 
SUA ’91) 21.30 World Music 
Awards ’98 23.30 Captiva 
(thriller SUA 1986)

PRO TV
7.00 D.a 8.00 D.a.: Capitain 

N (ep. 3) 8.30 Conan,
aventurierul (d.a) 9.00 Mowgli 
(s. SUA ’98, ep. I) 9.30 Super 
Abracadabra 11.00 Doctor în 
Alaska (s, SUA, ep. 1) 12.55 
Știrile PRO TV 13.05 Să mori

Filmele săptămânii 18.00 Hei- 
Rup! Hei-Rap! (cs) 19.40 
Sănătate, că-i mai bună decât 
toate! 20.10 Ultimele știri (s) 
22.00 O relație periculoasă 
(thriller SUA ’96) 23.30 Ghici 
cine vine la mine

ANTENA I
12.15 Proprietarul plantației 

(f/r) 14.00 Știrile amiezii 14.10 
Sfântul (s, ep. 16) 15.10 
Talkshow 16.35 Văduva (s, ep. 
16) 18.00 Esmeralda (s, ep. 68) 
19.00 Observator/Din lumea 
afacerilor 19.30 Dallas (s, ep. 
16) 20.20 Caracatița (s, ep. 4)
21.15 Omul cu o mie de fete 
(s) 22.05 Știri 22.15 Războiul 
sexelor (s, ep. 1) 23.15 
Talkshow 0.30 Observator (r)
I. 10 Sfântul (s/r)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

9.00 Profeții despre trecut (r) 
10.00 Punctul pe I (talkshow/r)
II. 00 Magnolii de otel (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 First 
Deadly Sin (thriller SUA 1-980)
15.15 Maria (s) 16.10 Nano (s,

Știrile PRO TV 13.00 News Ra
dio (s) 13.30 Vărul din 
străinătate (s) 14.00 Generația 
PR015.00 Echipa mobilă 15.10 
Șut și câștigi 16.10 Hercule (s, 
ep. 66) 17.00 Xena, prințesa 
războinică (s, ep. 65) 17.50 
PRO Fashion 18.20 Adevărul 
gol-goluț (s, ep. 11) 18.50 Te 
uiți și câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.00 Gallipoli (dramă 
Australia 1981) 21.55 Știrile 
PRO TV 22.00 Millennium (s, 
ep. 37) 23.00 Știrile PRO TV
23.30 NYPD Blue (s, ep. 36) 
0.15 S.O.B. (co. SUA 1981)

PRIMA
6.30 Videoclipuri 7.00 

Lumea lui Eric (s) 7.30 Bailey 
Kipper (s) 8.00 Justițiarii (d.a)
8.30 Țara de dincolo de nori 
(d.a) 9.00 Nemuritorul (d.a)
9.30 Inspectorul Gadget (d.a) 
10.00 Aventurile lui Rocko (d.a)
10.30 Daria (d.a) 11.30
Pământul: Bătălia finală (s)
12.30 Eurofotbal (em. sportivă) 
14.00 Știri 14.05 în căutarea 
dreptății (s) 15.00 Cenușăreasa 
(f. Anglia ’76) 17.05 Zona M 
(em. muzicală) 18.00 911: Apel 
de urgență (s) 19.00 Știri 19.45 
Gloria pierdută (dramă SUA 
1992) 21.30 Incursiuni în

de râs (s, ultimul ep.) 13.35 
Vărul din străinătate (s, ep. 90) 
14.00 Numărătoare inversă 
(f.a. SUA 1980) 16.00
Chestiunea zilei: retrospectiva 
săptămânii 16.40 Lumea 
filmului 17.10 Al șaptelea cer 
(s, ep. 26) 18.00 Beverly Hills 
(s, ep. 125) 19.00 Prețul corect 
(cs) 19.30 Știrile PRO TV 20.00 
Magnolii de otel (dramă SUA 
1989) 22.05 Știrile PRO TV
22.10 Cybill (s, ep. 16) 22.40 
Știrile PRO TV 22.50 Brigada 
132 (s, ep. 3)

PRIMA
7.00 Elefănțelul (s. pt. copii)

7.30 Lumea lui Eric (s) 8.00 A 
doua familie (do) 8.30 
Căutătorii de aur (s) 9.00 
Echipa de fotbal (d.a) 10.00 
Aventurile lui Rocko (d.a) 10.30 
Un cuplu irezistibil (d.a) 11.00 
1999 (s) 12.00 Duminică la 
prânz (mag.) 14.00 Știri 14.05 
Lumea tui Dave (s) 14.30 
Vedetele dragostei (do) 15.00 
Față în față la Hollywood (s)
15.30 Secretele bărbaților 
irezistibili 16.00 Videofashion 
(s)16.30 Din culisele modei 
(do) 17.05 Un alt început (s/r) 
18.00 Atingerea îngerilor (s/r) 
19.00 Știri 19.45 O moștenire 

ep. 49) 17.00 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 18.35 
Riști și câștigi! (cs) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.15 Musca (f. gr. SUA 
1986) 22.20 Știrile PRO TV 22.30 
Seinfeld (s, ep. 101) 23.00 Știrile 
PRO TV 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 Bullwinckle
(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. 121) 19.00 Știri
19.45 Meșterul casei (s, ep. 
121) 20.15 Misterele din New 
Orleans (s, ep. 24) 21.15 
Misterele din casa întu
nericului (f. a SUA 1978, p. II) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe (talkshow) 

imprevizibil (s) 22.00 Din 
istoria Mafiei americane (do) 
23.00 Știri 0.30 Casa 
blestemată II (f. gr. SUA 
1987)

AGASA
7.30 Nimic personal (s/r)

11.15 Din toată inima (s/r)
12.45 Marielena (s/r) 13.30 
Drumeț în calea lupilor (f/r) 
15.00 Omul mării (s, ep. 41, 
42) 17.00 Marielena (s) 17.45 
Din toată inima (s, ep. 22)
18.30 Concursul de Acasă
18.45 Din toată inima (s, ep. 
23) 19.30 Back to the Future 
(d.a) 20.00 Ziua cea mai 
lungă (dramă SUA 1962) 
23.00 Malibu Road 2000 
(dramă SUA 1992, p. III)

PRO TV - DEVA
06.00-06.45 Desene ani

mate 06.45-07.00 Știri lo
cale (r) 22.30-22.35
Retrospectiva săptămânii

ANTENA l-DEVA
08.55-09.00 Știri(r) 09.00- 

09.15 Știri (r) 09.15-09.30 
22.05-22.15 “Săptămâna pe 
scurt” (retrospectiva știrilor) 
22.30-24.05 Rondul de 
noapte 

cu bucluc (co. SUA 1985)^

21.30 Călătorii în lumi 
paralele (s) 22.30 Nimeni nu 
e perfect (s) 23.00 Știri 23.30 
Starea de veghe (talkshow)

ACASÂ
9.00 Sport la minut 9.45 

Sport extrem 10.00 Motor 
Sport Mag. 10.30 NBA Action
13.45 Cupa Mondială 14.00 
Istoria fotbalului 15.00 FIFA 
Mag. 15.30 Gillette World 
Cup Special 16.00 Top Gol 
Europa 16.25 Italia în 7 zile
16.45 Cupa Mondială... 17.00 
Fotbal 18.55 Faza zilei 19.30 
D.a. 20.00 Arhiva neagră (s)
20.45 Incoruptibilii (s) 21.30 
Marile bătălii... (do) 22.30 
Nevestele de la Hollywood 
(dramă SUA 1985, p. I) 0.00 
Main Event (co. SUA 1979)

PRO TV - 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 l-DEYA
09.40-10.10 “Cartea 

Cărților” - d.a. 10.00-10.20 
“Săptămâna pe scurt” (r) 
10.20-10.35 “Plai de cânt și 
dor”________________________Z

AGASA
10.30 Dragoste și putere 

(s/r) 11.15 Din toată inima 
(s/r) 12.45 Marielena (s/r)
13.30 Main Event (f/r) 15.00 
Marile bătălii ale celui de
al doilea război mondial (r) 
16.00 Secrete 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 
Back to The Future (d.a) 
20.00 Dragoste și putere (s) 
21.00 Verdict: crimă! (s) 
22.00 Nimic personal (s)
22.45 Tora! Tora! Tora! (f. 
război SUA/Japonia)

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 l-DEVA
16.35 -17.00 Program 

muzical 17.00-17.55 Sportul 
hunedorean 17.55-18.00 
TELEX (știri locale pe scurt) 
22.05-22.15 Știri locale (r)

Hetescep
Perioada 6-8 iunie

O BERBEC
Treburile casnice vă 

ocupă tot timpul pentru că 
nu are cine să vă ajute. O 
informație de la o cu
noștință vă va ajuta să 
câștigați niște bani, 

uminică sunteți binevenit 
peste tot și foarte apreciat. 
Sunteți ajutat în domeniul 
casnic, dar norocul vă 
surâde la serviciu, unde 
sunt posibile realizări 
neașteptate.

Z> TAUR
O realizare socială vă 

emoționează tare. S-ar 
putea să primiți și bani. O 
zi excelentă pentru dv e 
duminică, în compania 
persoanei iubite. Primiți 
cadouri, dar atenție la 
gafe. Deși relația cu per
soana iubită nu evoluează 
cum doriți, evitați schim
bările și discuțiile dău
nătoare.

O GEMENI
E posibil să vină mai 

mulți musafiri decât vă 
așteptați; vă așteaptă o zi 
foarte aglomerată. Dumi
nică aveți o mulțime de 
treburi. Cu o capacitate de 
concentrare maximă nu 
aveți nevoie de sprijin ca 
să vă descurcați. Elanul dv 
creator se simte în orice 
activitate veți aborda.

□ RAC
Pentru că sunteți apre

ciat ați putea fi chemat și 
azi la slujbă. Din prea 
mare dorință de afirmare 
ați putea face și afirmații 
mai puțin adevărate. 
Vedeți să nu faceți gafe 
ireparabile. Căutând nod 
în papură colaboratorilor 
sau asociaților veți sfârși 
prin a rămâne singur, ceea 
ce nu vă place.

3 LEU
Treburile domestice nu 

pot fi amânate. Grăbiți-vă 
ca să nu vă stricați 
sfârșitul de săptămână. 
Duminică lăsați lucrurile 
cum sunt, chiar dacă n-ați 
terminat treaba. Mai bine 
să vă relaxați în mijlocul 
naturii. Vă surprinde multi
tudinea evenimentelor. 
Atenție la sănătate și la 
graba nejustificată.

O FECIOARĂ
Doriți să vă afirmați dar 

ceva vă împiedică. S-ar 
putea să vă ajute un 
necunoscut și asta vă 
relaxează. E posibil ca 
părinții să aibă probleme 
duminică. Starea dv 
psihică vă împiedică să vă 
ocupați de ceva. Doriți să 
faceți multe dar nu vă 
puteți aduna. Deci 
cufundați-vă în lectura 
unui roman.

O BALANȚA
Copiii au nevoie de 

ajutorul dv și ar fi bine să 
îi sprijiniți inclusiv fiind 

netcseep

mai înțelegător cu ei. 
Duminică ați putea orga
niza o reuniune de familie 
căci aveți o capacitate de 
comunicare maximă, 
puteți atenua conflicte. 
Discuția cu partenerul de 
afaceri vă bine dispune, e 
semn că sunteți pe 
drumul cel bun.

O SCORPION
Vă puteți expune 

punctele de vedere căci 
aveți putere de con
vingere mare. O vizită la 
coafor sau cosmetică v- 
ar prinde bine. Nu e 
cazul să vă încredeți în 
tot ce vă trece pe la 
urechi duminică. Un 
prieten vă ajută într-o 
situație delicată. Aveți o» • 
ordine de zi diversă și 
foarte încărcată, dar 
reușiți în tot ce faceți.

O SĂGETĂTOR
Din dorința de a face 

multe în timp scurt 
înclinați să fiți superficial, 
încercați să nu vărsați 
nervii chiar pe prietenul 
care vă ajută. Dacă 
acceptați duminică invi
tația la o excursie veți 
cunoaște oameni intere- 
sanți, poate faceți o 
cucerire. Luni e o zi a 
surprizelor plăcute dacă 
faceți față tuturor 
invitațiilor.

O CAPRICORN
Relația cu persoana 

iubită capătă stabilitatea 
dorită, e posibil ca o 
oficialitate să vă susțină 
proiectele. Duminică, 
popularitatea dv crește 
vertiginos în rândul 
persoanelor sus-puse și 
asta ar putea influența 
pozitiv situația dv 
materială. Sunteți foarte 
îndemânatic în reparații 
casnice.

□ VĂRSĂTOR
Veți petrece o zi 

plăcută, părinții v-au 
pregătit o surpriză; 
persoana iubită are 
nevoie de mai multă 
afecțiune. Duminică vi se 
potrivesc preocupările 
artistice. Unul din părinți 
vă dă bani pentru a pleca 
într-o călătorie. O femeie 
veghează asupra si
tuației dv financiare, 
ajutându-vă de câte ori 
este cazul.

O PEȘTI
Renunțați la curățenie 

sau la activități intelec
tuale. Stării dv de spirit i 
se potrivesc preocupările 
artistice. Duminică, 
cineva din anturaj este 
foarte agitat și ați putea 
încerca să-l temperați. 
Șeful arată că vă 
prețuiește munca iar 
colegii se arată încântați 
deși cu rezerve.
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Protecția mediului natural - obligația
tuturor oamenilor

Pământul este un sistem li
mitat. Nu este posibil pentru mult 
timp să se utilizeze materii prime 
care să fie aruncate Tntr-un mod 
necontrolat după folosire. Avem 
nevoie de dezvoltarea durabilă 
a societății. Se pune întrebarea: 
care pste prețul? Comisia Mon
dială pentru Mediu și Dezvoltare 
definea, în anul 1987, dezvol
tarea durabilă ca "dezvoltare 
care răspunde cerințelor pre
zentului, fără a compromite ca
pacitatea generațiilor viitoare de 
a-și asigura propriile necesități.”

Este evident, natura are ne
voie de ajutor, cu toate că are 
capacitatea de a integra orice 
substanță care poate fi produ
să prin procese biologice și 
biotehnice prin descompunere și 
reducere în cicluri naturale. S-au 
identificat multe căi prin care 
activitățile social-economice re
duc capacitatea naturii de a 
produce diferite servicii: energie, 
apă, aer curat, peisaj, hrană etc.

Intervenția omului a fost prea 
brutală, prin activitatea șa com
plexă în alcătuirea majorității eco
sistemelor poate influența natura, 
dar nu o poate schimba. Deși 
parte a naturii, omul nu a atins 
încă performanțele naturii și s-ar 
putea să nu le atingă niciodată, 
oricât de mult ar evolua știința. 
Intervenția omului în protejarea 
mediului înconjurător trebuie să 
fie benefică, este necesar să 
protejăm natura, să eliminăm u- 
nele din riscurile cele mai mari 

j Călcâiul lui Achile j 
| Pentru orice agent economic prestator de servicii sau producător | 
| de bunuri, arieratele sunt ca 0 piatră de moară agățată de picioare, i 
■ Pentru unitățile prestatoare de servicii de gospodărie comunală și * 
I locativă arieratele au aproape invariabil două componente: populația | 
I și agenții economici. I

Prezentându-și în recenta ședință a Consiliului județean raportul ! 
I cu privire la situația economico-financiară a Regiei Autonome a Apei I 
| Valea Jiului, directorul general al regiei le definea pe acestea ca pe | 
. un veritabil călcâi al lui Achile. .
I Pentru regia în cauză, arieratele se datorează în cea mai mare ■ 
| parte Regiei Huilei Petroșani - 4 miliarde de lei. în ce privește populația, | 

debitele se situează la familiile minerilor disponibilizați - circa 1800.
în legătură cu consumul de servicii pentru populație - apă rece și 

evacuarea apelor uzate - potrivit unei afirmații a Președintelui
Consiliului județean - contorizarea consumului de apă a condus în ■ 
Valea Jiului la dublarea încasărilor regiei. Contorul nu minte. Și dacă ! 
în Valea Jiului contorizarea s-a dovedit o investiție benefică pentru I 
prestatorul de servicii, s-ar putea ca în alte localități să fie benefică I 

. pentru populație. Taxarea în paușal a consumatorilor casnici la Deva, ! 
I de pildă, conduce uneori la "consumuri" taxate de-a dreptul aberante. I 
| Să revenim însă la arierate; la cele de la populație. în dezbaterile | 
Rdin amintita ședință a Consiliului județean, consilierul loan Spătă-. 

ceanu sugera o soluție de "stingere" a lor și anume persoane valide ■ 
| pentru muncă din familiile cu datorii să fie încadrate cu contract de | 
■ prestare de servicii la efectuarea unor lucrări de reparații sau ■ 
■ extindere a unor lucrări tehnico-edilitare de alimentare cu apă sau ■ 
| canalizare - zicea domnul consilier. |
■ Soluția mi se pare practică și benefică pentru ambele părți dar ea i 
! poate fi extinsă și la alte servicii de gospodărie locativă unde se ! 
I înregistrează restanțe de plată de la populație, de pildă la reparațiile I 
| anuale care se fac la rețelele de termoficare. Sigur, creditorii pot | 
I ridica multe obiecții la această soluție. E mai ușor să strigi în gura . 
I mare - populația ne este datoare - și să treci la sistarea serviciilor. I 
| Dar asta nu e o soluție. Sistarea serviciilor s-ar putea întoarce ca un | 
I bumerang împotriva prestatorilor creditori. ■

Ion CIOCLEI^

i 
I

I
I

care amenință omenirea: schim
barea climatului, ploile acide, acumu
larea de metale grele în sol, scăde
rea nivelului apelor subterane, în
călzirea Pământului, reducerea 
stratului de ozon etc.

Trebuie să avem în vedere fap
tul că la promovarea oricărei ac
țiuni, oricărei investiții, la menținerea 
în funcțiune a capacităților de pro
ducție, aspectul ecologic trebuie să 
prevaleze aspectul economic. Cu 
alte cuvinte, orice activitate este 
economic eficientă, dacă înainte de 
toate este și ecologică.

Protecția mediului natural de
vine o obligație a tuturor, dezvol
tarea noastră este legată de pro
tejarea factorilor de mediu.

Adoptarea Legii nr. 137/1995, 
precum și semnarea după 1990 de 
către țara noastră a unor convenții 
internaționale, a constituit un nou 
pasdecisiv în vederea schimbării 
atitudinii față de mediu la toate nive
lurile societății. Legislația în dome
niul protecției mediului înconjurător 
asigură protejarea acestuia prin:

- prevenirea poluării tuturor 
factorilor de mediu;

- restabilirea echilibrului na
tural al terenurilor, pe baza capa
cității de regenerare a acestora;

- reconstrucția ecologică 
pentru îndepărtarea prejudiciilor 
aduse mediului în trecut;

- reducerea exploatării resur
selor naturale asigurând folosirea, 
păstrarea și regenerarea aces
tora;

- îmbunătățirea tehnicilor și 

I 
I

echipamentelor de combatere a 
poluării.

Legea nr. 137/1995 - Legea 
protecției mediului, consemnează 
faptul că protecția mediului este o 
obligație a administrației publice 
centrale și locale, a tuturor per
soanelor fizice și juridice, statul 
recunoscând dreptul oamenilor 
de a trăi într-un mediu sănătos.

Legea consemnează, de a- 
semenea, răspunderile și obli
gațiile ce revin persoanelor fizi
ce și juridice privind:

- regimul substanțelor peri
culoase și al deșeurilor;

- regimul îngrășămintelor 
chimice;

- regimul privind protecția 
împotriva radiațiilor ionizante și 
a securității surselor de radiații;

- protecția resurselor natu
rale și conservarea biodiver- 
sității;

- protecția apelor și ecosis
temelor acvatice;

- protecția atmosferei;
- protecția solului, subsolului 

și ecosistemelor terestre;
- protecția ariilor protejate și 

a monumentelor naturii;
- protecția așezărilor umane.
Cu ocazia sărbătorii Zilei de 

5 iunie - Ziua Mondială a Me
diului, tragem un semnal de a- 
larmă pentru omenire: protecția 
mediului înconjurător este o în
datorire, o obligație a tuturor.

ing. BARABAȘ Georgeta 
Director A.P.M. Deva

■'

Patria - Deva: Teroare 
pe autostradă (5-11);

Flacăra - Hunedoara:
Furtună de foc (5-11);

Parâng - Petroșani: Mai 
bine nu se poate (5-8), 
Chior să fii, noroc să ai (9- 
11);

Cultural - Lupeni: Chior 
să fii, noroc să ai (5-8), Mai 
bine nu se poate (9-11);

Zarand - Brad: Față în 
față (5-8), Bărbații în negru 
(9-11);

Patria - Orăștie: Beverly 
Hills Ninja (5-8), Batman și 
Robin (9-11);

Luceafărul - Vulcan: 
Pact cu diavolul , (5-8), 
Titanic (9-11);

Dacia - Hațeg: Știu ce-ai 
făcut astă vară (5-8), Din 
junglă-n junglă (9-11);

Lumina - Ilia: Am dat 
lovitura (5-7)

Arderi cu 
distrugeri 

importante
în afara unor incendii cu 

pierderi de vieți omenești, pe 
care ziarul nostru le-a adus 
la cunoștința cititorilor, în pri
mele patru luni, în județ au 
avut loc și o seamă de arderi 
cu importante distrugeri, lată 
câteva dintre ele.

Garaj și un Aro 10 în mu
nicipiul Petroșani, un saivan 
al SC Mate Deva, o șură cu 
grajd în satul Birtin, un apar
tament pe strada Liliacului 
din Deva, 45 ha de pădure 
de foioase în comuna Bucu- 
reșci, 6 ha de lizieră foioasă 
la Cîrjiți.

De asemenea, la Ciul- 
păz, au ars 5,8 ha lizieră, 15 
ha de pădure în zona Groși, 
două anexe gospodărești la 
Ocolișu Mic, o locuință și șu
ră la Orăștioara de Jos, ca
bană la Valea de Pești, un 
autoturism Peugeot 405 la 
Ilia, casă de locuit cu etaj în 
orașul Aninoasa.

Pompierii apreciază că 
toate acestea ar fi putut fi 
înlăturate dacă se cunoș
teau și respectau normele 
de prevenire a incendiilor. 
Unele dintre ele chiar cu ca
racter elementar. (V.N.)

'Semeția Munților Apuseni, stanei golașe și abrupte
Foto Anton SOCAC!

....

PD-ul și energia 
electrică

Din partea Partidului Demo
crat am primit recent rezumatul 
conferinței de presă a partidului 
susținută de ministrul industriei 
și comerțului, Radu Berceanu, și 
de senatorul Cazimir lonescu.

Radu Berceanu a dorit să 
clarifice recentele măsuri luate 
de ministerul pe care îl conduce 
cu privire la modificarea prețu
rilor la energia electrică, lată ce 
s-a afirmat.

Din prețul inițial propus de 
RENEL pentru consumatorii cas
nici, Radu Berceanu nu a accep
tat decât două treimi. Ministrul 
industriilor consideră că astfel 
s-a făcut un prim pas pentru a 
elimina subvențiile încrucișate. 
Mărirea globală nu a fost distri
buită identic de sus în jos, de 
aceea s-a făcut următoarea di
ferențiere - pentru agenții eco
nomici prețul a scăzut cu 1%, 
iar pentru consumatorii casnici 
s-a mărit cu aproximativ 6%.

Pentru ca efortul preluat de 
consumatorii casnici să nu fie 
uniform, s-a împărțit în tranșe 
după cum urmează:

® cei care consumă pu
țin, sub 50 de kilowați, plătesc în 
plus pe lună 5150 de lei;

® cei care consumă între 
50-100 de kilowați, vor plăti lu
nar mai mult cu 16.400 de lei;

® pentru cei care depă
șesc 100 de kilowați pe lună 
creșterea este de 29.200 de lei.

S-a preferat această mărire 
diferențiată în favoarea celei 
uniforme, tocmai pentru a îm- 

A______________________________  

piedica agenții economici să 
profite de această situație care 
ar avea drept urmări creșteri 
salariale cerute de sindicate și 
chiar inflație.

Radu Berceanu consideră 
că măsura luată este una so- 
cial-democrată, menită să sti
muleze reforma. Ministrul in
dustriilor a apreciat că intenția 
de a bloca conturile RENEL va 
duce la o renegociere serioasă 
a datoriilor acestei regii.

Pentru ca Societatea Națio
nală de Petrol să se poată înca
dra în prețurile impuse de con
curență, Ministerul Industriilor a 
decis micșorarea prețurilor la 
produsele petroliere.

Partidul Democrat va defi
nitiva în următoarele săptămâni o 
inițiativă legislativă cu privire la 
restituirea caselor naționalizate, 
întrucât în legile aflate în vigoare 
nu este stipulată clar o relație 
între proprietar și chiriaș, ini
țiativa legislativă a PD - "legea 
chiriei și a închirierii" - va propune 
limitele stabilirii chiriei, condițiile 
de stabilire a acesteia și obli
gațiile proprietarilor și chiriașilor, 
a precizat Cazimir lonescu.

Prezentul proiect legislativ 
propune o abordare în termeni 
europeni a problemei chiriei și 
închirierii, care vizându-l pe pro
prietar, dă toate garanțiile chi
riașului atât în privința corecti
tudinii relației contractuale, cât și 
în cea,a condițiilor în funcție de 
care poate fi stabilită chiria și 
limitele legale ale acesteia.

Casa de culture si 
Biserica Baptista din 

Deva funcționează 
ilegal!

La o recentă conferință de 
presă desfășurată la sediul 
Grupului de Pompieri "lancu de 
Hunedoara" s-au precizat între 
altele și unele dificultăți cu care 
organele de specialitate ale in
stituției se confruntă în preve
nirea incendiilor. Am rămas sur
prinși să auzim cu acest prilej' 
că o seamă de instituții de refe
rință din municipiul reședință de 
județ funcționează ilegal din 
punct de vedere p.s.i.

lată, bunăoară, Casele de 

cultură din Deva, Călan și Petro
șani nu au realizat toate cerin
țele de protecție la foc prevă
zute de legislația în vigoare.

Trebuie știut apoi că Bise
rica Baptistă Deva și Biserica 
Penticostală Petroșani nu au 
putut fi autorizate de pompieri, 
pentru că soluțiile constructive 
alese imediat după 1989 rru 
îndeplinesc cerințele esențiale 
prevăzute de lege. Deci func
ționează ilegal!

Mai mult, sunt mari obiec
tive de investiții care, deși prin 
lege erau obligate, nu s-au pre
zentat la avizarea de p.s.i. A- 
cest lucru se derulează de ani 
de zile. Sediul Inspectoratului 
școlar județean și extinderea la 
Liceul de artă din Deva sunt 
doar două exemple.

(V NEAGU)

Atmosfera de basm
în apropierea autogării din mu

nicipiul Deva funcționează librăria 
"Harap Alb". O denumire cât se 
poate de potrivită având în vedere 
aspectul interior al magazinului. 
Pășind dincolo de prag te întâmpină 
o atmosferă de. basm exprimată 
prin diverse afișe bogate în culori și 
poezioare. Micul univers al cărților 
și al jucăriilor din pluș este animat 
de prezența tinerei vânzătoare, o 
persoană deosebit de amabilă cu 
potențialii cumpărători.

Sfârșitul anului școlar se 
apropie cu pași grăbiți, iar "piticii" 
cu rezultate bune la învățătură 
merită să fie recompensați. De 
aceea societatea "Harap Alb" a 
redus cu 10 la sută costurile căr
ților solicitate de școli în scopul 
acordării premiilor. (C. CÎNDA)

Poveste incredibilă
cu un pescar

Despre pescari circulă multe 
povești, dar despre cea pe care 
o s-o povestim acum, precis n- 
ați auzit nimic. Ea sună cam 
așa.

într-o recentă noapte, pe la 
ora 0,30, în orașul Petrila, loan 
Szabo, de 29 de ani din loca
litate, a fost tâlhărit. Pe o stradă, 
el a fost acostat de doi indivizi 
care, prin violență, l-au depo
sedat de bunuri în valoare de 
2.000.000 de lei. Mai exact, este 
vorba de lansete și alte anexe 
pentru pescuit. De fapt, omul 

.voia să meargă la pescuit.

Aflându-se sub influența al
coolului, Szabo nu a anunțat poli
ția. A plecat acasă și, de necaz, a 
înghițit mai multe tablete de dia
zepam. Poliția a fost anunțată abia 
a doua zi de concubina celui tâl
hărit, iar în urma cercetărilor, au
torii au fost identificați. Ei se nu
mesc Dumitru Gheorghe Grecia, 
29 de ani, recidivist, muncitor la 
E.M. Lonea, și Florin Notar, 13 ani, 
în abandon școlar. Primul a fost 
reținut, iar minorul a fost pus la 
dispoziția procurorului.

Colegul și cuțitul

într-o seară, pe o stradă din 
Uricani se întâlnesc doi colegi 
de muncă de la E.M. Valea de 
Brazi.

Pe fondul consumului de al
cool, Viorel Ovidiu Giurgea își lo

vește cu un cuțit de bucătărie 
colegul, pe loan Ștefan. Cel din 
urmă a fost transportat la spital, 
unde a suferit o intervenție chi
rurgicală. încadrarea juridică a 
faptei urmează a se stabili după 
concluziile medicului legist.

Neînmatriculat și cu 
număr fals

Cu ocazia unor activități 
desfășurate de lucrătorii Biro
ului Poliției rutiere, la Deva a fost 
depistat Răzvan Claudiu Marcu, 
27 de ani, din Hunedoara, care 
conducea un autoturism VW 
Golf neînmatriculat și cu număr 
fals de circulație.

Rubrică realizată cu 
sprijinul IPJ Hunedoara
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f A șasea ediție a Târgului de 
Carte de la București

Cea de-a șasea ediție a Tîrgului internațional 
de Carte de la București, intitulată “Bookarest”, 
a fost deschisă oficial miercuri, in prezența 
ministrului Culturii, Ion Caramitru, a 
reprezentanților Ambasadei Germanici și ai 
Institutului Goethe din Capitală, precum și a 
directorului Fundației Artexpo, Mihai Oroveănu.

Considerat una dintre cele mai importante 
manifestări de acest gen din Europa de Est, Tîrgul 
de Carte de la București are loc in acest an in 
perioada 3-7 iunie, la Galeriile Etaj 3/4 ale 
Oficiului Național pentru Documentare și 
Expoziții de Artă și in holul Teatrului Național.

La cea de-a șasea ediție a Tîrgului 
participă peste 200de edituri particulare și de stat, 
difuzori de carte, tipografii cu sau fără editură, 
agenții literare, producători de CD ROM-uri, 
structuri profesionale de promovare a cărții, din 
care aproape 100 reprezintă segmente ale piețelor 
de carte din Franța, Ungaria, Marea Britanie, 
Belgia și Germania, ultima constituind și tema 
centrală a tîrgului în acest an. în acest sens, la 
Bucureștisînt prezenți numeroși reprezentanți ai 
editurilor germane, cărora le este rezervată Sala 
Rondă de la etajul al patrulea al Tîrgului de Carte. 
De asemenea, participă trimiși speciali ai 
Tirgnrilor de Carte de la Frankfurt și de la Leipzig, 
ultimii aflați pentru a doua oară consecutiv în 
România. Partea germană mai este prezentă prin 
diverse expoziții printre care se numără cea de 
desene Gunter Grass (deschisă timp de o 
săptămînă la Sala Dalles), cea consacrată afișelor 
edițiilor Tîrgului de Carte de la Frankfurt, precum 
și cele dedicate împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea lui Bertholt Brecht și celor mai frumoase 
cărți germane ale anului 1997.

Manifestările programate în cadrul Tîrgului

includ și sosirea la București a scriitorului francez 
Pascal Bruckner, a reprezentantului editurii 
pariziene “Est-Ouest Internationales”, a tinerilor 
autori germani Katharin Schimdt și Andreas 
Sinakowski, precum și organizarea Galei premiilor 
ASPRO 1997.

Organizatorii Tîrgului de Carte, Fundația 
Artexpo și Ministerul Culturii, au publicat in acest 
an o ediție deosebită a catalogului manifestărilor, 
în limbile română și engleză. Pe de altă parte, cîțiva 
absolvenți ai Facultății de litere a Universității 
bucureștene vor publica timp de cinei zile revista 
Tîrgului de Carte, în timp ce Asociația Scriitorilor 
Profesioniști din România (ASPRO) va organiza 
un ciclu de lecturi literare la care și-au anunțat 
participarea, printre alții, Mircea Nedelciu, Traian 
T. Coșovei, Mircea Cărtărescu, Nieolae Bre ban, 
Horia Gîrbea, Liviu Ioan Stoiciu, Mircea Horia 
Simionescu. Dintre mesele rotunde ce vor fi 
organizate se detașează cele consacrate 
problemelor cu care se confruntă in România 
importatorii de carte străină și prezenței 
românești la târgurile de carte germană.

Pe toată perioada târgului vor fi organizate 
tombole, concursuri cu premii și alte surprize, în 
timp ce în fiecare seară Institutul Goethe va 
organiza proiecții de filme eu ecranizări din 
literatura germană ce vor fi difuzate pe terasa “La 
Motor”.

Potrivit principalului organizator al târgului 
de carte, Mihai Oroveănu, cheltuielile de 
organizare au depășit in acest an cifra de un 
miliard de lei. Unicul sponsor al manifestării este 
CONNEX GSM, cel care, printre altele, a sprijinit 
financiar Fundația Artexpo in achiziționarea 
mărcii “Bookarest”, marcă ce a aparținutpînă în 
prezent caricaturistului Mi bai Stânescu.

■ ■ ----------- ''

In dezbatere - Legea privind 
cetățenia română

Persoanele fără cetățenie sau cetățenii 
străini vor primi cetățenia română dacă au 
domiciliat șapte ani pe teritoriul statului român, 
au stabilit, marți, deputății.

Camera Deputaților a adoptat pe articole un 
proiect de modificare a Legii privind cetățenia 
română. Astfel, proiectul prevede mărirea de la 
cinci la șapte ani a duratei domicilierii în România 
a persoanelor care doresc să obțină cetățenia 
română. în cazul în care persoana care cere 
cetățenia română este căsătorită cu un cetățean 
român, perioada domiciliului în țara noastră 
trebuie să fie de cel puțin cinci ani. Reducerea 
acestor termene este posibilă numai pentru 
personalități recunoscute pe plan internațional.

Foștii cetățeni români care dorec să se 
repatrieze și să redobândească cetățenia română 
trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să 
fie cunoscuți cu o bună comportare, să nu fi fost 
condamnați în țară sau în străinătate pentru o 
infracțiune care îi face nedemni de a fi cetățeni 
români și să dovedească loialiate față de statul și 
poporul român.

Cererile de acordare a cetățeniei române se vor 
aproba prin hotărîre a Guvernului.

Proiectul de modificare mai prevede că minorul 
adoptat de un cetățean străin își pierde cetățenia 
română la data dobîndirii cetățeniei părintelui.

Votul final asupra proiectului va fi exprimat 
marțea viitoare.

Ședința Camerei Deputaților a fost 
suspendată cu o jumătate de oră înainte de 
terminarea programului, din cauza lipsei 
cvorumului. Președintele de ședință, Andrei 
Chiliman, a arătat că, în ciuda chemărilor 
repetate, nu a reușit să restabilească cvorumul, 
numărul deputaților scăzînd de la 96 la 92. în 
cursul ședinței de marți, deputății au fost chemați 
în sală de mai multe ori, dar nici apelul nominal 
nu a reușit să asigure cvorumul.

■

PROIECT DE 
INFRASTRUCTURĂ 

RUTIERĂ
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Acordul de finanțare a fazei a doua de 
reabilitare rutieră, semnat cu Banca Mondială, este 
pus sub semnul întrebării, a declarat, în cadrul 
lucrărilor Consiliului Interministerial pentru 
Siguranța Rutieră, Traian Băsescu, ministrul 
Transporturilor.

Băsescu a afirmat că acest lucru este urmarea 
neacordării, de către Comisia Europeană, a 
finanțării, prin intermediul Programelor Phare, 
necesare introducerii unor componente de 
siguranță rutieră și reducere a gradului de poluare 
de către autovehicule. Proiectul Phare are legătură 
directă cu acordul de împrumut pentru finanțarea 
lucrărilor la cea de-a doua etapă de reabilitare a 
drumurilor.

Valoarea totală a celei de a doua etape de 
modernizare este de 448 milioane dolari, fiind 
prevăzută reabilitarea unui număr de 1.007 km de 
drumuri naționale și 100 de poduri.

Ministrul Transporturilor a arătat că trebuie 
găsite neapărat surse de finanțare pentru 
derularea celei de a doua etape de reabilitare a 
drumurilor. "Este păcat ca din cauza unei sume 
de peste cinci milioane de dolari, care trebuie acum 
identificată, să pierdem o finanțare de la Banca 
Mondială în valoare de aproximativ 150 milioane 
de dolari", a precizat Băsescu. El a adăugat că o 
soluție ar fi acoperirea sumei de cinci milioane 
dolari din Fondul Special al Drumurilor sau de la 
bugetul de stat, în momentul rectificării acestuia.

Finanțarea oferită de către Banca Mondială 
este condiționată de crearea unui organism 
specializat care să se ocupe de siguranța rutieră 
și care să implementeze diverse componente 
destinate siguranței în trafic, a mai spus Băsescu.

Autoturismele și autouti
litarele de import, cu masa de 
pină la 3,5 tone și echipate cu 
motoare cu aprindere prin 
scînteie, nu vor mai putea fi 
înmatriculate începînd cu 1 iulie 
a.c., decît dacă sînt dotate cu 
catalizator, reiese dintr-un Ordin 
ai Ministrului Transporturilor, 
Traian Băsescu.

Măsura va fi aplicată atît în 
cazul vehiculelor noi cît și 
pentru cete uzate.

De la această dată nu mai 
pot fi introduse în România au
tomobile care nu sunt prevăzute 
conform standardelor europene 
privind poluarea, EURO 2, a 
declarat, miercuri, agenției 
MEDIAFAX, Traian Băsescu.

El a adăugat că producătorii 
interni vor fi obligați să respecte 
aceste norme începînd cu 1 
Ianuarie 2000. "Am luat decizia 
ca echiparea autoturismelor din 
producția internă să se facă abia 
după doi ani, pentru ca această 
măsură să nu aibă un impact 
prea mare asupra acesteia", a 
spus Băsescu.

Echiparea autovehiculelor 
cu catalizator determină 
creșterea prețului acestora cu o 
valoare estimată între 500 și 800 
dolari.

Ordinul prevede ca, înce
pînd cu data de 1 septembrie 
a.c., pentru omologarea 
Individuală, ta prima înma
triculare, a autovehiculelor, noi 
sau uzate, pentru transport de 
persoane sau mărfuri, cu masa 
de peste 3,5 tone, limitele 
maxime aie emisiunilor 
poluante să nu depășească 
standardele europene EURO 2.

De asemenea ,se prevede 
ca începînd cu data de 1 
ianuarie 1999 trebuie efectuată 
omologarea de tip,conform 
acestor standarde. Aceasta 
vizeaz^persoaneț^uridice 

care realizează importuri mai 
mari de zece autovehicule de 
același tip. Omologarea tip 
reprezintă un aviz care 
conține principalele carac
teristici tehnice ale auto
vehiculului și asigură 
încadrarea în parametrii 
prevăzuți pentru protecția 
mediului. Acest lucru 
presupune echiparea auto
vehiculelor cu catalizator sau 
cu alte tehnologii similare. 
Pentru autovehiculele fabri
cate în România, omologarea 
de tip se face în vederea 
asimilării tehnologiilor de 
fabricație antipoluante.

Ministrul Transporturilor a 
precizat că indiferent de 
aplicarea acestei prevederi, i 
autovehiculele introduse in 
România vor trebui verificate 
de Registrul Auto Român și a 
subliniat că standardele EURO 
2 au început să fie utilizate, de 
către producătorii externi de 
automobile, în urmă cu trei ani.

Măsura are în vedere 
interzicerea înmatriculării în 
circulație a autovehiculelor 
care nu respectă condițiile 
prevăzute în normele euro
pene de protecție a mediului, 
ia care România a aderat prin 
semnarea unor acorduri 
internaționale.

fn prezent, pot fi importate 
autovehicule cu o vechime de 
maximum 8 ani, dar fără a fi 
obligatorie respectarea unor 
norme foarte severe în ceea ce 
privește poluarea.

fn vederea reducerii 
poluării, Executivul inten
ționează să adopte, în cursul 
săptămînii viitoare, o Hotărâre 
de Guvern privind reducerea 
cantității de plumb din 
benzină, a arătat Traian 
Băsescu.

Anglia. Castelul Windsor, reședință a familiei regale.

Kabmiii uillitirarcrtcdlccsii dliir 
leiruisailliiim iriui vcir ffoilcsii 
computerele personale

Rabinii ultraortodocși și-au atenționat credincioșii să nu-și ia cal
culator acasă, pentru că poate fi folosit la proiecția de filme, a anunțat, 
marți, cotidianul Yediot Aharonot, citat de AFP. Pentru a limita 
răspîndirea'din ce în ce mai mare a calculatoarelor în familiile 
ultraortodoxe evreiești, rabinii au difuzat o scrisoare de avertisment 
intitulată “Să protejăm puritatea copiilor noștri", difuzată de cotidianul 
religios Yatez Neeman.

“Părinții naivi cred că computerele nu folosesc decît pentru jocurile 
electronice și habar n-au că astăzi unele dintre ele pot fi folosite pentru 
proiecția de filme”, se explică în scrisoare.

Cotidianul Yediot Aharonot citează un rabin care afirmă că unii 
dintre colegii săi intenționează să interzică computerele, așa cum au 
făcut în cazul televiziunii și magnetoscoapelor.

Ultraortodocșii au interzis televizorul și filmele video din pricina 
"imaginilor ireverențioase și imorale” pe care le etalează.

Jeîîpc 
fionzalez face 

publicitate 
uleiului de 

k măsline y
Fostul șef al Guvernului 

spaniol, Felipe Gonzalez, face 
parte dintr-un grup de 30 de 
locuitori celebri din Andaluzia 
care și-au oferit numele pentru 
un spot publicitar pentru uleiul 
de măsline din această regiune 
a Spaniei, informează AFP.

Gonzalez este originar din 
Sevilia, dar a acceptat să se 
implice In producerea reclamei, 
la cererea autorităților locale din 
Andaluzia, mare producătoare 
de măsline.

Printre protagoniștii spotului 
publicitar se numără și 
toreadorul Jesulin de Uprique și 
membrii grupului Los de Rios 
(autorii celebrei “Macarena”). 
Toți și-au oferit serviciile gratis, 
au precizat autoritățile locale.

Campania în favoarea 
uleiului de măsline din Andaluzia 
se înscrie în cadrul acțiunilor în 
vederea apărării intereselor 
producătorilor locali.

MEDIAFAX ~

Media electronică 
în România

în România există la ora actuală 162 de 
stații locale radio, 72 stații locale de televiziune 
și peste 3 milioane persoane sunt abonate la 
una din cele 1027 rețele de televiziune prin 
cablu cu transmisiune directă prin satelit.

în 1997 au fost acordate 255 de autorizații 
de funcționare pentru stații de radiodifuziune 
și rețele de distribuire prin cablu.

Stațiunile balneare - 
încotro?

Coeficientul maxim de utilizare a capacității 
de cazare se înregistrează în stațiunea Buziaș - 
84.5%. în acest clasament, realizat de Ministerul 
Turismului, urmează Tușnad - 64,8%, Covasna - 
62,9%, Vatra Dornei și Băile Felix cu peste 45%.

în comparație cu aceeași perioadă a anului 
1997, în cazul unor stațiuni se înregistrează 
scăderi de până la 15 procente. (A.K.O.)

f Crește numărul 
[ infectărilor cu HIV
| Numărul infectărilor cu HIV la 
I adolescenți și adulți a crescut, în 

1997, cu 25 la sută față de 1996, 
| în timp ce numărul cazurilor 

I înregistrate la copii a cunoscut 
i o ușoară scădere, se arată într- 
I un raport al Organizației "Salvați 
| copiii", dat joi publicității.
i Cota maximă a infectărilor cu 
! HIV în rîndul copiilor s-a 
I înregistrat în perioada 1989- 
j 1992.

Iîn aceste condiții, Organizația 
“Salvați copiii" a considerat 

| oportună derularea unui pro- 
I gram de educare a ado- 
! lescenților, care să vizeze 

I informarea lor cît mai corectă 
| asupra problematicii HIV/SIDA. 
■ Specialiștii au încercat să 
* elimine prejudecățile în legătură 

cu persoanele seropozitive. 
Programul cuprinde, pînă în 
prezent, 1.000 de adolescenți 
între 12 și 14 ani, din șapte școli 
bucureștene din sectoarele 1, 2 
și 5. Pentru a afla nivelul de 
cunoștințe de la care trebuie 
pornită informarea, fiecare ado
lescent a completat cîte un 
formular. Concluziile obținute din 
aceste chestionare au fost că, în 
general, informațiile cu un grad 
mare de generalitate (moda
litățile de transmitere și prevenire 
a infecției cu HIV, ce este SIDA, 
ce este HIV și cum acționează 
asupra organismului) sunt 
cunoscute de către adolescenții 
din această grupă de vîrstă. In 
schimb, informațiile cu un grad 
ridicat de specificitate (semnele 

și simptomele bolii, cum nu se ■ 
transmite virusul imunode-! 

ficienței umane, diferența dintre ■ 
o persoană seropozitivă și una | 

diagnosticată SIDA) necesită o | 
atentă aprofundare din partea . 
elevilor pentru a realiza o ima- ■ 
gine corectă și globală asupra I 
problematicii HIV/SIDA. |

Raportul mai relevă faptul ■ 
că principala sursă de! 
informare a tinerilor o re-1 
prezintă mass-media și că | 
școala și familia nu își ■ 
îndeplinesc în acest caz funcția J 
de principali factori de educație. ■ 
De asemenea, raportul mai | 

scoate în evidență faptul că | 
există diferențe sensibile între ■ 
elevii școlilor centrale și cele de * 
cartier, atît din punctul del 

vedere al informațiilor deținute, | 
cît și al atitudinii mai mult sau ■ 
mai puțin permisive față de ! 

persoanele seropozitive.
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REFLE-GȚII
> Deși apare, uneori, "gol-goluț" adevărul nu este impudic.
> Cei care confundă tihna cu tina se vâră în tina 

politicianismului sperând că astfel vor avea tihnă.
> Orice vază are o bază, fiindcă altfel s-ar putea răsturna și 

s-ar sparge.
> Un om distins este, de obicei, și destins.

I
I
I
I
I 

y

Refl ceti a>

sĂptĂmânii
"Nu am melancolia școlarului, care e râvnă; nici pe a muzi

cianului, care e fantezie; nici pe a curteanului, care e mândrie; nici 
pe a soldatului, care e ambiție; nici pe a omului de lege, care e 
politica; nici pe a femeii, care e poză; nici a îndrăgostitului, care 
e toate astea la un loc, ci o melancolie a mea proprie, compusă 
din mai multe, simple, extrasă din diferite lucruri, din felurite 
amintiri de călătorie, pe care le rumeg adesea și care mă învăluie 
într-o tristețe adâncă".

Cu WM'aM 8(ta£ejpe,af*e, 

f 23 opwift' 7564 - 23 apm'&te, 7616 }
- cel mai mare dramaturg și poet al Renașterii engleze, unul dintre 

cei mai străluciți reprezentanți ai literaturii universale -

l "Nimic din câte e- 
I xistă pe pământ nu este 

atât de rău încât să nu 
aducă pământului și un bine, 
și nici atât de bun încât, abă
tut fiind de la adevărata sa 
menire, sau abuzându-se de 
el, să nu se revolte, și să nu

se întoarcă împotriva firii sale".

| "întreaga lume e o sce-

{ nă. Bărbații și femeile nu 
sunt altceva decât actori 

ce-și au intrările și ieșirile lor, și 
fiecare om, în viață, joacă mai 
multe roluri".

| "Un foc este înghițit 
î de un alt foc și o durere 

este mai mică atunci 
când suntem îngroziți de o 
alta. învârtește-te până ame

țești și liniștește-te învârtin- 
du-te în sens contrar. O dis
perare se vindecă prin alta".

t "Plăcerea, măi cu- 
j rând sau mai târziu, tre

buie plătită".

t "Nu a existat vreodată 
f un filozof care să fi îndu

rat cu răbdare o durere 
de dinți, deși cu toții au scris 
în stilul zeilor, și au dat cu tifla 
accidentelor și suferinței".

i "Mi-am pierdut rega- 
tul? Ce? îmi dădea griji. 

Și ce pierdere este a- 
ceea, când ceea ce ai pierdut 
sunt grijile?".

Selecție de Hie LEAHU

LEGILE LVI GOVCO
Mal bine treci printre ele!

Eșecul este atunci când dai cu capul de 
pragul de jos, iar succesul - când dai cu capul 
de pragul de sus.

Legea consolării
Veștile rele ți se transmit cu mai mare 
entuziasm decât cele bune.

Arta inițierii
Prima greșeală ți se întâmplă doar pentru a 
prinde gust pentru celelalte.

Din ciclul "Treacă de la mine"
Bine, sunt de acord să nu moară și capra 
vecinului, dar atunci să-i moară vaca.

Logică feminină
Ea: Eu am așteptat douăzeci de ani ca să te 
întâlnesc, și tu te superi pentru două ore?

Axioma preciziei
Doar o întrebare neroadă se poate aștepta la 
un răspuns exact.

Categoria "Stai cuminte"!
încercând să mergi pe drumul cel drept, 
creezi în jur o groază de încurcături.

Legea eleganței
în general, hainele la modă stau mai bine pe 
ceilalți.

Legea compensației
Prostia ne-a fost dată ca să avem cu ce ne 
amăgi, și inteligența - ca să avem cu ce ne 
consola.

KE4USTÂ

Iubito, lumea-i trecătoare

Și-așijderea suntem și noi,

Căci, tot ce naște, mai și moare -

Vezi cazul "Țigareta 2"...

Azi-mâine se va pune praznic

Acestui...monstruos scandal,

Fiind unic vinovat un paznic,

Iar cazul devenind banal...

Deci, toate mor, iubito, toate

Și vom muri și eu și tu:

Se va sfârși cu lumea, poate,

Dar mafia și corupția NU!

Dumitru HURUBĂ

Rolul produselor apicole 

în alimentația rațională
încă din cele mai vechi timpuri, de 

la începuturile preistoriei, omul s-a 
folosit de produsele apicole (miere și 
ceară) pentru a-și completa hrana sau 
pentru tămăduirea unor boli. Mai târ
ziu, în epoca modernă, s-au desco
perit și alte produse de albine, înzes
trate cu efecte miraculoase (polen, 
păstură, propolis, lăptișor de matcă, 
venin, apilarnil și apitotal).

Principiile active ale diferitelor 
plante, majoritatea de interes medi
cinal, elaborate de celulele vegetale 
ale florilor sau frunzelor, prelucrate de 
albine, se regăsesc în aceste produse 
apicole cu efecte pozitive alimentare, 
dar, mai ales, terapeutice.

Tendința actuală de revenire la o 
alimentație și medicamentație natu
ristă tradițională, în condițiile de de
gradare a mediului natural, poluare și 
stresuri de tot felul, se impune ca o 
necesitate. Produsele apicole, ce 
poartă în sine principiile active ale 
diferitelor plante medicinale, pot de
veni deosebit de folositoare omului 
modern.

Principalul produs al albinelor este 
mierea, substanță zaharoasă re- 
------------ .

alizată de acestea din nectarul florilor 
sau al frunzelor (mană), prin 
transformarea lui cu ajutorul inver- 
tazei. Mierea, ce cuprinde un amestec 
de fructoză și glucoză invertită, vi
tamine, oligoelemente, fermenți, hor
moni, acizi și aminoacizi, substanțe 
bactericide și arome, este o sursă 
importantă de energie, ușor asimi
labilă de organism. Acest produs înlă
tură anumite carențe dintr-o alimen
tație dezechilibrată, suprasolicitările 
fizice sau psihice și influențele ne
gative ale mediului ambiant. Con
sumată regulat, chiar în cantități mici, 
alături de alte produse apicole, poate 
constitui un izvor, de vigoare și să
nătate.

Al doilea produs apicol, folosit din 
antichitate, este ceara, realizată de 
glandele albinelor, dar, care conține și 
principii active ale plantelor vizitate de 
acestea. Ceara conține ceroleină, 
vitamina A și substanțe cu însușiri 
cicatrizante și antiinflamatorii. Aceasta 
poate fi folosită cu succes în tratarea 
rănilor și în cosmetică.

(va urma) 
ing. iacob Traian

* ----- — '
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ORIZONTAL: 1) Martoră itine
rantă la spectacolul lumii; 2) Tipic 
reprezentant al obișnuințelor fa
cile; 3) Ordin de mobilizare pentru 
apărătorii de la curte - Companion 
itinerant lipsit de inițiativă - Cheie 
de pătrundere în intimitatea unui 
cerc; 4) Contactat pentru dispută 
de mare acuitate - Sondaj de ru
tină în prospectarea pieței; 5) 
Mostră semnificativă a unei (pro
be) de ficat - Ploaie mănoasă 
peste holda glumelor; 6) Tributar 
mișcării de rotație a pământului - 
Scutire de boală de ochii lumii; 7) 
Purtător de sarcini în câmpul poli
lor - Moalele capului pentru cadre 
medicale; 8) Clișeul concis al 
imaginii precedente - Exponent al 
puterii consemnat ca la carte! - 
Nume uitat din istoria muzicii; 9) 
Prescriu cu ușurință un regim de 
strictețe; 10) Picurare benefică în 
unele cazuri.

CÂINI LE MELOMANE
Găinile care ascultă muzică sunt mai rela

xate și fac mai multe ouă decât celelalte. A- 
ceastă ipoteză este verificată de savanții de la 
Institutul Roslin din Edinburgh, cei care au creat 
oaia donată Dolly, transmite AFP. Mulți britanici 
cunosc efectul binefăcător al muzicii asupra 
animalelor și au instalat difuzoare care transmit 
melodii în cuibarele găinilor. Această intuiție a 
lor nu a fost încă verificată științific, dar cerce
tătorii scoțieni sunt gata să facă acest lucru.

VERTICAL: 1) Tipici reprezentanți, nemaipomeniți 
ca flăcăi; 2) Orfan de mamă într-o variantă vegetală; 
3) Lovitura de începere într-o întrecere de biatlon! - 
Producător muscelean de pânză rară - Concentrat de 
pește după o metodă originală! 4) Străin ce bate la 
porțile consacrării - Definiție de bază la unu orizontal; 
5) Termen fixat pentru adunarea generală - Probleme 
de rezolvat în unele saloane; 6) Decor improvizat 
pentru spectacolele amintirii - Smarald neprețuit din 
colierul familiei; 7) Măsură eliminatorie luată după o 
săpuneală zdravănă - Scăpată involuntar unei judecăți 
nedrepte; 8) Comprimat lingvistic pentru unele recitări 
- Pântece călătoare pe cărări mișcătoare - Imaginea 
verde a visărilor murale (reg.); 9) Produse de serie 
purtând marca Gutenberg; 10) Creatoare de efecte în 
armonia inițiativă.

© - Șefa mea m-a con
cediat fiindcă m-am culcat un pic 
în timpul programului...

- Vai, Lenuțo, dar acest lucru 
se putea întâmpla oricui!

- Da, dar nu cu soțul ei!

© -Ce vârstă aveți, doam
nă?

- Mă îndrept spre 40, dom
nule doctor.

- Din ce direcție?

© - Când ai de gând să te
măriți cu Costel?

- Nu mă mai mărit. între noi 
totul s-a sfârșit!

- De ce?
- Tu te-ai fi căsătorit cu ci

neva care a avut o mulțime de 
relații scandaloase?

- Sigur că nu!
- Ei, vezi?! Nici el!

© - Care e diferența dintre
o soacră și soare?

- Nici una! Nici la soare, nici 
la soacră nu te poți uita!

© Ironia lui Bernard Shaw 
nu ierta pe nimeni. Odată întâl- 
nindu-se cu o tânără doamnă, 
aceasta s-a prezentat ca fiind 
soția unui dramaturg.

- Da? se miră Shaw. Eu cre
deam că numai publicul doarme 
cu el...

-- -.............. .........—

© între prostituate:
- îi urăsc pe doctori, zice 

una dintre ele.întâi te pun să te 
dezbraci, iar după asta trebuie 
să și plătești!

© - Viorică, vreau să divor
țez! Bărbatu-meu a devenit com
plet dezinteresat de casă și familie, 
închipuie-ți, nici măcar tatăl ulti
mului nostru copil nu este...

© Un polițist face semn 
unui conducător auto să tragă pe 
dreapta și să prezinte actele la 
control.

- Dar ăsta-i permis de con
dus avioane! exclamă polițistul

- Aveți dreptate, dar ce era 
să fac? Am cumpărat și eu ce 
am găsit...

© Discuție între doi finan- 
țiȘti:

- Știi, când eram copil, visam 
să ajung un bandit vestit...

- Hai să bem visurile împli
nitei...

© - Ce școli ai făcut înain
te de recrutare?

- Un liceu și două facultăți!
- Hai, dă-o-ncolo!
- De ce? Sunt zidar de me

serie!
Culese și prelucrate de 

Hie LEAHU

II 
II
II 
ii
II
II 
II
II
II 
II
II 
II
II
II

Ă/lATÎlsl2Ă/lUTÂXI

Vas He MOLODEȚ
Dezlegarea careului "Revizuiri" apărut în ziarul 

nostru de sâmbăta trecută:
1) CADAVERICĂ; 2) INIMITABIL; 3) MALACI - 

IVI; 4) ILARA - OSIT; 5) LITERAT- LE; 6) IZA - IN - I ll

ȘIR; 7) TATA - OBEZA; 8) UB - DUD - CAT; 9) II 
RIVALITĂȚI; 10) ILUMINAȚIE y

Controlul 

poziției:
Alb: Rg6, Dd2, 

Cg4
Negru: Re4, p:f4, 

c4 și c6

Soluția proble
mei din nr. tre
cut:
1. De6 C~; Db6 

mat
2. -- d4; Dc4 mat
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• Vând casă, sat Josani, nr.20. 
Informații la nr.9, sau tel. 
720706 (8263)

• Vând vilă, str. I.B. Deleanu,9. 
Tel. 214173, după ora 16 (8262)

• Vând apartament 3-4 ca
mere, cu garaj și casă, con
gelator, mașină de scris elec
trică, mașină universală de 
tâmplărie. Tel. 216831 (8259)

• Vând casă, 5 camere, baie, 
apă, gaz, șură, grajd, anexe, 
grădină 60 ari. Informații corn. 
Băcia nr. 250 (7080)

• Vând casă, trei camere, 
plus dependințe, tel. 241255, 
după ora 20. (7920)

• Vând casă Deva, gaz, apă, 
canalizare, curte, grădină. Tel. 
214648 (8212)

• Vând garsonieră Geoagiu 
Băi, tel. 712350 sau 571565, 35 
milioane, negociabil. (7423)

• Vând Opel Record, stare 
foarte bună, adus din Germania, 
10 000 000, negociabil. Tel. 
623873 (8266)

• Vând Dacia 1310 Break, 
1995 și țiglă solzi. Tel. 241167. 
(7914)

• Vând două Ifarobur Diesel, 
3,5 tone, 25 mc, 7777 DM, nego
ciabil, tel. 054/242580 (7918)

• Vând aur dentar.Orăștie tel. 
241128 (8398)

• Spray contra ejaculării 
rapide, medicamente potență, 
afrodisiace. 01/6376273, 092/ 
342628, 092/342629 (OP).

• Vând restaurant-bar Motel 
Vața Băi, suprafață 318 mp, apă, 
curent trifazic. Informații tel. 056/ 
195151 sau 094857223 (8105)

• Vând țuică prune veche, din 
zonă de munte, în cantitate mare. 
Jujan loan, Luncani-Tîrsa, nr. 20. 
Informații suplimentare la ca
bana turistică Costești. (7913)

• Vând mobilă bucătărie și 
calculator HC91 cu monitor. Tel. 
621277.

• Vând lăzi stupi și centrifugă. 
Informații 094/591600 (8210)

• Vând SRD stare perfectă 
de funcționare. Tel. 218773 
(4361)

• Vând pianină. Informații la 
tel. 716193, între orele 7-15 și 
718373, după ora 16. (7424)

• S.C."Mercur" SA Brad 
organizează licitație în data de 
12.06.1998, ora 10, pentru 
închirierea unității nr. 69 chioșc 
alimentar gară Brad. Informații 
tel. 650958 (7524)

PIERDERI

• Pierdut legitimație handica
pat nr. 22 pe numele Scorobete 
Siminic. Se declară nulă.

COMEMORĂRI

• Cu profund regret amintim 
împlinirea a 20 de ani de la 
decesul celui ce a fost

MOCANII MARCEL
din Orăștie și trei ani de la 
decesul soției sale

ELENA
Chipul lor frumos, bunătatea 

și omenia le vom păstra în 
suflet cât vom trăi. Dumnezeu 
să-i odihnească în pace! Fa
milia. (7921)

1ECESE

DIVERSE

• în conformitate cu Legea 

nr. 137/1995, SC Princo Impex 
SRL Hunedoara anunță în
ceperea demersurilor pentru 
obținerea acordului de mediu 
pentru magazinul "Princo" din 
Hunedoara, Piața Libertății, nr. 
16 . Eventualele sesizări se 
depun la sediul APM Deva, str. 
Aurel Vlaicu, nr. 25, în termen 
de 15 zile. (8261)

• Asociația familială "Barzoi 
Forex" forează puțuri de apă 
până la adâncimea de 190 m. 
Informații 057/474245 (8211)

• Asociația familială "Raț" 
anunță începerea activității con
form autorizației nr. 13803/1997, 
în comuna Bucureșci. (7526)

LICITAȚII

• Societatea Agricolă Strei 
Călan vinde la licitație, în data 
de 11.06.1998, 'ora 11, 

construcții agrozootehnice. 
Informații'tel. 718472 (7422)

• Familia Ciorobea anunță 
cu adâncă durere decesul 
tatălui și bunicului

PETRE CIOROBEA
înmormântarea azi, 6 iunie, 

ora 15, la Dobra. (8264)

• Soția Nuți, fiica Cristina, gi
nerele Ionel împreună cu ne- 
prețuiții nepoți Oana și lonuț a- 
nunță fulgerătoarea încetare din 
viață a celui care a fost dragul lor

I0ANMURG
în vârstă de 64 ani. înmormân

tarea va avea loc duminică, 7 
iunie, ora 14, în corn. Geoagiu 
Sat. Te vom iubi mereu. 
Dumnezeu să te odihnească 
în pace !

• Colegii de la SC Rodipet 
Deva sunt alături de Cristina 
la marea durere pricinuită de 
decesul tatălui ei. Sincere, 
condoleanțe !

• Soția Veronica, fiica Adri
ana, ginerele loan și nepoții 
Adrian și Mihai anunță cu 
nemărginită durere dispariția 
după o lungă și grea suferință 
a celui care a fost un minunat 
soț, tată și bunic

prof. TRAIAN TĂMAȘ
înmormântarea va avea loc 

azi 6 iunie, la Almaș Săliște, 
corn. Zam. Să-i fie țărâna 
ușoară.( 8270)

• Familia Artina și Viorel 
Nicula, împreună cu fiii lor 
Cristian și Silviu, este alături de 
fratele Benteu loan și cumnata 
Adriana la greaua pierdere 
suferită prin decesul tatălui lor

prof. TRAIAN TĂMAȘ
Dumnezeu să-l odihnească 

în pace I (8270)

• Familia Benteu loan și 
Valeria aduc un pios omagiu 
celui care a fost un om de 
aleasă omenie, cuscrul nostru 
drag,

prof. TRAIAN TĂMAȘ
Odihnească-se în pace I 

(8270)

SUCURSALA JUDEȚEANĂ A 
LOTERIEI NAȚIONALE 

5

ANUNȚĂ
Deschiderea pe data de 15 iunie 1998 a unei 

agenții Loto - Pronosport în localitatea 
Geoagiu Băi.

Dorim mult noroc pasionaților jucători la 
sistemele loteristice și pronosport localnici 
cât și celor aflați la odihnă în frumoasa 
stațiune Geoagiu Băi.
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5 IUNIE
1
1
1

8565 lei
4842 lei

14032 lei
6147 lei

GHIDUL 
țșwiiim

1 franc elvețian

1 franc francez

i 100 lire italiene

5819 lei

1444 lei

492 lei

cotații ale

dolar SUA
marcă germană 
liră sterlină

100 yeni japonezi

Cursurile incluse în această listă au la bază 
societăților bancare autorizate să efectueze operațiuni pe piața 
valutară. Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării 
cursurilor în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări-.

1
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I

J

S.C. Agrotransport S.A. Alba Iulia 
Alba Iulia, str. Livezii, nr.35 A, 

tel: 058/817826 
vinde Auto-furgoane frigorifice de 

10-16-20 tone.
FABRICA DE PRODUSE ELECTRONICE
S.C. "PANASOUND" SRL

Timisoara, sir Mircea cel Bătrân, nr.4,
tel: 056/183558;' 124550; 125035; fox: 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!

Uzina MECANICA Orăștie
Organizează licitații publice începând cu data de 18.06.1998 

în fiecare zi de joi, la ora 9, la sediul unității, până la lichidarea 
stocului.

Se oferă spre vânzare mijloace fixe aprobate la casare sau 
disponibilizate.

Documentele de înscriere și participare la licitație se depun la 
sediul unității cu cel puțin 5 zile înainte de data ținerii licitației.

Taxa de înscriere și participare la licitație de 30.000 lei și 
garanția de 10% din valoarea licitației se depun la casieria unității.

Informații suplimentare la sediul uzinei sau la tel: 054/241040; 
241041 int. 202.

Societate comerciala
VINDE EN GROS 

ȘI
EN DETAIL

BERE®-.-
SILVA 1/2^ 

' REGUN1/2 
J NEAGRĂ 1/2

ROM 30 A
VODCĂ 30* ij

I2ACI1II ALB 25 (g

lichior cireșe negre 20

Apă minerală BIBORȚENI 1,5 L

Hârtie igienică
Zărnești

• Petrești
• Prundul Bârgăulul

Relații la depozitul-magazin din 
Deva, str. 22 Decembrie, nr. 257 

(în incinta S.C. Polidava S.A.), 
tel: 225904, între orele 10-14.

........................... .... ..... ............................

Cfr-

// PRODIMPEX M ADOR A s.r.l. ORASTIE 
produce și comercializează 

Concentratepentru băuturi răcoritoare
cu zahăr: s.u. 65° - vrac, st. 1/21, PET1/21
cu îndulcitori: doze sigilate 42.000

pentru 1081 băuturăfinita(un tanc) lei/doză
oăuturi răcoritoare: 0,2501-0.51-1,51 (PET).

Str. Morii, nr. 30, tel/fax: 054/241167

RATM1L - Uzina MECANICA Orăștie 
Cu sediul în Orăștie, str. N. Titulescu, nr.60, cod 2600, 
jud. Hunedoara, tel: 054/241040, fax: 054/241131

Organizează în ziua de 30 iunie 1998, ora 10, licjtație publică deschisă pentru 
vânzarea capacității de producție "CENTRALA TERMICĂ" din zonă.

Ofertanții interesați vor putea ridica de la sediul uzinei, contra cost, documentația 
de licitație care cuprinde Caietul de sarcini și Regulamentul de desfășurare a 
licitației.

Prețul documentației este de 100 USD și se va depune la casieria unității sau în 
contul 4798010100300 deschis la BAS A Orăștie.

Ofertele se vor depune la sediul Uzinei Mecanica Orăștie până în data de 29 
iunie 1998, ora 15.

Relații suplimentare la tel: 054/241040, int. 148, Birou Dezvoltare Capacități.

BANCOREX
BANCA ROMANA DE COMERȚ EXTERIOR IA

Sucursala Ceva 
anunță vânzarea la licitație cu executare 
silită a următoarelor bunuri aparținând 
S.C. NAGHI&ZSOK CONTAPEX SRL Deva:

O autocamion ROMAN Diesel;
Z> diferite tipuri de mașini de cusut, 

mașini de festonat, mașini de croit, mașini 
de cusut nasturi, mașini de cusut 
butoniere, mașini de cusut elastic;

O TV color PANASONIC, CROWN;
O frigidere ARCTIC;
O fax;
O mobilier de birou;
O stoc de stofe și confecții.

Licitația va avea loc în data de 11.06.1998, 
ora 10, ia sediulS.C. NAGHL&ZSOK CONTAPEX 
SRL în Deva, str. Mihai Viteazu, nr.112.

Informații suplimentare se pot obține la 
sediul BANCOREX, Sucursala Deva, b-dul 
22 Decembrie, bloc 7, parter, tel: 054/ 
230185.

CARTEA A DR ESELOR UTILe\ 

Se afirmă că anul 1998 
va fi dur din punct de 
vedere al concurenței.
Noi vă sfătuim să vă 
înscrieți în Cartea 
Galbenă pentru a 
răzbi în afaceri

OC 
Ss
O'

Tel.: 056-214RO5. 2 14845. 2820 19

Canea Galbenă este marcă înrcgisirată a S C. SEDONA Timisoara la O.S.I.M. București

Deva, Tel/Fax: 054/233743

IJacă tu vei fi 
■ în t atica Galbenă

Șl concurența nu, , 
înseamnă că 

ești cu un pas 
înaintea ei..

Dacă și 
concurența 

este iii
Cartea Galbenă,

cel puțin știi că
Ia nivelul acesta

nu a reușit 
să te întreacă.
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? Bfinitcoop j.n. OexHH
’ fucuRjntn iiunEDonnn - deva Vinde la licitație publică ce va avea loc în data

organizează LICITAȚIE pentru următoarele: de 10.06.1998, ora 10, la Judecătoria Deva, birou
1. Camion GAZ - 4,5 to. an fabricație 1993 executori judecătorești, următoarele:

Preț de pornire 20.000.000 lei (negociabil) O fermă zootehnică, 11.424 m2, situată în
2. Mobilier bar Bîrcea Mică, preț de pornire 300.000.000 lei;

Preț de pornire: 1.500.000 lei O grajd animale, fanar, situate în Bîrsău,
3. Bloc locuință - Geoagiu Sat - 8 apartamente corn. Hărău, preț de pornire 150.000.000 lei;
4. Hală sortare+ alte imobile - SC P.P. O mașină înghețată de laborator, preț pornire

Geoagiu 7.000.000 lei;
5. Cantină și grajduri - SC P.P. Geoagiu O vitrină frigorifică, preț pornire 2.500.000 lei;
Licitația va avea loc în data de IO iunie 1998, O mașină frișcă, preț pornire 1.000.000 lei;

ora 10, la sediul Judecătoriei, biroul executor O imobil 4 nivele, construcție nouă, situată
judecătoresc. în Deva, str. Braniștei, nr.7, preț pornire

Informații suplimentare la Bankcoop SA, Agen- 2.600.000.000 lei.
ția Orăștie, nr. tel. 247456 sau 247565 și la Judecă- Informații suplimentare la tel: 211853 sau la
toria Orăștie, biroul executorului judecătoresc.----------------------------------------------------------------------•> . sediul băncii.

REGIA AUTONOMA DE GOSPODĂRIRE 
COMUNALĂ SI LOCATIVĂ DEVA 

Secția Apă - Canal Deva
RAGCL Deva anunță toți consuma

torii de apă sistarea totală a furnizării 
apei reci începând cu 09.06.1998, ora 
7,00,până în data de 10.06.1998, ora 
7,00

Oprirea de apă rece este necesară pentru reme
dierea unor avarii pe conducta de 0 1.000 Sîntă- 
mărie Orlea - Deva și va afecta orașele Călan, 
Simeria, localitățile adiacente și municipiul Deva, 
unde sistarea include și apa caldă menajeră.
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ESTE TIMPUL SĂ VĂ REZERVAȚI 
LOCURI ÎN CONCEDIU!

AGENȚIA DE TURISM SPRINGTIME
Vă invită în GRECIA, într-un program de 10 zile, 

care cuprinde transport cu autocarul, cazare, mic dejun 
și cină.

Pe timpul sejurului veți beneficia, gratuit, de plajă 
privată, hidrobicicletă, șezlonguri, umbreluțe și alte 
mijloace de agrement. 
Bd. 1 Decembrie, nr. 14 
2700 Deva - România 
Tel.219284; 094.812.401 
springtime(o),recep .rocknet.ro

în perioada 13 - 20 iunie 
puteți beneficia de un preț 
promoțional:

1.500-000 lei

Vinde la licitație publică următoarele:
1. Casă, curte și grădină situată în Simeria, str. A 

Mureșanu, nr. 47.
Preț de pornire: 50.000.000 lei
2. Casă, curte și grădină situată în Simeria, str. 

Teilor, nr. 89.
Preț de pornire : 100.000.000 lei
Licitația va avea loc în data de 10 iunie 1998, ora 

10,00, la Judecătoria Deva, biroul executori 
judecătorești.

NEOSET
PRIK

WAGAZmUf dut B-duC DECEB/LC
B£0C C

(PESTE DKUfU DE C0WP£EXU£ "TiDO")

Trf./Fax : 054/2I3.575 ; 2I7.929
TeMtsH : 092.258.444
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SC Apollo

SA Deva

X
I
I
I
I
I
I
I
I■
I
I
I
I

cu sediul în

str. 1 Decembrie, 

nr. 37A, Hotel Decebal, 

Anunță ședință de 
| licitație pentru închirierea | 
I spațiilor din Depozitul situat I 
hn gara Deva (100 și j 
I respectiv 120 m.p.) pentru j 
| data de 19 iunie 1998, orr. j 
112,00, la sediul societății. I

Relații la telefon 214296J
v_ _ _ :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y

Primăria Dobra 
organizează licitație 

publică
pentru vânzarea 

mijloacelor fixe preluate 
de la fostele CAP.

Licitația va avea loc 
la sediul Primăriei din 
Dobra, în data de 12 
iunie '98, ora IO.

Licitația se va repeta 
în fiecare zi de vineri 
până la lichidarea tutu
ror mijloacelor fixe.

Relații la sediul Pri
măriei Dobra, telefon 
283241.

SC Apollo SA
Deva

cu sediul în 
str. 1 Decembrie, 

nr. 37A, Hotel Decebal, 
Anunță licitație pen

tru asociere la activita
tea desfășurată în chioș
cul nr. 18 amplasat în 
Piața Centrală a Devei 
cu specificul de prepa
rare și vânzare mici și 
fast-food, pentru data de 
10 iunie 1998, ora 12,00, 
la sediul societății.

Relații la tel. 214296.

OFERTA
EXCEPȚIONALĂ

DISTRIBUITOR AUTORIZAT

PENTRU PRODUSELE 
COMPANIEI

KOBER ROLAC
PIATRA NEAMȚ

LA PREȚ DE PRODUCĂTOR

VOPSELE
Tâmplărie: EMALUX 
Metal : EMAIL 
DIVERSITATE DE CULORI

- Lac de parchet
- Grund metal și lemn
- Nitrolacuri și diluanți
- Vopsele lavabile

VI LE OFERĂ
5.C. Tima Comexim Deva prin

Magazinele VALENTIN
1. Zona Casei de Cultură
2. Str. Libertății, bl. Dl, parter (zona gării) 

Pentru vânzări en-gros asigurăm transport gratuit!
Vă stăm la dispoziție zilnic între orele 8 -19 și 

sâmbăta între orele 9 - 13. Telefon: 054 - 216160.

S.C. DECEBAL S.A. Deva (Industria cărnii]
Cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr.8, jud. Hunedoara, organizează:

Licitație publică cu strigare conform Ordonanței de urgență nr.88/1997, aprobată prin 
Legea nr.44/1998 și Normelor metodologice aprobate prin HG nr.55/1998, pentru vânzarea 
următoarelor active:

r Denumirea activului Adresa Activului Obiectul 
de activitate

Prețul de pornire 
a licitației (mii lei)

1. Abator Petroșani Loc. Petroșani 
zona industrială Livezeni

în
conservare

15.393.095

2. Abator sanitar Brad Loc. Brad
str. Avram Iancu nr.53

tăieri 
necesități

190.672

3. Abator Orăștie Loc. Orăștie 
str. Grădinarilor

sacrificări 
animale

926.290

4. Centrul de preluări 
animale Orăștie

Loc. Orăștie
str. George Coșbuc, nr.26

Preluări 
animale

678.491

5. Complexul zootehnic și 
Centrul de preluări 
animale Hațeg

Loc. Hațeg 
str. Rîu Mare, nr.27

în conservare 12.873.397

6. Abatorul Vulcan 
str. Abatorului

Loc. Vulcan în conservare 19.459

7. Fabrica veche de preparate 
din carne Petroșani

Loc. Petroșani 
str. George Enescu

în conservare 359.358

La prețul de adjudecare se adaugă TVA-uI suportat de cumpărător.
Licitația va avea loc pe data de 29 iunie 1998, ora 10, la sediul S.C. DECEBAL S. A. Deva, 
în caz de neadjudecare la prima ședință, se va organiza cea de a doua ședință a licitației pe 

data de 6 iulie 1998, la aceeași oră și adresă.
Dosarele de prezentare a activelor pot fi procurate, contra cost.(25.000 lei/activ), zilnic, de 

la sediul societății comerciale, între orele 8-14.
Alte relații privind activele ce urmează a fi vândute se pot obține de la ing. Bulea Romus la 

tel: 054/211760, int. 31 sau 054/212237,054/213322,054/233713.
Pentru participarea la licitație ofertanții vor depune la sediul societății, până în ziua 

licitației, ora 9, documentele prevăzute de legislația în vigoare, precum și dovada achitării 
contravalorii dosarelor de prezentare.

Participanții la licitație vor depune la casieria societății sau în contul bancar 305520101 BCR 
Deva taxa de participare de 2.000.000 lei pentru fiecare activ și vor face dovada consemnării la 
dispoziția societății comerciale vânzătoare a garanției de 3% din prețul de pornire a licitației.

Valoarea terenului aferent activelor este inclusă în prețul de pornire a licitației, mai puțin în 
cazul activelor de la pct. 6 și 7, pentru care urmează să se procedeze conform prevederilor 
legale în vigoare.

rocknet.ro
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Decalogul9 PAR
“Focul mediatic concentric, 

simultan, materializat în conferințe 
de presă deschis joi, 4 iunie, de 
Partidul Alternativa României" în 
toate județele în care partidul are 
filiale, a avut drept scop să facă 
cunoscut presei și prin ea 
românilor Manifestul Dreptei din 
România. Structurat pe 10 puncte 
- adevărat Decalog - Manifestul 
afirmă:

Dreapta păstrează și apără 
proprietatea privată împotriva 
oricărei agresiuni; garantează 
integritatea națională; unitatea 
statală a României cu limba 
română ca limbă oficială și 
reafirmă idealul reîntregirii 
României; militează pentru întărirea 
autorității statului de drept și 
susține cetățeanul împotriva 
birocrației și corupției aparatului 
funcționăresc al statului; 
consideră că singura cale de 
rezolvare a crizei românești este 
dezvoltareea unei economii bazate 
pe principii de piață eliberate de 
presiuni politice și electorale; 
consideră că principalul său 
dușman este mentalitatea 
comunistă din structurile de stat, 
economic și politic și-i sprijină pe 
cei încrezători în forțele lor și care 
pot contribui la renașterea 
României.

Am spicuit doar din Manifest 
câteva elemente.

De ce a declanșat PAR acum 
această ofensivă mediatică pe 
care își propune s-o întrețină 
permanent? Au spus-o amfitrionii

BUGET MAI
MIC PENTRU

CULTURA
Bugetul alocat Ministerului 

Culturii pentru anul 1998 
reprezintă 0,14 la sută din 
Produsul Intern Brut (PIB), fiind 
cu aproape 50 la sută mai mic 
decât cel de anul trecut, când 
Culturii i-a fost alocat un procent 
de 0,27 la sută din PIB.

Culturii nu i-a fost alocat nici 
măcar procentul din PIB obținut 
anul trecut, în pofida eforturilor 
ministrului Ion Caramitru, care 
intenționa să obțină pentru 
desfășurarea activităților cul
turale 1 la sută din PIB, potrivit 
recomandărilor forurilor euro
pene.

Conform datelor furnizate 
de Biroul de presă al minis
terului, Cultura va dispune în 
acest an de 558.972.715.000 lei, 
față de cele 422 de miliarde 
alocate în 1997. Din această 
sumă, 19.949.336.000 lei vor fi 
alocate cheltuielilor de personal, 
iar 291.122.179.000 lei vor fi 
destinate cheltuielilor materiale.

Activitatea de întreținere și 
resuscitare a patrimoniului 
național, care anul trecut a 
constituit o preocupare con
stantă a ministerului, beneficiind 
și de acordarea unui fond 
special de 230 de miliarde de lei, 
va constitui și în acest an o 
prioritate bugetară. Anul acesta, 
acțiunilor de salvare a 
patrimoniului național le-au fost 
alocate 209.500.000.000 lei.

Cheltuielile materiale vor 
include și în acest an subven
ționarea a 18 teatre și instituții 
muzicale, 19 muzee și 11 alte 
instituții culturale, acestui capitol 
fiindu-i repartizată suma de 
206.198.600.000 lei. Sumele pe 
care ministerul le va aloca în 
acest an comenzilor de stat vor 
ajunge la 9.445.000.000 lei, iar 
plata cotizațiilor internaționale se 
va face dintr-un fond special, de 
14.800.000.000 lei.

- întregul staf al filialei județene a 
partidului la conferința de presă de 
la Deva.

PAR constată că asistăm în 
ultima vreme la un proces de 
coagulare a forțelor de stânga în 
scopul de a reveni la putere - 
poziție în care s-a aflat peste 50 de 
ani fără a duce România în 
concernul națiunilor prospere și 
democratice ale Europei. Mai 
constată că, prin liderii, prin 
exponenții ei de astăzi la putere, 
dreapta românească dezvoltă de 
fapt politici de stânga, iar lupta 
politică se duce de fapt nu între 
stânga și dreapta ci între stânga și 
centru - stânga. în aceste condiții 
PAR lansează Manifestul Dreptei 
Românești.

Nici că se putea mai clar și mai 
explicit. Enunțată astfel, poziția 
PAR a stârnit poate cel mai 
consistent dialog politic cu 
reprezentanții mass- media 
prezenți la conferința de presă. Nu 
permite spațiul să redăm toată 
substanța acestui dialog. De fapt 
rămânem consecvenți principiilor 
ziarului nostru de a nu oferi nimic 
în mod deosebit vreunui partid 
politic ci obiectivitate față de politica 
și doctrina fiecăruia.

La întrebarea noastră dacă 
PAR se dorește un coagulator de 
opinie al dreptei românești, dl ing. 
loan Constantin - vicepreșendinte 
al partidului, a răspuns fără 
echivoc: “Da, ne considerăm 
exponentul dreptei românești în 
situația de astăzi a dreptei’’.

ce moare
X

Aflată în apropiere de municipiul 
Hunedoara, Comuna Peștișu Mic 
însumează nouă sate cu o populație de 
circa 1200 de locuitori. Ocupația de 
bază a satului românesc rămâne 
pământul și creșterea animalelor. Dacă 
în urmă cu ani buni vârsta medie a 
locuitorilor comunei era între 35-40 de 
ani, în prezent aproximativ 70 la sută 
sunt pensionari. Tinerii satului în mare 
parte s-au orientat spre diferite meserii 
la oraș. Cu toate că valul șomajului a 
lovit mulți oameni ce au plecat de pe 
aceste meleaguri la oraș, puțin sunt 
cei care s-au întors în locul natal. In 
multe case a rămas doar câte un 
bătrân care așteaptă cu înfrigurare 
sfârșitul săptămânii să-și vadă 
odraslele. „Copiii vin sâmbătă doar să 
plece cu geanta plină, ne spunea cu 
amărăciune una dintre femeile satului."

O dovadă a îmbătrânirii populației o 
reprezintă și numărul mic de copii care 
frecventează școlile comunei. 25 de 
elevi în cinci școli, iar altele au rămas 
pustii. Numărul deceselor este în 
continuă creștere, anul trecut 
înregistrându-se 28 de cazuri, pe când 
cei nou-veniți pe lume au fost doar opt. 
Și numărul căsătoriilor este în continuă 
scădere, anul acesta înregistrându-se o 
singură pereche ce a pornit la drum 
împreună, față de cinci^căt s-au 
înregistrat în 1997.

Și aici, ca în multe locuri, problema 
împărțirii pământului a creat numeroase 
divergențe. Comisiile care au lucrat 
după '89 au împărțit pământul după 
anumite interese, situație ce a generat 
conflicte între săteni.

De la preluarea mandatului de 
primar al comunei, ne spunea dl 
Florentin Hărău, primarul urbei, am 
căutat să reparăm ce au stricat alții, 
întrucât între mai multe familii se 
înfiripase o vrajbă acută. Am reușit să 
aducem la un numitor comun atât pe 
cei din sănătate, cât și pe cei din 
învățământ între care s-a iscat un 
conflict în urmă cu câțiva ani. In acest 
sens primăria locală a alocat fonduri 
pentru repararea școlilor și a altor 
obiective sociale din comună. între 
problemele cele mai importante ale 
autorităților locale se situează cea a 
pădurilor și a titlurilor de proprietate 
pentru pământ, pentru care s-au

Manifestul Dreptei, au 
nuanțat răspunsul și alți membri ai 
statului județean al partidului, este 
o intenție, un mesaj lansat către 
formațiunile politice care se 
socotesc de dreapta de a crea 
un pol politic al dreptei românești 
așa cum încearcă de fapt să o 
facă și stânga românească.

La o altă întrebare a ziarului 
"Cuvântul liberi’, anume dacă PAR 
nu se teme că datorită unei poziții 
atât de tranșante ceilalți membri ai 
Coaliției la guvernare îl vor acuza 
de încercare de spargere a 
Coaliției? Răspunsul a fost de 
asemenea tranșant și apoi 
nuanțat.

Noi nu vrem să "spargem 
coaliția la guvernare, nu vrem să 
slăbim coeziunea CDR. Noi vrem 
să reorientăm doctrinar această 
alianță."

Un răspuns interesant am 
primit la întrebarea “cu ce 
mijloace și metode va duce 
dreapta lupta cu principalul său 
inamic - declarat ca atare de 
Manifest - concepția comunistă, 
știut fiind că lupta cu concepțiile 
este cea mai grea?”

în această luptă este nevoie 
de voință politică și de aceea 
vrem să creăm acest pol al 
dreptei. Nu ne propunem să 
purtăm lupta cu o concepție la 
nivelul a 23 de milioane de români. 
O vom duce însă cu tenacitate la 
nivelul celor circa 10 mii de 
manageri.

Ion CiOCLEi

o comună

contactat specialiști de la OCOT 
Conducerea primăriei speră că într-o 
perioadă de timp nu prea îndepărtată 
se va rezolva și situația terenurilor din 
Valea Nandrului, Mânerău și Josani 
unde s-a trecut deja la măsurarea 
pământului.

Cu toate că sătenii stau material 
bine, viața în zonă curge spre vârsta a 
treia, existând riscul ca în timp multe 
gospodării să rămână simple amintiri, 
sau case de vacanță într-un splendid 
peisaj ce contrastează cu durerile 
realității.

Corne! POENAR

r Starea mediului]
X

în perioada 25-31.05.1998, 
valorile medii și maxime 
pentru poluanții gazoși 
determinați (dioxid de azot, 
dioxid de sulf și amoniac) și 
pulberile în suspensie se 
încadrează în limitele 
prevăzute de STAS-ul de 
calitate a aerului. Valorile 
maxime s-au înregistrat la 
data de 27.05.98 pe zona 
Hunedoara pentru dioxidul de 
azot, la data dă 29.05.1998 pe 
zona Paroșeni pentru dioxidul 
de sulf. Pentru amoniac, 
indicator care se determină 
numai pe zona Hunedoara, 
valoarea maximă s-a înre
gistrat la data de 28.05.1998. 
Valoarea maximă la pulberile 
în suspensie s-a înregistrat pe 
zona Călan la data de 
26.05.1998 și pe zona Teliuc 
la data de 25.05.1998.

Pulberile sedimentabile 
continuă să depășească limita 
admisă de 17,0 g/mp/luna în 
zonaTeliuc de 6,8 ori și pe 
zona Chișcădaga de 4,64 ori.

> Farmacii de ser
viciu

în sâmbăta și duminica 

acestui sfârșit de săptămână 
este deschisă, în Deva, 
farmacia "Asclepios", strada 
Eminescu (cartier Micro 15), 
tel: 621380. •

La Hunedoara, în ace
lași interval, funcționează 
farmacia “Remedica”, situ
ată în cartierul Micro 5, tel: 
720659. (E.S.)

( Monument 
împrejmuit

Prin grija autorităților 
locale, parcul din 
centrul comunei Beriu, 
care găzduiește Monu
mentul Eroilor, va fi 
împrejmuit cu un gard 
din beton și piatră 
concasată. Lucrările au 
fost demarate, iar o dată 
cu finalizarea se va tre
ce ia curățirea și 
amenajarea zonei verzi. 
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Nivelul radioactivității beta 
globale și al dozei game 
absorbite se menține în 
limitele de variație ale fondului 
natural la toți factorii de mediu 
analizați. Astfel, pentru sol și 
vegetație la care compararea 
se face față de valorile medii 
ale anului precedent (0,48Bq/g 
sol și 0,50 Bq/g veg), valorile 
determinate au fost de 0,36 Bq/ 
g sol și 0,29 Bq/g vegetație.

Materiile în suspensie pe 
râul Jiu, provenite în principal 
de la unitățile de extracție și de 
preparare a cărbunelui, au 
pentru perioada menționată o 
valoare medie de 642,7 mg/1 
și o valoare maximă de 1426,0 
mg/1, valoare evidențiată la 
data de 26.05.1998.

Față de perioada ante
rioară se constată o reducere a 
materiilor în suspensie pe râul 
Jiu cu 223,0 mg/1 pentru 
valoarea medie și cu 371,0 mg/ 
1 pentru valoarea maximă.

Data de 5 iunie are 
semnificația Zilei Mondiale a

(Urmare din pag. 1)

spital și am cheltuit mulți bani" 
- spunea dumnealui, adăugând 
că, deși acum și-a onorat o 
parte din datorii, nu știe cum se 
va descurca în luna viitoare, 
căci suma împrumutată va 
trebui restituită.

Dl Marius Valea, locatar 
bun-platnic, este de părere că 
soluția în atare situații este 
blindarea pe apartamente 
pentru a nu fi nevoiți să trăiască 
în aceleași condiții precare ca 
cei care nu își plătesc 
cheltuielile comune.

Soartă identică și la blocul 
73, tot din str. Teilor. Pe 
aceeași temă am purtat o dis
cuție cu dna Maria Baluș, 
administrator al Asociației de 
locatari nr.28. Suma datorată 
se învârte și aici tot în jurul a 20 
milioane lei, doar că în acest 
imobil locuiesc numai 40 de 
familii. Dna Maria Baluș ne-a 
relatat cazul unei persoane de 
bună credință, însă cu 
informații insuficiente la mo
mentul încheierii contractului 
de vânzare-cumpărare, și care 
odată cu dobândirea imobilului 
a preluat și datoriile fostului

Degradare prin nefolosințâ
(Urmare din pag. 1)

Toplița un dispensar recent 
renovat cu săli multe și per
sonal puțin. Și care se va 
împuțina și mai mult când se 
va trece la aplicarea Legii 
asigurărilor sociale de 
sănătate și unul din cei doi 
medici de aici va pleca - cum 
a scris ziarul nostru.

Vorbeam în fața școlii cu un 
om trecut de șaizeci de ani, în 
prezent pensionar. Ne-a spus:

- Școala, dispensarul și 
magazinele comerciale le-am 
făcut - pe vremea dictaturii, 
este adevărat - dar cu mâinile 
noastre, ale oamenilor din sat. 
Nu-i păcat să fie lăsate să se 
degradeze? Căci, se știe, o 

^lădiresedărâmămairepede

Mediului, prilej pentru a 
informa cetățenii județului 
nostru despre preocupările în 
acest domeniu.

Se poate afirma că în 
această perioadă protecția 
mediului este o problemă 
majoră a umanității. Activitatea 
omului, orientată spre valo
rificarea resurselor naturale, a 
afectat întotdeauna starea 
factorilor de mediu. Dezvol
tarea deosebită a tuturor 
activităților umane și în special 
din sectoarele industriei, agri
culturii, comerțului, turismului, 
ca și urbanizarea, intervenția 
omului în modificarea con
dițiilor de mediu a depășit 
pragurile de regenerare a 
naturii.

Și în România, inclusiv în 
județul Hunedoara, proble
mele de protecția mediului se 
pun cu acuitate, în special ca 
urmare a poluării intense a 
factorilor de mediu de către 
industrie și de către centrele 
populate.

în țara noastră, ca în 
majoritatea statelor, pe toate 

proprietar către Asociația de 
locatari. Dumneaei roagă, pe 
această cale, ca “înainte de 
încheierea formelor legale, 
potențialii cumpărători să se 
intereseze de situația aparta
mentelor, iar vânzătorul să ne 
dovedească, printr-o hârtie, 
cum că nu are nici o datorie". 
Acum starea de fapt s-a mai 
aplanat, însă rău-platnicii tot 
așa rămân, în timp ce 
cheltuielile de deblindare se 
achită tot din banii celor care 
își plătesc la timp și cu 
seriozitate taxele.

Sunt și asociații de locatari 
unde astfel de evenimente 
nedorite nu s-au semnalat. 
Una dintre acestea este 
Asociația de locatari nr.118 
din b-dul Decebal. Din 
discuțiile avute cu dl Victor 
Păunescu - președinte, cu 
dnele Ioana Lingurar - vicepre
ședinte și Irina Mihăescu - 
administrator, am notat că și 
aici există restanțieri. Numărul 
acestora este mic (4 familii din 
400), iar datoria în jur de 8 
milioane nu a atras luarea 
măsurilor de sistare a apei 
reci și calde.

X

dacă nu este folosită sau 
locuită.

Este mare păcat, sus
ținem și noi, dar încă nu este 
creat cadrul în care să fie 
redate rostului ce l-au avut 
cândva. Se discută mereu de 
necesitatea urgentă a Legii 
patrimoniului, de instaurarea 
unei autentice autonomii lo
cale care să dea dreptul 
primăriilor să dispună de 
bunurile comune ale localității 
în fruntea cărora se află. Dar 
uite, cum zicea cineva, mai 
mult în serios decât în glumă, 
Parlamentul României în loc 
să dea legi fundamentale 
pentru țară, se ocupă de 
hărțuirea sexuală, de homo
sexuali și alte tâmpenii. J

planurile: legislativ, organi
zatoric, instituțional și 
material, se iau măsuri 
pentru limitarea fenomenelor 
de poluare. S-au semnat 
convenții internaționale care 
armonizează aceste măsuri 
la nivelul Terrei.

Suntem angajați în Pro
gramul Națiunilor Unite 
pentru Protecția Mediului și 
avem obligații ce decurg din 
aceste convenții la care țara 
noastră este parte.

S-a elaborat,,Strategia” 
de pregătire a aderării 
României la Uniunea 
Europeană. Aceste măsuri 
au implicat elaborarea unei 
strategii de protecție a 
mediului, precum și a unui 
Program Național de 
acțiune pentru mediu, la a 
cărui realizare participă 
toate ministerele și toți 
agenții economici, orga
nizațiile neguvernamentale 
pentru mediu și populație.

Agenția de Protecție 
a Mediului __________ J
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