
Pentru a veni în sprijinul sinistraților ■ donații printr-un apel telefonic
Prefectura județului Hunedoara, Consiliul județean Hunedoara 

și Direcția de Telecomunicații a județului Hunedoara organizează 
o campanie de strângere de fonduri pentru înlăturarea efectelor 
grave ale inundațiilor care s-au produs în județul Hunedoara în 
perioada 1-25 iunie 1998.

Pentru Susținerea acestei campanii, începând din 26 iunie a.c. 
s-a înființat linia telefonică “Solidaritatea”; donațiile se pot face 
printr-un simplu apel telefonic.

Abonații centralelor digitale din Deva, Hunedoara, Călan, 
Hațeg, Orăștie, Simeria, Dobra, Roșcani, care doresc să sprijine 
această campanie, o pot face telefonând la numerele: 054/222205, 
054/222210,054/^22225,054/222250,054/222200.

Pentru abonații conectați în centralele analogice, apelul acestor 
numere se face prih intermediul operatoarei de la serviciul 991.

Valoarea unui apel este de: 5000 lei la numărul 054/222205; 
10.000 lei la numărul 054/222210; 25.000 lei la numrul 054/222225; 
50.000 lei la numărul 054/222250; 100.000 lei la numărul 054/222200.

Facem precizarea că, pentru a realiza donația prin 
intermediul liniei “Solidaritatea”, trebuie format întreg numărul, 
inclusiv cu 054, apelul putându-se face numai din și pentru 
județul Hunedoara.

Aceste apeluri nu vor fi incluse în cota lunară de impulsuri, 
ci vor apărea pe factură într-o rubrică specialăl

Apelul dumneavoastră la unul dintre numerele liniei 
“Solidaritatea” înseamnă o donație în contul persoanelor și al 
localităților sinistrate din județul Hunedoara! La închiderea 
campaniei, lista donatorilor va fi dată publicitățill

Mai multe apeluri, mai mulți oameni de suflet!!! Vă 
mulțumim!
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Cetățenii municipiului Deva și ai satelor | 
aparținătoare (Archia, Bîrcea Mică, Cristur și , 
Sîntuhalm) care au suferit pagube (infiltrații de apă I 
in beciuri, locuințe etc.) în urma ploilor torențiale | 
din ultima perioadă, sunt rugați ca, până cel târziii | 
marți, 30 iunie 1998, să se prezinte la sediul ■ 
Primăriei municipiului Deva, camera 38 • Biroul J 
Administrarea și întreținerea Drumurilor, Circulație I 
Rutieră și Pietonală, între orele 7,30-15,30, cu o | 
declarație pe proprie răspundere privind valoarea și | 
natura pagubelor suferite. •

COTIDIAN INDEPENDENT . . . . . . .= : — APARE LA DEVA

Județul 
Hunedoara
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Pe drumul cel bun

V Viața între gunoaie

Cum afirmam și în 
relatările despre ferma de 
reproducție de la Leșnic, în 
ciuda unor greutăți financiare 
care sunt acumulate de peste 
ani, există o voință maximă 
pentru a relansa întreaga 
activitate. Aceeași dorință o 
au și lucrătorii de la celelalte 
ferme. La ferma nr. 1 - tineret 

SC! Avicola Deva în 
pragul relansării (II)

înlocuire rase ușoare - con
dusă de dna ing. Florica Henț, 
am putut constata o atmos
feră de muncă ce den'otă o 
preocupare aparte pentru a 
se înscrie în parametrii de 
performanță atinși de ferme 
cu profil similar din țară sau 
străinătate.

împreună cu dl ing. Emil 
Băilă, specialist cu multă 
experiență în avicultură, i-am 
văzut în activitate, într-o zi de 
sâmbătă, pe oamenii care se 
ocupă de creșterea și 
îngrijirea celor aproape 90 de 
mii de puicuțe, aflate în siste
mul bateriilor piramidale, 
care, începând din luna 

octombrie a.c. constituie 
suportul obținerii unei 
producții zilnice de cel puțin 
70000 de ouă pentru con
sum. Starea de curățenie și 
igienă ce se menține per
manent în hale, susținută cu 
asigurarea unor furaje de 
calitate, ce respectă strict 
prevederile rețetelor, repre

zintă cel mai convingător 
argument al diminuării cu 
două procente a pierderilor 
față de cele admise de 
norme. Important de subli
niat este faptul că tehno
logia de creștere a 
puicuțelor se respectă cu 
strictețe, ceea ce asigură 
obținerea de pe acum a 
unor rezultate notabile 
pentru viitoarea evoluție a 
fermei respective și a unității 
în ansamblul său.

într-o altă fermă, de la 
Bălata, respectiv cea cu nr.

A consemnat 
_________Ni cola e TÎRCOB

(Continuare în pag. 8Ț

“Există carențe în 
organizarea activității 

medicale ”

MEBISUIi

Centrul de Sănătate Hia 
coordonează dispensarele 
comunelor Zam, Burjuc, 
Gurasada, Vorța, Lăpugiu, 
Dobra și firește Hia. Reunind 
toate aceste circumscripții, 
pe listele întocmite de medicii 
de familie s- 
au înscris 
până în mo
mentul de 
față peste 70 
ia sută din populație. 
Efectivul cadrelor medicale 
acoperă în mare parte 
cerințele la nivelul fiecărei 
comune. De bună seamă 
există și excepții, “probleme 
mai mărunte". Spre 
exemplu, la dispensarul 
medical Burjuc, la o populație 
de aproximativ 800 de 
locuitori, activează doi 
medici, fn schimb, comuna 
Dobra care adăpostește 
4000 de suflete are aceiași 
număr de medici, ceea ce 
face cape (isteie acestora să 
fie înscriși mu iți pacienți.

Discuția purtată cu direc

torul Centrului de Sănătate 
Hia, dl dr. Aristide Preja, 
medic stomatolog, s-a 
dovedit a fi deosebit de 
plăcută șl interesantă. 
Având și experiența străi
nătății, di dr. A Preja și-a 

exprimat opi
nia cu privire 
ia acest sis
tem al sănă
tății. "Am 

văzut cum funcționează 
sistemul medicului de 
familie în Germania. Am 
trăit împreună cu familia și 
am muncit acolo timp de 
doianideziie, înainte de ’89. 
De aceea pot face o compa
rație între ceea ce este ia 
noi și ceea ce este dincolo, 
în străinătate sistemul 
medicului de familie 
funcționează Ireproșabil. La 
noi, însă, există carențe în 
organizarea - activității 
medicale. Acest lucru se

_________ Cristina CÎNDA
(Continuare tn pag. 8)

Căutatul prin gunoaie tinde să 
devină pe zi ce trece un fenomen 
pe care îl întâlnim la fiecare pas. 
Persoane mai în vârstă sau mai 
tinere răscolesc resturile în 
containere, în tomberoane, în 
căutarea a câte ceva. O bucată 
de pâine, haine vechi, lucruri pe 
care o parte dintre semenii noștri 
le aruncă, sunt ținta acestora. O 
realitate dură, răscolitul 
gunoaielor pare să nu intereseze 
prea mult pe cei din jur, cu toate 
că poate indirect este și problema 
fiecăruia dintre noi.

Viața dură din ultimii ani duce 
în pragul disperării sute de 
oameni care văd în gunoaie 
șansa cea din urmă pentru ziua 
de mâine. Banii tot mai puțini, lipsa 
unui loc de muncă, comoditatea 
sau pur și simplu complăcerea în 
situație sunt doar câteva

O reorganizare binevenită
in cursul lunii iunie a.c., 

după mai multe ședințe de 
dezbateri aprinse, Consiliul 
municipiului Brad a adoptat 
hotărârea de transformare a 
RAGCL în societate 
comercială. După cum ne-a 
informat dna Agnes Epure, 
secretara primăriei, noua 
societate comercială are ca 
acționar unic, până la 
privatizare, Consiliul Ideal. 
Consiliul de administrație, 
care a preluat conduderea 

^noii societăți, nu a făcut

ratat 
din

Campicnațul^endlaldeMbalFrmța ‘98
SURPRI2ELE CONTINUA

După Spania,
are a 

calificarea
Grupa D și Belgia 

(Grupa E) și-a făcut bagajele să 
părăsească competiția. Dar iată 
care sunt rezultatele din ziua de 
25 iunie:

OLANDA - MEXIC 2-2; 
BELGIA - COREEA DE SUD 1-1;
SUA - IUGOSLAVIA 0-1; 
GERMANIA - IRAN 2-0. 
De sâmbătă, 27 Iunie, au loc 

elemente ce stau la baza 
acestui fenomen.

Pentru o parte dintre cei 
care caută în gunoaie, 
fenomenul reprezintă singura 
șansă pentru a supraviețui, 
pentru alții gunoaiele sunt o 
“mică afacere”. Cu resturile 
alimentare din containere își țin 
un porc, dintre gunoaie se 
adună hârtii (cartoane), metal 
sau alte materiale care pot fi 
reintegrate în fluxul economic, 
de unde se câștigă ceva bani. 
Există în unele zile o competiție 
între gunoieri care să ajungă 
cel mai repede să culeagă 
cartoanele, fapt ce explică 
prezența matinală a unor 
persoane în jurul locurilor unde 
se depozitează gunoaiele.

________ Corne! POENAR 
(Continuare în pag. 7)

deocamdată modificări în 
structura personalului, toți 
foștii salariați ai RAGCL 
regăsindu-se în noua 
schemă de funcțiuni.

Reorganizarea Regiei 
Autonome de Gospodărie 
Locală în societate 
comercială este apreciată 
ca fiind o măsură benefică. 
Se așteaptă, îndeosebi, 
îmbunătățirea activității de 
gospodărire și ridicarea 
calității serviciilor către 
cetățeni. (Gh. P.) 

primele meciuri din optimile de 
finală, după următorul program: 

ITALIA - NORVEGIA (ora 
17,30) și

BRAZILIA - CHILE (ora 
22,00).

Duminică, 28 iunie: 
FRANȚA - PARAGUAY (ora 

17,30) și
NIGERIA - DANEMARCA 

(ora 22,00).
Toate aceste partide se 

transmit în direct de TVR1 (S.C.)

Teribilismul 
poate duce 
la moarte
In dimineața zilei de 24 iunie 

a.c. în gara municipiului Orăștie a 
avut loc un tragic accident. Tânărul 
Mitu George Adrian din București 
care, după cum reiese din actele 
găsite asupra lui, urma să se 
încorporeze la Centrul de Instrucție 
Jandarmi din Orăștie, s-a urcat pe 
un vagon de marfă garat în stație și 
a fost electrocutat; cei 27 000 V nu 
l-au iertat. Așa după cum ne-a 
declarat dl cpt. Vasile Hrițac, șeful 
Serviciului Județean de Poliție 
Transporturi Feroviare Hunedoara, 
tragicul accident s-a datorat teribilis
mului și, probabil, consumului de 
alcool. Martorii oculari au declarat 
că ar fi fost vorba despre un pariu 
făcut de victimă și un prieten al său, 
pariu care avea ca obiect tocmai 
cățărarea pe acel vagon.

Este tragic că unii oameni nu 
înțeleg că bravuri de acest gen pot 
duce ușor la asemenea 
deznodăminte. Așa după cum 
declara dl cpt. Hrițac: “Curentul 
electric nu iartă; nu poți greși decât 
o singură dată".

Andrei NISTOR

In zona Orăștiei
Apele au lovit și gospodăriile, dar mai ales culturile

Joi, la prânz, în drum spre 
Turdaș, prin holde se puteau zări 
oameni la sapă. Viața își reluase 
cursul, urmele Inundațiilor fiind 
vizibile doar în partea de jos a 
satului, acolo unde sunt grădinile 
de legume. Dl viceprimar |oan 
Ștefan ne-a precizat că trecerea 
apelor a distrus 840iha de teren 
agricol, din care 582 ha sunt 
culturi. Pe raza comunei au fost 
inundate 46 de case, din care 4 
la Turdaș șl restul la Pricaz. Ga 
să se limiteze efectele 
dezastrului, oamenii din zonele în 
pericol au fost din timp avertizați, 
lucrurile lor fiind evacuate din 
case și puse la adăpost în spdiul 
fostului CAP din Pricaz, la școala 
și căminul cultural din Turdaș.

De joia trecută și până 
duminică, când inundațiile au 
atins apogeul, lucrătorii primăriei, 
coordonați de primarul Nicolae 
Simțea și de viceprimar, au fost 
mereu alături de oameni, luând 
măsurile ce se impuneau. Așa i-

am găsit și în ziua documentării 
noastre, de^i apele se 
retrăseseră. împreună cu dl 
loan Ștefan, am văzut câteva 
din gospodăriile lovite de ape în 
Turdaș. Exceptând căsuța din 
marginea satului, încă nelocuită, 
în celelalte gospodării oamenii 
încercau să înlăture urmele 
calamității. Principalul necaz al 
acestor oameni este că apa le- 
a acoperit complet grădinile și 
deocamdată nu există nici o 
posibilitate de evacuare a ei. Iar 
acești oameni, spre deosebire 
de alți săteni, nu mai dispun de 
un alt teren. Dar chiar și între 
Cei cu care am stat de vorbă 
dxistă diferențe de opinii și 
poate chiar invidii căci numai 
celor patru familii cărora le-a 
intrat apa și în casă li s-au 
distribuit ajutoare în alimente și

Viorica ROMAN, 
____________ Estera SÎNA

(Continuare în pag. 8)
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SÂMBĂTĂ
27 iunie

TYR1
7.00 Bună dimineața, de la... 

lași! 8.10 Telemondial 8.30 
Lumină din lumină 9.05 Tip-Top, 
Mini-Top! 10.00 Viața ca în viață 
(s) 10.45 Teatru cu patimă (f. 
Anglia, 1973) 12.30 Ordinea 
publică 13.30 Ecranul 14.30 
Telemondial 14.50 Video- 
magazin 16.00 D.a.16.25 Justiție 
militară (s, ep. 17) 17.15 CMP 
Franța '98: Primul meci din 
optimile de finală 19.25 
Hollyoaks (s, ep. 80) 19.55 Doar 
o vorbă „săț-i” mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo 20.30 Cer 
întunecat (s, ep. 4) 21.20 
Repriza muzicală 21.45 Al. 
doilea meci din optimile de 
finală

TVR 2
11.00 Comorile lumii11.30 

TVR Cluj-Napoca 13.30 
Actualitatea, editorială 14.00 
Marguerite Volant (s, ep. 8)
14.50 Bijuterii muzicale 15.35 
Doi ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 16.00 Veronica: 
Chipul iubirii (s, ep. 70) 16.50 
Perla Neagră (s, ep. 148) 17.40

\ / DUMINICA

® 28IUniC
TVR!

7.00 Bună dimineața, de la... 
Cluj-Napoca! 8.10 Telemondial
8.40 Bacalaureat ’98 9.40 
Arlechino (poveste) 10.45 
Biserica satului 11.00 Viața 
satului 14.30 Telemondial 15.00 
Bacalaureat ’98 16.00 Aladdin 
(d.a) 16.25 Star Trek - Deep 
Space 9 (ep. 63) 17.15 Al treilea 
meci din optimile de finală 
19.25 Hollyoaks (s, ep. 81) 
19.55 Doar o vorbă ,,săț-i” mai 
spun! 20.00 Jurnal, meteo
20.30 D-na King, agent secret 
(s, ep. 25) 21.45 Al patrulea 
meci din optimile de finală

TVR 2
11.00 Comorile lumii 11.30 

TVR lași 13.30 Creanga de aur: 
personalități ale culturii 
române 14.00 Marguerite Vol
ant (s, ep. 9) 14.50 Vitrina 
personajelor de operă: Figaro 
15.10 Din albumul celor mai 
frumoase melodii populare 
15.35 Doi ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 16.00 Veronica: 
Chipul iubirii (s, ep. 71) 16.50 
Perla Neagră (s, ep. 149) 19.00

LUNI
29 iunie

TVR 1
10.00 Ferestre deschise (r) 

11.00 Opera Mundi (r) 11.40 
Telemondial 12.05 Universul 
cunoașterii (r) 13.00 Emisiune 
în limba maghiară 16.00 
Telemondial 16.25 Sunset 
Beach (s, ep. 246) 17.20 Fotbal 
Al cincilea meci din optimile 
de finală (d) 19.25 Camera 
ascunsă 19.55 Doar o vorbă 
“săț-i” mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 
21.00 Echipa de intervenție (s, 
ep. 152) 21.45 Fotbal: Al 6-lea 
meci din optimile de finală (d) 
0.00 Scena (mag.) 0.30 Canary 
Wharf (s, ep. 167)

TVR 2
10.00 Fotbal (r) 12.00 Sun

set Beach (s/r) 13.50 Varietăți 
muzicale 15.10 Limbi străine. 
Engleza 15.35 Doi ani de 
vacanță printre dinozauri (d.a) 
16.00 Veronica-Chipul iubirii 
(s) 16.50 Perla neagră (s, ep.

Tradiții 19.00 Documentar 19.30 
Teatru TV prezintă: Ciclul mari 
actori mari comedii ale 
dramaturgiei românești: Harvey 
de Mary Chase 21.30 Ateneu
22.30 în plină acțiunejs/r) 23.30 
Conviețuiri 24.00 Armonii noc
turne

ANTENA I
7.00 Știri/Sport 7.55 în jurul 

lumii (f.muzical, SUA, 1943)9.15 
O echipă fantastică (d.a, ep. 27)
9.45 Noile aventuri ale lui Flash 
Gordon (d.a., ep. 3) 10.15 Alertă 
pe plajă (s, ep. 3) 11.00 între 
prieteni 12.00 Mileniul III: 
Spaime, soluții, speranțe 13.00 
Vedeta în papuci 16.30 Uragan 
în Paradis (s, ep. 2) 17.15 
Spitalul universitar (s, ep. 2) 
18.00 Esmeralda (s, ep. 86) 19.30 
Vrei să ne distrăm sâmbătă 
seara? 20.00 Un detectiv la 
datorie (dramă, SUA, 1988)
21.30 A 3-a planetă de la soare 
(s, ep. 40)

PRO TV
8.00 Aventurile lui Teddy 

Ruxpin (d.a., ep. 30) 8.30 Mot 
(d.a, ep. 2) 9.00 Superboy (s, ep. 
46) 9.30 Visul American 
(comedie, SUA, 1989) 11.30 PRO 

în plină acțiune (s, ep. 35)
19.45 Clepsidra cu imagini 
20.00 Ultimul tren. Despre 
întreprinderile mici și mijlocii 
21.00 Kolja (f, Cehia, 1996)
22.50 De la o glumă la alta cu 
Dorel Vișan și invitații săi (r)

ANTENA I
7.00 Știri/Sport 9.00 Animal 

show (s, ep. 3, seria a IIl-a) 9.30 
Cocoșatul de la Notre Dame
11.30 Controverse istorice
12.30 Documentar: Desco
periri - Paradise în Perii (ep. 
13) 13.30 Telemeridian 14.00 
Duminica în familie 18.00 
Esmeralda (s, ep. 87) 19.30 
Sparks (s, ep. 40) 20.00 Un colț 
de paradis 21.45 Prețul 
succesului (ep. 5) 22.30 Maria, 
iubita mea (comedie 
romantică, SUA, 1994) 0.00 
Microbiștii de la miezul nopții

PRO TV
8.00 Căpitanul N (ep. 6) 8.30 

Conan Aventurierul (d.a., ep. 
33) 9.00 Mowgli (s, ep. 4) 9.30 
Super Abracadabra 11.00 Doc
tor în Alaska (s, ep. 67) 12.00 
Profeții despre trecut 
(talkshow) 12.55 Știrile PRO 
TV 13.05 O căsnicie perfectă 

150) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17.55 Filmele 
săptămânii 19.40 Sănătate, că- 
i mai bună decât toate! (mag. 
medical) 20.10 Ultimele știri (s, 
ep. 79) 22.00 Mafia japoneză II 
(f.a. SUA 1995)

ANTENA I
7.00 Dimineața devreme 

(mag.) 10.00 Planeta vie-lupta 
pentru supraviețuire (s, ep. 6)
10.30 Orășelul fantastic (s) 
11.00 Un colț de Paradis (f/r)
12.40 Fără limită 14.00 Știrile 
amiezii 14.10 Sfântul (s, ep. 31)
15.40 întoarcerea Sfântului (s, 
ep. 6) 16.35 Văduva (s) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 88) 19.30 
Dallas (s, ep. 32) 20.20 
Caracatița (s, seria 9, ep. 3) 
21.15 Omul cu o mie de fețe (s, 
ep. 41) 22.45 Știri/Sport 23.00 
Tropical Heat (s, ep. 15) 23.45 
Microbiștii de la miezul nopții

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

10.00 Procesul mondialelor (r) 
10.55 Wall Street (f/r) 12.55

Motor 12.00 Heights (ep. 3) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 News Ra
dio (ultimul ep.) 13.30 Vărul din 
străinătate (s, ep. 94) 15.10 
Gillette - Cupa Mondială 16.10 
Hercule (s, ep. 69) 17.00 Xena, 
prințesa războinică (s, ep. 67)
17.50 PRO Fashion 18.20 
Adevărul gol goluț (s, ep. 14)
19.30 Știrile PRO TV 20.00 Mil
lennium (s, ep. 40) 21.00 Old 
Gringo (aventuri, SUA, 1989) 
23.00 Știrile PRO TV 23.15 NYPD 
Blue - viață de polițist (s, ep. 39) 
0.30 Marele cutremur din Los 
Angeles (dramă, SUA, 1990)

ACASĂ
12.00 Din toată inima (r) 13.30 

Secrete de familie (r) 14.15 Ion 
- Blestemul iubirii (r) 16.00 Omul 
mării (s, ep. 60) 17.00 Marielena 
(s, ep. 151) 17.45 Din toată inima 
(s, ep. 59) 18.30 Concursul de 
Acasă 18.45 Din toată inima (s, 
ep. 60) 19.30 înapoi în viitor (d.a, 
ultimul episod) 20.00 Salonul 
muzical „Acasă” Lista lui Sava
22.30 Spectacolul vieții 
(muzical/dragoste, SUA, 1951)

PRIMA
7.30 Elefănțelul (show pentru 

copii) 8.00 Lumea lui Eric (s)
8.30 Povestiri din biblie (d.a) 

(ep. 18) 13.35 Vărul din 
străinătate (s, ep. 95) 14.10 De 
dragul copilului meu (dramă 
SUA, 1993) 15.45 Chestiunea 
zilei cu Florin Călinescu 16.30 
Lumea filmului 17.00 Al 
șaptelea cer (ep. 28) 18.00 
Beverly Hills (s, ep. 128) 19.30 
Știrile PRO TV 20.00 Wall 
Streef(satiră, SUA, 1987) 22.15 
Știrile PRO TV 22.20 Cybill (s, 
ep. 19) 22.50 Știrile PRO TV 
23.00 Brigada 132 (s, ep. 6)

ACASĂ
10.00 Motor Sport Magazin

10.30 Tenis Wimbledon 11.30 
NBA Action 13.00 Hochei: NHL
15.45 Istoria Cupei Mondiale 
16.00 Momente hazlii 16.30 
Vedetele fotbalului mondial
16.45 FIFA Magazin 17.15 
Retrospectiva sportivă a 
săptămânii 17.45 Sport la 
minut 18.00 Piloții iadului (f, 
acțiune, SUA, 1967) 19.30 
Magazinul celor mai mici 
animale (d.a., ep. 1) 20.00 
Marile bătălii ale celui de-al II- 
lea război mondial (f. ep. 19) 
21.00 Marile procese și crime 
(ep. 5 și 6) 21.45 Arhiva Neagră 
(s, ep. 20) 22.30 Danielle Steel: 
Album de familie (dramă, SUA, 
1994)

Știrile PRO TV 13.00 Island 
City (f. SF SUA 1994) 14.30 
Walker, polițist texan (s) 15.15 
Maria (s) 16.10 Nano (s, ep. 64) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 
Chestiunea zilei 18.35 Riști și 
câștigi! (cs) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Vreau să fiu mare (co. 
SUA 1988) 22.05 Știrile PRO 
TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 112)
22.45 Cracker (s, ep. 11) 23.30 
Știrile PRO TV 0.00 Procesul 
mondialelor

ACASĂ
9.00 Album de familie (f/r) 

10.20 Arhiva neagră (s/r) 11.10 
Marielena (s/r) 13.00 Prețul 
celebrității (f/r) 15.15 Casa 
Serialelor (r) 16.00 Omul mării 
(s) 17.00 Marielena (s) 17.45 Din 
toată inima (s, ep. 61) 18.30 
Concursul de Acasă 18.45 Din 
toată inima (s, ep. 62) 19.30 D.a. 
20.00 Dragoste și putere (s) 
21.00 Nimic personal (s) 22.00 
Tenis Wimbledon (rez.) 22.45 
Pantera roz (co. SUA 1964) 0.45 
Secrete de familie (s)

8.45 Bailey Kipper (s) 9.10^ 

Justițiarii (d.a) 9.30 Apărătorii 
galaxiei (d.a) 10.00 Prințul Val
iant (d.a., ep. 4) 10.30 
Formidabilii (s) 10.45
Inspectorul Gadget (d.a., ep. 
20) 12.30 Eurofotbal 13.30 
Automobilism 14.00 în 
căutarea dreptății (s, ep. 12) 
15.00 Trăiască rockul! 
(documentar muzical, SUA, 
1987) 17.00 Zona M - 
emisiune muzicală 18.00 911: 
Apel de urgență (s, ep. 20) 
19.00 Știri 19.45 Moștenitorul 
(thriller, SUA, 1995) 21.30 
Twisted tales (s) 22.00 
Pământul: Bătălia finală (s, ep.
12) 23.00 Știri

PRO TV - DEVA
06.00-06.30 Desene ani

mate 06.30-06.45 “No com
ment” (r) 06.45 - 07.00 Știri 
locale (r) 22.45-23.00 
Retrospectiva săptămânii

ANTENA 1-DEVA
08.55-09.00 Muzică 09.00- 

09.15 Știri (r) 09.15-09.30 
Muzică 22.05-22.15 “Săptă
mâna pe scurt” (retrospec
tiva știrilor) 22.30-24.05 
Rondul de noapte

PRIMA
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) 9.30 
Aventurile lui Rocko (d.a) 
10.00 Un cuplu irezistibil (d.a)
10.30 1999 (s, ep. 22) 11.30 
Duminică la prânz (talkshow) 
14.00 Lumea lui Dave (s, ep. 
24) 14.30 Vedetele dragostei 
(do) 15.00 Față în față la Hol
lywood 16.00 Videofashion 
17.00 Un alt început (s, ep. 13/ 
r) 18.00 Atingerea îngerilor (s/ 
r) 19.00 Știri 19.45 O nuntă de 
pomină (comedie, SUA, 1988)
21.30 Călătorii în lumi* 
paralele (s, ep. 26) 22.30 
Nimeni nu e perfect (s, ep. 25) 
23.00 Știri 23.30 Starea de 
veghe

PRO TV * DEVA
07.00-07.30 Desene ani

mate 07.30-07.45 “ț/orbiți 
aici!” (r) 07.45-09.00 „Ghici 
cine bate la ușă?” (r)

ANTENA VDEVA
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”

PRIMA
7.00 La prima oră (mag.) 

10.00 Celebri și bogați (s/r) 
12.00 Pretutindeni cu tine (s/ 
r) 13.00 Știri 13.15 Starea de 
veghe (talkshow/r) 15.35 
Rocky și Bullwinckle (d.a) 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni 
cu tine (s) 16.45 Prietenul 
nostru Jake (s) 18.00 Celebri 
și bogați (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei 23.30 Starea 
de veghe

PRO TV - DEVA
06.10-06.50 Program 

comercial PRO TV Deva 
06.50-07.00 Retrospectiva 
săptămânii(r) 18.00-18.05 Știri 
pe scurt 18.05-18.25 Concurs 
“Știi și câștigi!” -PRO TV Deva 
22.05-22.15 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) .

iiesescep
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2 BERBEC
(21.III - 20.IV)

Inspirația vă ajută să vă 
îmbunătățiți situația mate
rială. Calitățile dv mintale 
vor ieși în evidență; doriți 
să faceți cheltuieli exa
gerate. Duminică vă veți 
petrece timpul liber în doi, 
într-o atmosferă plăcută. 
Nu ezitați, luni, să faceți 
drumul propus că vă veți 
simți bine.

O TAUR
(21.IV - 21.V)

Nu vă neglijați sănă
tatea, pentru a nu apărea 
complicații. Mizați pe 
informații care nu se vor 
adeveri. Sfătuiți-vă cu un 
prieten înainte de a lua o 
decizie. Luni, sunteți 
optimist și harnic. Aveți 
multe pe ordinea de zi, 
însă nu exagerați. Un 
asociat are o nemulțumire.

O GEMENI
(22.V - 22.VI)

Vă veți trezi cu musafiri 
care vor înveseli atmosfera 
din casă; veți avea ocazia 
să vă spuneți necazurile. 
Puneți afacerile pe primul 
plan, ceea ce o va deranja 
pe persoana iubită. Dacă 
aveți o suferință cronică, 
este bine să faceți analize.

O RAC
(23.VI ■ 23.VII)

Veți cunoaște o per
soană de care vă veți lega 
afectiv. Spre seară veți 
primi vești în care puteți 
avea încredere. încercați o 
reconciliere în familie, mai 
ales că părinții doresc 
atenuarea tensiunilor. Luni 
vi se fac propuneri tentan
te, dar doriți să fiți mai 
rezervat. Vă puteți asuma 
unele riscuri deoarece 
astrele vă avantajează.

O LEU
(24.VII - 23.^11)

înclinația spre absolu
tism vă poate aduce neplă
ceri în relația sentimentală. 
Fiți mai conciliant. Cineva 
din familie vă va da niște 
bani, ceea ce vă va permite 
să vă înnoiți garderoba. 
Ocupați-vă mai mult de 
chestiunile domestice. 
Interesul pentru cunoaș
tere este mare și acest 
lucru vă avantajează.

O FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Dorința de a călători 
este mare, dar sunt 
posibile neplăceri cu 
mijlocul de transport. 
Manifestați indiscreție, 
ceea ce nu-i în avantajul 
dv. Duminică, totul vă este 
potrivnic. Luni, gândurile 
vă sunt împrăștiate și veți 
avea conflicte cu multă 
lume. Situația financiară 
suferă unele schimbări.

O BALANȚĂ 
(23.IX - 23.X)

Nu vorbiți mai mult 
decât trebuie, pentru ca 

partenerii de afaceri să 
nu vă creadă altfel. 
Duminică ar trebui să 
dați prioritate odihnei, 
pentru a vă putea bucura 
de petrecerea ce o aveți 
în program. Divergențele 
pe care le aveți cu cei din 
casă vă marchează. Ați 
putea obține protecția 
cuiva de sex opus.

O SCORPION 
(24.X - 21.XI)

Musafiri neașteptați 
vă vor da programul 
peste cap, dar aceasta 
nu vă va deranja. Capa
citate mintală maximă; v- 
ați putea canaliza 
energia în domeniul inte
lectual. în plan senti
mental sunteți pătimaș. 
Luni ați putea face multe 
greșeli dacă nu veți 
accepta sfatul nimănui.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Fiți prevăzător căci 
cineva se pregătește să 
vă întindă o cursă. 
Intențiile dv sunt lăuda
bile, dar în grabă s-ar 
putea să vă scape un 
amănunt esențial. Ascul
tați și sfaturile altora. 
Este posibil să aveți 
parte de câștiguri de băni 
nesperate. Popularitatea 
dv este în creștere.

□ CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Vă așteaptă o zi bună. 
Discuții aprinse cu prie
tenii din cauza unor 
probleme financiare. 
Tranzacțiile financiare 
sunt favorabile duminică. 
Ați putea semna un nou 
contract. Luni, o călătorie 
de divertisment ar fi ceea 
ce v-ar trebui.

O VĂRSĂTOR
T - 18.11)

O problemă de sănă
tate vă cam sâcâie. 
Cineva din familie vă dă 
sfaturi ce se vor dovedi 
utile. Duminică, comuni
carea cu cei din jur este 
favorizată. Veți cunoaște 
o persoană agreabilă. 
Luni, cineva din familie 
nu se simte bine și ar 
trebui să-l convingeți să 
meargă la medic. Nu sunt 
excluse accidentele de 
natură casnică.

O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

Rudele vă vor solicita 
sprijinul, deși nu dis
puneți de timpul necesar. 
Veste surprinzătoare. 
Duminică, în casă, 
activitate febrilă. Copiii 
au nevoie de mai multă 
atenție. La serviciu apar 
noi colegi. Din punct de 
vedere afectiv, vă simțiți 
blocat. Atenție la ce 
mâncați, căci există 
riscul unei indigestii.
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Euiget die austeritate O CLIPĂ DE REDEȘTEPTARE A DORURILOi
într-o discuție cu dl Vasile 

Florin Manațe, viceprimarul 
comunei Baia de Criș, despre 
proiectul bugetului pe anul 1998, 
acesta și-a exprimat insatisfacția 
pentru micimea fondurilor alocate 
programului de investiții al 
localității.

- Drept să vă spun, mă 
așteptam ca bugetul pe anul în 
curs să fie cel puțin la nivelul 
anului trecut. M-am înșelat. 
Prevederile lui sunt mai mici decât 
cele din anul trecut, fără să mai 
ținem seama de evoluția 
prețurilor, de rata inflației. Sigur, 
ne vom strădui să ne descurcăm, 
dar, se știe, pornind din start cu 
handicap, greu mai poți să-ți revii 
pe parcurs.

- Die viceprimar, dacă nu 
sunt secrete, ne puteți dezvălui 
cam în ce direcții sunt orientate 
fondurile bugetului?

- Nu văd de ce ar fi secrete. 
Sigur, după ce vom dezbate 
proiectul în ședința consiliului lo
cal, unele modificări vor mai 
surveni. în general însă preve
derile vor rămâne aceleași. Doar, 
poate, o rectificare de buget 
ulterioară ne-ar mai putea majora 
unele fonduri.

Așadar să concretizăm. 
Proiectul prevede pentru o 
comună mare cum este a noastră, 

V - - - - - - - - - -

cu peste 3500 de locuitori, 340 de 
milioane de lei sume defalcate de 
la bugetul statului și 150 milioane 
de lei sume provenite din venituri 
proprii (taxe, impozite, chirii etc). 
Pentru că a venit vorba despre 
veniturile proprii trebuie să 
subliniez faptul că la noi, în zona 
moților, de la bun început aceste

Discuție cu dl Vasile 
Florin Manațe, vice
primarul comunei 

Baia de Criș

resurse bugetare sunt reduse cu 
50 la sută, datorită faptului că prîn 
Ordonanța Guvernamentală 27/ 
1997, impozitele și taxele datorate 
de populație sunt reduse la 
jumătate.

- Deci, die viceprimar, anul 
acesta trebuie să gestionați un 
buget ale cărui venituri nu 
depășesc 490 milioane de lei. Pe 
ce îi veți cheltui?

- Da, pentru că este un buget 
de austeritate. Noi înțelegem acest 
lucru deși am fi dorit Să gestionăm 
un buget care să ne dea 
posibilitatea să rezolvăm în mai mare 
măsură problemele comunei. în 
condițiile actuale însă acești bani 
vor fi cheltuiți în primul rând pentru

salariile bugetarilor (circa 250 
milioane lei). Alți 130 milioane lei 
vor fi cheltuiți pentru cumpărarea 
sediului primăriei de la vechiul 
proprietar. Din ce mai rămâne vom 
executa extinderea sediului 
nostru, reparații de școli și cămine 
culturale, lucrări de gospodărie 
comunală, ajutoare sociale și 
altele. Vom încerca să facem 
unele economii, să găsim și alte 
surse de venituri, dar nu putem 
anticipa o certitudine. De pildă, 
acum, suntem nevoiți ca în 
perioada de vară, când ziua este 
mai lungă, să întrerupem iluminatul 
public. Vă dați seama însă că 
aceste economii nu vor acoperi 
nici pe departe nevoile noastre.

- Die viceprimar, se spune 
că gospodarul bun face multe 
și cu bani mai puțini.

- Așa este. Și noi facem tot 
posibilul să găsim resurse. De 
exemplu pentru repararea unui 
drum, noi avem deja pregătite 
materialele necesare, iar 
manopera o vom executa cu 
cetățenii satului respectiv. Deci 
dorim din răsputeri să facem 
lucruri bune și cu bani mai puțini. 
Vom încerca și în continuare să 
mobilizăm astfel de resurse. Nu 
putem însă trece peste o 
anumită limită.

Gheorghe PAVEL

Sala festivă a Prefecturii a 
oferit, în seara de Sânziene, 
cadrul propice unui moment de 
bucurie a sufletului, o clipă ‘‘de 
redeșteptare a dorurilor”, cum s- 
a spus ta un moment dat. 
Organizația de femei a PNȚCD 
a organizat o seară de muzică și 
poezie, foarte gustată de 
asistență.

Reușita seratei muzical- 
literare s-a datorat organi
zatoarelor: dr. Lucia Sinoi 
Ciotloș, președinta Organizației 
de femei PNȚCD, prof. Rodica 
Uiețiu, ec. Cristina David și 
educatoarea Cornelia Bogdanei. 
Dar nu în ultimul rând meritul a 
fost al incitaților serii, poeți și 

^tineri interpret, elevi de la Liceul

de Artă "Sigismund Toduță" Deva. 
A citit din ultimul său volum de 
versuri "Lacrima de ambră”poeta 
Mariana Păndaru, au fost rostite 
versuri din creația Paulinei Popa 
("Mâinile mamei") și a lui loan 
Barb ("Manifest pentru femi
nitate”). Momentele de poezie au 
alternat cu cele muzicale, 
interpretate de Anca Preda, Laura 
Maila, Mara Tămășoiu și Cristian 
Dumitriu, elevi ai profesoarelor 
Doina Ona și Mariana Onțanu. 
Serata s-a încheiat cu romanțe 
interpretate de organizatoare, 
acordurile lor pregătind momentul 
final, când "spectatorii" au fost 
invitați la șampanie și saleuri.

Regretând nefericita coin
cidență a seratei (pregătită,

firește, cu mult timp înainte) cl 
calamitățile naturale din județu 
nostru, organizația a anunța-' 
că primește donații (în ban 
sau obiecte) pentru sinistra^, 
zilnic între orele 9-14, la sediu 
PNȚCD din Deva. Iar "dacă am 
reușit să creăm un moment de 
suflet - concluziona dna Lucia 
Sinoi Ciotloș - atunci, pentru 
dumneavoastră, care puneb 
lucrurile spirituale mai presus 
de cele materiale, promitem ca 
acesta este doar un început" 
Și, judecând după reacția celoi 
prezenți, ei se vor bucura sa 
mai poată participa la 
asemenea momente.

Viorica ROMANy

Prevederile
Legii lâ9 în 

derulare
La primăria municipiului Brad, cetățenii satelor 

aparținătoare Mesteacăn, Valea Brad, Țărățel și 
Ruda Brad au de spus peste 1000 de cereri prin 
care își revendică anumite suprafețe de pământ 
agricol și păduri, potrivit prevederilor Legii 169/ 
1997. Primăria a inventariat aceste cereri și 
așteaptă acum ca petiționarii să prezinte actele 
necesare care să dovedească proprietatea 
asupra terenurilor și pădurilor solicitate. Procurarea 
actelor se face anevoios, fapt pentru care foarte 
puține cereri au fost însoțite până acum de 
documente.(Gh. P.)

în urmă cu câteva zile Direcția județeană de 
drumuri și poduri R.A., prin secția din Brad, a 
început repararea șoselei județene Crișcior- 
Bucuresci-Curechiu. După ce au făcut
decaparea covorului asfaltic deteriorat și au 
transportat molozul rezultat, au început 
turnarea de plombe și a covoarelor de asfalt.

Șoseaua respectivă are o vechime de peste 
30 de ani și ar necesita o reparație capitală. Se 
speră că factorii abilitați vor asigura fondurile 
bănești, astfel încât în fiecare an să nu se mai 
facă cârpeli care costă foarte multi bani și nu 
rezistă în timp. (R.J.)

\_________________ _ _______________________/

Pe Bdul 22 Decembrie, 
nr.58, din Deva, lângă 
Direcția Sanitară Județeană, 
s-a deschis, după cum ne 
informează corespondentul 
nostru loan Jura, o nouă 
unitate de alimentație pu
blică - Cofetăria “Ana” 
(patroni: Maria și Gheor
ghe Șoica). în incinta uni
tății, consumatorii deveni, 
și nu numai ei, pot găsi 
atractive produse de pati
serie și cofetărie preparate 
în laboratorul propriu, 
băuturi răcoritoare, înghe
țată, cafea ș.a. la prețuri 
acceptabile. (M.B.)

Câteva precizări și ♦ ♦♦ mulțumirile noastre
Declarându-se întru totul de 

acord cu cele semnalate de noi în 
articolul “Un unicat muzeistic 
european se degradează sub ochii 
noștri”, publicat în numărul din 
14 mai, cu referire la starea 
deplorabilă a fumalului-muzeu de 
la Govăjdia, domnulNicolaePilly 
din Călan ține să facă niște 
precizări pentru care îi 
mulțumim. Iată-le - așa cum le-a 
făcut domnul Pilly în scrisoarea 
domniei sale.

“Este necesar să precizez că 
acest furnal - muzeu nu este cel 
mai vechi din Europa. De 
exemplu, în Ungaria, am văzut 
păstrat în bună stare un furnal 
pus în funcțiune prima dată în 
anul 1772, de Fazola Henric 
(1730-1779). Pe teritoriul 
țării noastre au existat furnale 
încă înaintea acestuia, ca de 
exemplu la Bocșa (1719)

Luncani, Tomești (1720- 
1734) și Reșița (1771). Acele 
furnale au fost însă dezafectate 
de mult, cel din Toplița (1781- 
1837) a fost distrus de un 
incendiu, iar la Reșița s-au 
construit pe locul primului 
furnal generații de furnale tot 
mai mari și moderne.

Mai doresc să precizez că, 
ceea ce se află în Anglia, în Bri
tish Museum, nu este macheta 
furnalului din Govăjdia. Este 
vorba aici de cuptorul vertical 
pentru extragerea fierului, de la 
Valea Paselor, de lângă Ghelar, 
descoperit în anul 1895, expus 
la Budapesta în 1897, apoi până 
în zilele noastre la muzeul englez. 
O fotografie a acestui cuptor, 
făcută la muzeul amintit, se poate 
vedea în cartea, al cărei coautor 
sunt, “Din istoria metalurgiei 
românești”E.T. 1981. Cuptorul

din Valea Caselor datează din 
sec. al IX-lea și este strămoș al 
furnalelor producătoare de 
fontă, care apar în Europa abia 
în sec. alXTV-lea. Cuptorul din 
Valea Caselor producea fier în 
stare solidă (lupe), iar furnalul 
de la Govăjdia, fontă lichidă”.

Sigur, cu aceste precizări 
situația exponatului de la 
Govăjdia nu este mai bună. Dar 
am ținut să le reproducem 
pentru că nu am avut pretenția 
de a deține cea mai completă 
informație în domeniu și a-l 
înarma pe cititor cu cea mai 
completă informație intr-un 
domeniu este de datoria 
noastră.

încă o dată mulțumiri 
vajnicului și autoritarului 
fabricant de fontă de la Călan, 
astăzi un venerabil pensionar.

Autorul.

\ MOTELUL MMMWf? "i
' Bradul se numără printre 
| puținele localități din țară care nu
■ au unde găzdui vizitatorii. Cei care 
' vin în delegație la întreprinderile și 

I instituțiile din municipiul de pe râul 
| Crișul Alb trebuie să facă zilnic
■ naveta la și de la Deva, deoarece 
1 la Brad nu pot fi găzduiți peste 
| noapte. Spațiul de locuit - hotel 
| este impropriu spus - din piața de 
. alimente a urbei este departe de a 
I asigura un minim de condiții 
| civilizate.
■ Daria Brad, cu câțiva ani înain- 
• te de 1989, au început lucrările de

construcție a unui motel. El 1 
aparține Federalcoop-ului Deva și | 
totul a decurs normal până într-o | 
zi când lucrările au stagnat total, ' 
iar materialele au început să I 
dispară, stăpânul dând totul uitării. | 
Nici intervenția Primăriei Brad de a ■ 
prelua construcția pentru a * 
continua și finaliza lucrările nu a | 
găsit ecou la proprietari. în aceste | 
condiții considerăm că nu va , 
surprinde pe nimeni dacă nu/l 
peste mult timp vom auzi că nu â | 
mai rămas nimic din materialele ■ 
aduse^ici. (Al. J.) !

fn cadrul Oficiului de 
reproducție și selecție a 
animalelor Deva funcțio
nează și punctul de 
însămânțări artificiale din 
localitatea Crișcior, coor
donat de dl loan Almășan. 
Aici se folosește material 
biologic valoros, asigu
rând ameliorarea efecti
vului de animale din 
comună și din localitățile 
învecinate. De asemenea, 
aici se urmărește pro
ducția zilnică de lapte 
obținută de la vacile 
însămânțate artificial.

X._____  ’ ______ -•

D școală ce arată bine I
S-au finalizat lucrările de reparații și zugrăveli la școala de la Stăncești- 

Ohaba, sat ce aparține comunei Dobra. Arată foarte bine acum, spunea dl 
primar Mlircea lacob Comșa, părinții și școlarii fiind mulțumiți de aspectul actual 
al instituției școlare. (E.S.)

> Din nou arestat
Istvăn Găbor are 26 de ani 

și este din Turda. Con
damnări a mai avut. Recent a 
fost din nou arestat. Și acest 
lucru întrucât, aflându-se el 
pe peronul stației CFR 
Petroșani, folosind violența; 
l-a deposedat de 100.000 de 
lei pe loan Bivolaru, 42 de ani, 
din Logrești, județul Gorj. De 
remarcat că victima este 
handicapată fizic (nu are o 
mână)!

> După amprente
Folosind date rezultate din 

compararea amprentelor, 
polițiștii din Deva au stabilit 
autorul furtului din locuința lui 
Valentin Burza, ,de unde s-au 
furat bijuterii și aparatură 

kxelectronică în valoare de x:- —...........................

1.550.000 de lei. El se 
numește Vasile Hiriestic și a 
fost arestat anterior într-o altă 
cauză.

>Nela și adeverința falsă
La Spitalul Județean Deva, 

Nela Becsa, de 30 de ani, din 
București, a prezentat o 
adeverință din care rezultă că 
este angajată la SC “Tehno 
Devis” SRL. Treaba este însă 
că adeverința era falsă, iar Nela 
s-a sustras astfel de la plata 
unor cheltuieli de asistență 
medicală în sumă de 806.383 
de lei.

> Fugarul a fost iden
tificat

O poveste destul de 
hazlie. Un individ era 
transportat cu taximetrul din

Călan la Simeria. Profitând de 
faptul că șoferul a părăsit 
temporar mașina și a lăsat 
cheile fiului său aflat în 
autoturism - necunoscutul s- 
a urcat la volan și a pornit la 
drum. După 50 de m a ieșit din 
carosabil și s-a lovit de un 
copac. Mașina a fost avariată, 
apoi abandonată, individul 
fugind de la locul faptei. A fost 
însă identificat de poliție. El se 
numește Mihai Gheorghiu, are 
20 de ani și nici o ocupație. De 
loc este din Călan.

> Escrocul și Noua 
Zeelandă

Nicolae Giurgiu are 47 de ani 
și este di’in Teremia Mare, 
județul Timiș. Polițiștii din 
Petroșani au stabilit că, în 
perioada februarie-martie 
a.c., el a înșelat 9 persoane 
cu suma 'totală de 10.000 DM, 
promițându-le că le va facilita 
obținerea unui loc de muncă 
în Noua Zjeelandă.

zDoni’ inginer s-a dat la 
furat

Lucrătorii Postului de 
Poliție TF: Petroșani au stabilit 

că Florin Stoica, 35 de ani, din 
Bănița, inginer la SC „Tilpe" 
SRL, este autorul unui furt de 
șină pentru cale ferată, din 
zona Districtului CFR Bănița. 
Valoarea șinei este de 
1.924.000 de lei.

>Un sucevean la arestul 
Poliției Municipiului 
Deva

Gheorghe Aioanei, un 
sucevean de 31 de ani, se 
află în arestul Poliției 
Municipiului Deva. El a fost 
prins în timp ce încerca să 
sustragă bunuri în valoare de 
650.000 dintr-o cabană situată 
în zona „Dealului Cetății” din 
Deva.

•> Identificat și 
reținut

A fost identificat și 
reținut Lucian Virug. Este 
din Târnăveni și cunoscut 
cu antecedente penale. 
Aflându-se el într-o seară 
la volanul unui autoturism, 
pe raza municipiului Deva, 
pe DN 7-a intrat în 
coliziune cu un camion 
oprit în afara carosabilului. 
A fost rănit un pasager din 
autoturism, iar Lucian a 
fugit. Ulterior s-a constatat 
că nu avea permis de 
conducere.

Rubrică realizată cu 
sprijinul IPJ Hunedoara ,
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meDin tară
14.000 ds aLwiai vw țiBursă regională de mărfuri pentru 

cereale și petrol în zona liberă
^aLwizati

Adunarea Parlamentară a 
Cooperării Economice a Mării 
Negre (APCEMN) a aprobat 
la propunerea delegației ro
mâne, înființarea unei burse 
regionale de mărfuri pentru 
cereale și petrol în zona li
beră Constanța. Senatorul 
Viorel Pană, inițiatorul ra-

FIDEL CAJTRO II ADREJEAZA UN
ADEVARAT OMAGIU LUI BILL CLINTON

H
8
H
II
B

■
I

Fidel Castro i-a adresat elo
gii susținute președintelui Bill 
Clinton, calificându-l drept un 
bărbat "inteligent", "om al păcii 
și al moralei", relatează AFP. 
"Aș spune că bilanțul e pozitiv, 
pe baza unei analize a unora 
dintre caracteristicile sale: cred 
că vrea să facă ceva pentru 
oamenii care l-au votat, l-am 
ascultat mai multe discursuri, 
are un program social just, 
chiar dacă nu este vorba des
pre un program revoluționar", a 
apreciat liderul cubanez, citat

■ I
■ ;
* ,

Parc, de, dfetoutâff far 

fitfebae# (Jaefcon Ca ho de, (Janedro
Construcția parcului de 

distracții tematic, Family 
Theme Park, al cântărețului 
american Michael Jackson în 

. Rio de Janeiro va începe în 
1999 și va costa între 600 și 
800 de milioane de dolari, 
transmite AFP. Conform unei 
note publicate de guvern, 

1 construirea parcului, al cărui 

nume și localizare exactă vor 
fi anunțate în următoarele 30

Restructurarea rețelei 
școlare este unul din pașii 
importanți pe care-i face Mi
nisterul Educației Naționale 
pentru alinierea învățămân
tului românesc la standarde 
occidentale. Astfel, Guver
nul își va acorda sprijinul 
pentru școli generale, licee

________________

Constanta
portului, a declarat agenției 
MEDIAFAX că scopul înființării 
Bursei la Constanța este atra
gerea prin România a coridoa
relor de transport al petrolului 
din zona Mării Caspice către 
Europa Occidentală. Raportul 
va fi transmis spre aprobare 
miniștrilor de Externe din țările 

de agenția Prensa Latina.
"Cum nu va mai candida 

pentru un alt mandat preziden
țial, acum Clinton se simte mai 
liber, vrea să-și găsească un loc 
în istoria președinților Statelor 
Unite", a adăugat Fidel Castro. 
Președintele cubanez pare să 
sugereze, astfel, că președintele 
american și-ar putea marca tre
cerea sa pe la Casa Albă printr- 
o schimbare a politicii Washing
tonului față de Cuba. Singura 
greșeală gravă a președintelui 
Clinton, crede "El lider maximo", 

de zile, va oferi 12.000 de locuri 
'de muncă. Michael Jackson și- 
a anunțat intenția să constru
iască acest parc la Rio de Ja
neiro printr-o scrisoare pe care 
a trimis-o guvernatorului sta
tului în luna mai 1998.

Arhitectul brazilian care 
conduce proiectul a afirmat că 
"Michael Jackson a ales Bra
zilia pentru că este una dintre 
cele mai mari țări din America 

și școli profesionale. Acest 
sprijin se face prin acordarea 
unei autonomii reale în ceea 
ce privește decizia și prin 
asigurarea unei baze mate
riale necesare. Liceele ne
performante vor fi sprijinite 
pentru stabilirea unui profil 
competitiv, astfel încât să se 

membre CEMN. Viorel Pană 
consideră că Bursa de Măr
furi a Mării Negre trebuie am
plasată la Constanta, care, 
pe lângă faptul că este port, 
reprezintă singura localitate 
cu statut de zonă liberă dintre 
propunerile avansate de ță
rile CEMN.

a fost aprobarea legii Helms- 
Burton, "pretându-se astfel 
politicii extremei drepte". 
Legea vizează o întărire a em
bargoului impus de SUA, de 
35 de ani, Cubei. Pe de altă 
parte, Castro s-a declarat 
"dezgustat de atâta ipocrizie", 
referindu-se la scandalurile 
legate de viața privată a 
președintelui american. Clin
ton este "sufocat, încolțit și 
hărțuit de o veritabilă con
spirație", a apreciat liderul 
cubanez.

Latină și Rio de Janeiro 
pentru că s-a îndrăgostit de 
acest oraș în cursul celor 
două vizite făcute", mai ales 
cea drn 1996 când a înre
gistrat un video clip, la Santa 
Maria. Parcul de distracții, 
care va ocupa o suprafață de 
un milion de metri pătrați, va 
fi al doilea al lui Michael 
Jackson, primul fiind con
struit în Polonia.

asigure calificări căutate pe 
piața muncii. Restructurarea 
învățământului se va realiza 
în două etape: prima se va 
încheia până la 15 septem
brie a.c., iar a doua va fi 
derulată în perioada 15 
septembrie 1998 - 15 sep
tembrie 1999.

Aproximativ 14.000 de cle
rici ai tuturor celor 15 culte 
recunoscute oficial în România 
vor beneficia, din luna septem
brie, de prevederile Legii salari
zării integrale a personalului 
clerical.

Potrivit Secretariatului de 
Stat pentru Culte (SSC), spe
cialiști ai acestei instituții și ai 
Ministerului de Finanțe discută în 
prezent ultimele detalii ale a- 
cestei legi. Florin Frunză, con-

Noi protocoale internaționale privind 
protecția mediului

♦

Un număr de 32 de țări din 
Europa și America de Nord, între 
care și România, au semnat la 
Aahrus, în Danemarca, două noi 
protocoale referitoare la protecția 
mediului, informează AFP. A- 
ceste acorduri vizează interzi
cerea emisiilor de plumb, cadmiu 
și mercur și a 16 poluanți orga
nici persistenți (POP). Țările care 
au semnat aceste acorduri tre-

Austria renunța
f

la o parte din 
aurul sau 

confiscat de
■i 
:i 
:! 

:■ 
■I

:! 
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naziști i
Austria este gata să renunțe ■ 

la o parte din aurul său confiscat ! 
de naziști în 1938, pe care vrea I 
să o doneze Fondului internațio- | 
nai pentru victimele nazismului, i 
creat la Londră, în luna decern- J 
brie a anului trecut, a anunțat un I 
responsabil al Cancelariei aus- | 
triece, citat de AFP. a

Austria a fost constrânsă să J 
depună 78 de tone de aur în I 

■ | banca Reich-ului, în martie 1938, | 
► I și a recuperat 50 de tone de aur ■ 

I după cel de-al doilea război ' 
I mondial. Ea renunță, astfel, la 28 | 

de tone de aur, în valoare de 80 | 
de milioane de șilingi (6,4 mili- . 
oane de dolari). ®

Banii din acest Fond nu vor fi | 
alocați în mod exclusiv victimelor | 
de origine iudaică ale Holoca-. 
ustului, ci vor merge și la alte I 
comunități persecutate, cum ar fi | 
cea a țiganilor, ai cărei numeroși ■ 
membri au pierit în lagăre. ■

I 
I
I
I
I
I 
I
V

Câteva zeci de zone din Flo
rida și Texas au fost cuprinse de 
incendii cauzate de un val de 
căldură care s-a abătut asupra 

'regiunii de câteva săptămâni, 
informează AFP, citând surse ale 
autorităților locale. în Florida, 
incendiile, care au devastat de la 
sfârșitul lunii mai peste 34.000 
de hectare, au cauzat moartea 
unei persoane și rănirea altor 17, 
cea mai mare parte pompieri. 
Circa 100 de persoane au fost 
evacuate din mai multe localități 
situate în nordul Floridei, în timp 
ce peste 70 de case și circa 40 
de clădiri publice au fost 
avariate.

silier al Secretariatului de Stat 
pentru Culte, a declarat pentru 
MEDIAFAX că de prevederile 
acestui act normativ vor beneficia 
toți slujitorii hirotoniți ai cultelor 
religioase recunoscute. El spune 
că la nivelul salarizării preoții vor 
avea retribuții echivalente cu cele 
ale cadrelor didactice. Florin Frun
ză respinge ipoteza potrivit căreia 
prin salarizarea integrală a cleri
cilor aceștia se transformă în func
ționari de stat, expuși influențelor 

buie să-și reducă emisiile acestor 
metale sub nivelele atinse în 1990. 
Benzina cu plumb urmează să fie 
eliminată progresiv până la data 
de 1 ianuarie 2005.

Aceste "protocoale de la 
Aahrus", care vor putea fi modifi
cate în sensul includerii unor noi 
substanțe, se înscriu în cadrul 
Convenției asupra poluării atmos
ferice a Comisiei Economice a

UN MANUSCRIS
MBUI&AIL

Un manuscris medieval din 
secolul al Xlll-lea, numit "Psal- 
u'rea Burdett", a fost vândut la 
licitație, de către casa Sotheby's 
din Londra, pentru suma de pa
tru milioane de dolari, transmite 
AFP. Această colecție de psalmi, 
împodobită cu 26 de picturi go
tice, a fost cumpărată de un 
colecționar anonim care nu a 
ezitat să plătească dublu față de 
estimările casei Sotheby's. 
"Psaltirea Burdett" â depășit, 
astfel, recordul de 3.632.500 de 
dolari cu care s-a vândut ma
nuscrisul britanic "Orele din 
Saint-Lo"

Muzeu Pit asso
Regele Spanie, Juan Car

los, și soția sa, regina Sofia, au 
inaugurat la Malaga, în casa 
natală a lui Pablo Picasso, un 
muzeu în memoria pictorului, 
transmite AFP. Au fost inau
gurate cu această ocazie trei 
expoziții cu lucrări ale celui 
mai celebru pictor spaniol al 
secolului 20. Casa natală a lui

Caniculă și incendii in 
Florida și Texas

în statul Texas, 60.000 de hec
tare destinate agriculturii și creșterii 
animalelor au fost devastate de 
incendii. Peste o mie de locuințe 
sinistrate au fost înregistrate de la 
începutul lunii mai. Cel puțin două 
persoane și-au pierdut viața din 
cauza efectelor caniculei abătute 
asupra Texasului, unde temperaturile 
au atins 45 de grade Celsius. Potrivit 
autorităților locale, pierderile econo
mice înregistrate din cauza secetei, 
în special în domeniul agriculturii, se 
cifrează la două miliarde de dolari.

Meteorologii spun că va fi o vară 
lungă și caldă. în Florida nu a mai 
plouat în ultimele două luni. Res
ponsabilii celor două state cred că 

exercitate de regimurile ce se 
vor afla la guvernare. în opinia 
SSC, Legea salarizării clerului se 
vrea a fi un act reparatoriu și 
compensatoriu față de toate a- 
buzurile suferite în perioada co
munistă de către cultele reli
gioase. Primii care vor beneficia 
de efectele acestei legi sunt pre
oții din zonele rurale, în cazul 
celor din mediile urbane ea de
venind efectivă de la 1 ianuarie 
1999.

Națiunilor Unite pentru Europa 
(CEE/ONU). Un număr de 32 de 
membri din cei 42 ai acestei 
Comisii au semnat noile proto
coale. Ele vor intra în vigoare 
după ce vor fi ratificate de 16 
dintre țările semnatare. Un nu
măr de 55 de țări au participat la 
Aahrus la cea de-a 4-a confe
rință pan-europeană asupra 
mediului.

Colecția de psalmi, vândută 
cu prețul exact de 4.402.400 de 
dolari a fost, probabil, alcătuită în 
1280 și era cartea personală de 
rugăciuni a lui Jean de Villiers, 
conducător al Ordinului Cava
lerilor Ospitalieri ai Sfântului 
loan. Jean de Villiers a participat 
la cruciade pe Pământul Sfânt. 
Grav rănit, el s-a refugiat în 
Cipru, unde a rămas psaltirea 
până în 1294. Manuscrisul a 
reapărut în Anglip în jurul anului 
1300, la familia Munchensen și. 
apoi a fost dăruit în 1634 lui Jane 
Budett, sub numele căreia este 
cunoscut în prezent.

I

Picasso a fost renovată înce
pând cu 1997. Lucrările au 
costat peste 1,6 milioane de 
dolari. Clădirea are cinci etaje. 
Primul, unde s-a născut 
Picasso, este ocupat de muzeul 
dedicat pictorului și de o sală de 
expoziții, iar celelalte găzduiesc 
o sală de recepții, un centru de 
documentare și birouri.

singura soluție ar fi sosirea sezo
nului de furtuni tropicale. în unele 
zone, el și-a făcut deja apariția, 
ploile ținând sub control focul, uar 
fulgerele fiind la originea extinderii 
focarelor incendiilor. Președintele 
Bill Clinton a declarat întreg teri
toriul Floridei zonă sinistrată, ceea 
ce va permite alocarea unor fonduri 
federale. Guvernatorul statului 
Texas, George Bush Jr., fiul fostului 
președinte americanLa solicitat 
întăriri din partea administrației 
federale, pentru a stinge incendiile 
declanșate.

MEDIAFAX
,z
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PLOILE

ii wyfa1 divinii...
I , \ I / -f

Când ii vezi pe câte unii ■ 
Tot mai viguroși, mai mulți -,

------- Prinși în mrejele minciunii,
Cum se screm să pară culți,

Tu nu le privești obrazul?
Nu vezi urme de șorici?
Nu te invadează hazul
Pentru-acest soi de pitici?

...Uite-i, dragă Coryntina - 
Anonime vietăți 
Cum se bălăcesc în ‘tina 
"Sfiritei“/mediocrjtățl!

Dumitru HURUBĂ

®ntr-un ziar întâlnesc un a- 
nunț prin care se caută muncitori 
pentru recoltat citrice în Grecia. 
M-am și imaginat într-o livadă 
troienită de fructe galbene, echi
pat sumar, sub soarele meditera
nean, desenând - cu tuș - pe 
câteva portocale ochi de copil, 
iar portocalele să traverseze 
oceanul... ®Ne-a spus Victor 
Hugo: "Există suflete de rac, 
care tot merg de-a-ndărătelea, 
mereu spre întuneric, dând îna
poi în viață, în loc să înainteze, 
devenind tot mai rele și îmbi- 
bându-se din ce în ce mai mult 
cu întuneric...". ®Ce "instructiv- 
educativă" poate fi o călătorie cu 
trenul... Vezi oameni în zeci de 
ipostaze - de la ronțăitul discret

"Adevărul și competența pot fi, 
eventual, reînviate, ca valori; dar 
înfrângerea și demascarea pros
tiei - dușman de moarte al ra
țiunii, inteligenței și bunului simț 
- mi se pare o utopie", “Nu foa
mea și frigul ne va ucide. Și nici 
frica sau lașitatea. Ci prostia 
cântând din fluierul strămoșesc, 
ducându-ne la râpă ca pe niște 
șobolani hipnotizați de vraja ei", 
"Ajung doi inși - un prost și o 
lichea - ca puterea să fie ser
vită", “Prostia este forma cea 
mai nocivă a cruzimii, răul cel 
mai răspândit și cel mai bine 
camuflat'. - ©Până acum câțiva 
ani trăiam bucuria de a-l auzi pe 
psihiatrul Eduard Pamfil vorbind 
la radio, îi citeam gândurile

© Șeful de sală îl întreabă 
pe ospătar:

- De ce nu-l arunci afară pe 
bețivul ăsta?

- Mi-e milă de el. Acolo îl 
așteaptă nevastă-sa și soacră-sa!

© - Doctore, soția mea m- 
a trimis la dumneavoastră pentru 
că am vorbit în timpul somnului. 
Ce mă sfătuiți să fac?

- Să fiți mai atent la ce 
vorbiți!

© Soțul se întoarce acasă 
noaptea târziu și-și găsește con
soarta în pat cu un bărbat străin.

- Cine-i tipul ăsta? o întreabă 
el.

- Dacă ai impresia că aceas
tă situație te va ajuta să-ți justifici 
întârzierea, te înșeli!

© Mama își sfătuiește fiica:
- lată, eu am 45 de ani și 

de 25 de ani sunt căsătorită și 
iubesc un singur bărbat...

- Dar tata știe asta?

© - Gigele, ce-ai vrea să-ți 
aducă barza, un frățior sau o 
surioară?

- Dacă ar fi după mine, eu aș 
vrea un cal de lemn...

© - Tăticule, tu știi care
tren sosește cu cea mai mare 
întârziere?

- Care?
- Cel care mi l-ai promis anul 

trecut, de ziua mea...

Culese și prelucrate de
Hie LEAHU

Oare în fiecare an vremea se 
răzbună pe munca omului, pe săr
manii noștri parlamentari sau oare 
omul nu învață din semnele na
turii?! Au mai fost ploi și anii trecuți, 
inundații au mai fost și ele, doar 
omul nostru a rămas cu speranța 
că ploile nu vor fi mari, inundațiile 
nu vor mai fi atât de periculoase... 
Se pare că speranța a fost mai 
mare decât învățămintele trase 
căci iată iar ploile ne-au luat pe 
nepregătite, digurile nu au fost 
făcute și iată că apele s-au întins.

Emisiunile TV și informațiile 
radio ne dau vești cutremurătoare.

Parlamentarii probabil regre
tă că nu s-au luat măsuri încă de 
anul trecut și încearcă să reme
dieze ceva acum când apa e 
peste tot, iar ajutorul lor pare a fi 
o frectie la un picior de lemn.

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

Au rămas oameni fără un 
acoperiș sub care să trăiască, și- 
au pierdut mulți munca de o ju
mătate de an. Pământuri sub 
apă, case inundate, animale 

dispărute și acolo unde nu a 
ajuns inundația a căzut grin
dina... Cerul e încă întunecat, se 
mai anunță ploi, apele cresc...

Cine să fie vinovat? 
Dumnezeu că a dat ploile, ploile 
că au căzut în cantitate prea 
mare, omul pentru că nu a învă
țat din semnele naturii în anii 
care au trecut?... Probabil toate 
participă câte puțin... și până 
atunci, mai plouă...

ina DELEANU

RcflcctÎA
>

sĂptămÂMÎi
- “Vecinătatea prostului e mai groaznica decât moartea, iar 

intălnirea cu el e nenorocire fără sfârâit".
Tuti-Namo

(luas-tăti j2£t±an£.
• "A fost picătură de apă ș.<. iată, s-a pierdut tn mare; a fost fir

d» praf și l-a înghițit pământul; ce urmă lasă trecerea ta prin aceasta 
lume? O buită gâză care s-a născut ca să piară în neființă".

Omar KHAYYAM
• "Trupul mort și sufletul prostului sunt la fel*. 

ASAD! TUȘI
• 'Groaznică e doar moartea moartea fără înviere pieirea 

sufletului în urma neștuntei șl nesocotinței*.
NASER KNOSROU

• “Dacă tânărul începe să lenevească, rămâne cu un caracter 
josnic ți suflet întunecat*

FERDOUSI
Selecție de Hie LEAHU

al unui măr, până la datul rotund 
al cuiva care e și el șef pe la un 
atelier de ascuțit ovăz, vezi mi
zeria umană "micro" și "macro", 
vezi omul necăjit care traver
sează țara fără a avea cea mai 
elementară noțiune geografică, 
vezi personaje de o prostie... 
enciclopedică, vezi copii mici 
trambalați prin tren ca-n vreme 
de război... ® "Simplul fapt că 
unii dintre noi știu să scrie, să 
citească și să facă puțină mate
matică nu înseamnă că merităm 
să cucerim universul". Așa își 
încheie Kurt Vonnegut romanul 
"Hocus-Pocus"; fraza nu face 
decât să confirme convingerile 
de liber-cugetător ale autorului, 
care în 1977 spunea un lucru de 
o mare profunzime pe linia emi- 
siei-recepției în lumea scrisului: 
"Nu ducem lipsă de scriitori ta- 
lentați, ci de o masși constantă 
de cititori". ©Cum continuă să-mi 
fie frică de bomba atomică și de 
omul prost, redau câteva sclipi
toare gânduri despre Măria Sa 
Prostia, consemnate în jurnalul 
său de neuitatul I.D. Sârbu:

proaspete în presă. Perso
nalitate polivalentă și prezență ' 
benefică, regretatul Eduard 
Pamfil a scris cărțile pe care le- 
aș lua cu mine într-un exil. îmi 
pare rău că nu pot reproduce 
decât un gând în acest spațiu: 
"Cel-mai trist lucru de pe pământ 
sunt ființele făcute dintr-un lut 
docil și ascultător, care se supun 
determinării modelatoare a spe
ciei, care ascultă tot catehismul 
poruncilor impersonale pe care 
natura le inculcă în materia vie 
din care este modelat insul. Dar 
nu conține și nu poartă nimic din 
libertatea și din oblațiunea im
primate de către natură în lutul 
elementar al ființei. îmi vine în 
minte o dureroasă constatare a 
lui H.Ey; acesta împărțea oa
menii în două categorii: în cei a 
căror existență se înscrie în chip 
diamantin în conștiința celorlalți, 
și pe care el îi numea "ființe 
înstelate", în paralel cu formula 
la fel de pregnantă despre fiin
țele care nu posedă decât "cali
tăți triste".

Hie LEAHU j
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Adrian Păunescu și drumul i 
i golgotei sale

Ca întotdeauna, Adrian Păunescu uimește. Fibra poetului care | 
asociază surprinzător și fericit incompatibilitățile, a făcut să i 
armonizeze în emisiune invitați extrem de diferiți, cu opinii diferite, ce . 
și-au găsit, spontan, convergența. Adrian Păunescu ar pune la I 
aceeași masă, cu efecte plăcute, pe Fidel Castro, Saddam Hussein ’ 
ori Benjamin Netanyahu cu Bill Clinton. Bă i-ar face să-i recite și 
versurile în limba română. Adrian Păunescu e viu, are aplomb și ceva 
ce unii zic că s-ar numi charismă. în orice caz, nu poate fi măsurat | 
cu metrul comun. Calcă în băltoace, stropește pe toată lumea, pentru 
ca brusc să se înalțe în văzduh. E un iluzionist; scoate din colivie 
stăncuțe, vrăbii, rozătoare cu aripi și, din când în când, îngeri, cu 
urarea - ordin: aveți grijă de cuvintele vieții voastre.

în aceeași noapte pleca spre Tîrgu Mureș și Cluj. De unde atâta 
forță? Urmează cu seninătate drumul Golgotei sale, ca o predestinare 
în care se răsfață, dincolo de tentațiile lumești, din care totuși se 
înfruptă copios. Un demon îl pune în mișcare, chiar dacă unii vor 
spune că umbra lui e umbra propriei statui, turnată din arginți. Ca 
orice om mare, în toate înțelesurile, insomniacul Adrian Păunescu 

| deranjează circulația pietonilor exemplar de cuminți. Riscul rămâne 
. întreg. De aceea, probabil, în final Dinu Săraru dă o încheiere discuției 
■ astfel:" Trebuia să ne punem centurile de siguranță", 
j Fragment din "Radiografia unui talk-show"de
i Cornel Radu Constantinescu, apărut în

"Adevărul literar și artistic" din 26 mai 1998
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ORIZONTAL: 1) Stimulatori ai ape
titului prin tehnica amânării - Ecou de 
circumstanță la chemarea depărtărilor; 
2) Vechi porumbei voiajori cu aripi 
prăfuite - Fluture de apă pe aripi de 
vânt; 3) Culoare lăutărească pentru 
sentimente ieftine - Ajuns prin pile să 
aibă sarcini importante; 4) Apăruți sub 
soare din golul neființei - IVIod de a 
smulge florilor lumina; 5) Lansarea unui 
solist pe calea undelor - Șugubeață cu 
girul nostimadei de familie - Strigăt cu 
care se alungă vițeii; 6) Cadre de 
specialitate în programare - Semnul 
roșu de lângă inimă; 7) Mereu zburlite 
fără să le fie frică - întruchipări bonome 
ale spiritului de turmă; 8) Zămislită 
adesea în traista cu povești - Platoșă 
de lut pentru lacrimile cerului; 9) Ter
men de judecată amânat sine die - 
Lansare în atac în urma unor reacții 
caustice; 10) Solo nocturn la un concert 
în aer liber - Mod de prezentare de-a 
dreptul slinos.
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A interpretat eroine elegante, 
răpitoare, dar și distante, uneori 
glaciale, ceea ce i-a determinat 
pe mulți să o caracterizeze pe 
LEE REMICK 
"femeia fără 
vârstă" sau "că 
este în stare să
pună la îndoială strălucirea ori
cărei stele de cinema..."

S-a născut la 14 decembrie 
1935 în Boston - statul Massa
chusetts și a debutat cu "A Face 
in the Crowd" (Un om în mulțime). 
-1957, în regia lui Elia Kșzăn. 
Alături de Paul Newman apare în 
ecranizarea prozei lui Tennesse 
Williams "The Long Hot 
Summer" (Lunga vară fierbinte) 
-1958, regia Martin Ritt. Un film 
dramatic în care conflictele se 
transformă în pasiuni puternice. 
Creația sa a fost primită cu entu
ziasm, același lucru repetându- 
se și cu "Anatomy of Murder" 
(Anatomia unei crime) - 1959, în 
regia lui Otto Preminger.

S-a "specializat" în filme psi
hologice cum au fost "Wild River" 
(Fluviul sălbatic) - 1960, regia 
Elia Kazan sau "Baby, the rain 

must fall" (Fetițo, 
ploaia cade din 
cer) -1964, re
gia Robert

Mulligan, cu Steve Me Queen. O 
surprinzătoare apariție are în 
western-ul "The Hallelujah Trail" 
(Pe urmele lui Aleluia) - 1966, 
regia John Sturges, în rol de 
femeie energică care distruge o 
caravană de căruțe pline cu 
whisky, ce .... atrăgeau indienii!

A mai interpretat roluri în 
registrul psihologic în "The Euro
peans" (Europenii) - 1979, regia 
James Ivory și "Torn Between 
Two Lovers" (între două iubiri) - 
1979, regia Delbert Mann. în 
sfârșit, unul din ultimele sale 
pelicule a fost "Jesse" - 1988, în 
regia lui Glenn Jordan.

Adrian CRUPENSCH!

VERTICALS) Extracție toxică din plante cu utilizăr^* 
apotecare - Valoare populară pentru prețul tăcerii; 2) Efect 1I 
strălucitor de piatră într-o măiastră montură - Etichetarea 
uneia cu apucături grosolane; 3) Feroghid pătrunzător cu 
sarcini de trăgător - Spațiu circumscris regiunii coastelor: 4) 
Cantonamente agreste pentru o formație de... B! - Zonă 
silvestră cu mari restricții; 5) Bazele unor ondulații făcute cu 
fierul - Moment paroxistic în efervescența evenimentelor; 6) 
întrunirea estivală a tinerelor culegătoare - Doici păcălite de 
sugari duplicitari (dim.) - Rezultat în urma unei însușiri de la 
fondul funciar; 7) Zona tabu a secretelor fierbinți - Cromatică 
spectrală dintr-un peisaj autumnal; 8) Varianta indigenă a unui 
joc cu bătaie lungă - Se spune, de obicei, la rugăciunea de 
seară; 9) Stil popular de a trage chiul la joc - Critici exprimate 
pe un ton vehement; 10) Wagon-lits pentru începători în 
deplasare (pl.) - Zâna cu ochi de rouă și sulițe purpurii, 
însângerând pieptul nopții.

Dicționar: CUO, OACA, AOLI, EOS.
Va si le MOLODEȚ

Dezlegarea careului "Meciuri, Meciuri" apărut în 11 
ziarul nostru de sâmbăta trecută:

1) BAREM-MIRI; 2) ARAP-STRAT; 3) ROCADE-ORI; 4) 11 
AM-TOCĂNIT; 5) ACCAR-G/-A; 6) S-AR-PACE; 7) TAPETAT- I ■ 
BG; 8} AGI-ORATOR: 9) RETUR-TUȘE; 10) TREN-RELAȘ.J "

MAT fa 2
MUTĂRI

■
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Controlul 
poziției:
Alb: Re3, De5, 
Tc7, ph2
Negru: Rg4,
p:g6 și h4
Soluția proble
mei din nr. tre
cut:
1. Dh6! C:h6
2. Cf3 mat
1. ... Rh3
2. D:h5 mat
1. ... Cd4
2. Cg6 mat
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OFERTE DE 
SERVICII

ANIVERSARI

• Cu ocazia împlinirii vârstei de 
50 ani soția Maria, fiicele Diana și 
Gabriela urează dragului lor Stark 
Stefan multă sănătate, fericire și un 
sincer "La multi ani". (8851)

CVANZARI .
CUMPĂRĂRI

• Vând casă în Spini și apar
tament 3 camere, boxă, în Deva, str. 
împăratul Traian, bl. 15. Tel. 215410 
(7973)

• Vând casă cu etaj, plus teren 
4800 mp, avantajos, corn. Luncoiu 
de Sus, la șosea. Tel. 223707 sau 
214343 (7977)

• Vând apartament 4 camere sau 
scnimb cu apartament 2 camere 
plus diferență, preț negociabil. Bloc 
1, ap.1, str. Eminescu, parter, poziție 
privatizare. Inf. tel. 094/602408, făm. 
Costa-loc. Lăsău.

• Vând garaj și apartament 2 
camere, etaj 1, Deva. 62142916821)

• Vând apartament 3 camere, 
central, 18000 DM. Tel. 230869, 
217183 (6823)

• Vând apartament 3 camere în 
Brad. Tel. 626964 (3480)

• Vând apartament 2 camere 
Dacia, posibilități privatizare. Tel. 
222426(7094)

• Vând apartament 3 camere, 
zona Dorobanți. TeL 230862 (6782)

• Vând casă, Orăștie, str. N. 
Titulescu, nr. 22. Informații la 
domiciliu. (7852)

• Vând garsonieră, confort unu, 
în bloc nou. Informații tel. 230358 
(6773)

• Vând casă, Ilia. Informații tel. 
218771 sau str. Libertății nr. 3, Ilia. 
(6776)

•Vând casă, anexe, 1600 mp, 
grădină. Informații Ilia, str. Libertății 3 
sau 218771. Vând 2800 mp teren, 
zona Bejan, preț convenabil. Tel. 
233354(6775).

• Vând apartament central, 4 
camere, îmbunătățiri (Liceul Auto). 
Tel. 626026 (6780)’

• Vând Dacia 1300,1981, repa
rație capitală. Tel. 227601 (6815)

• Vând ARO 320, fără motor și 
cutie viteză. Tel. 622476, 623851 
(6770)

• Vând avantajos camion IFA W 
50,5,5 tone, stare bună, înmatriculat. 
Tel. 224754,092341439 (6819)

•Vând Renault21 Nevada (combi, 
Diesel 19871 8900 DM, negociabil. Tel. 
054/234048.212487 (OP?

• Vând Dacia Break, fabricație 
’1996, cu toate îmbunătățirile sau 
schimb cu Cielo. Tel. 058/752174 
sau 058/751117 (7858)

• Vând Audi 80, avariat, înma
triculat, Orăștioara de Jos, nr. 74, 
seara. (7860)

•Vând Dacia 1300, preț nego
ciabil. Informații tel. 054/659131, 
localitatea Bucureșci. (7540)

• Vând tablă zincată cutată de 
0,75 și dreaptă de 0,45. Tel. 227929 
(6809)

• Vând oțel beton diametre 6, 
8,10,12. Tel.'213637 (6809)

• Vând aparat spălat autovehi
cule, tip Italia, 140 atmosfere, 150 
grade apa caldă, 2300 mărci. Deva 
624394, după ora 16(3479)

• Vând pompă apă presiune, 
profil U. Tel. 225632 (6818)

• Vând mobilier dormitor și de 
tineret. Tel. 220745,217582. (6806)

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

• Vând mobilă second-hand și 
jucării import, Deva (rdagazin 
Bachus, etaj 1). Tel. 234150 (6890)

• REFILL-URI imprimante INK
JET, laser, copiatoare noi, second
hand, orice toner, developer, case 
marcaj, cântare electronice. U,L- 
TRASERVICE. Tel. 054/715213 sau 
092/380613(8158)

• Vând mobilă diversă (dulapuri, 
canapele), frigider240 litri, televizor, 
covoare persane. Tel. 233840 
(8150)

• S.C. ULTRAROM Galați vinde 
tablă zincată, decapată, neagră, 
țevi profile. Tel. 036/416072, 092/ 
248412 (OP).

•Vând boiler gaz, 60 litri, italian, 
tel. 241048, după ora 18. (7859)

• SC Jupitex Prodcom SRL 
Deva, cu sediul în Bălata, Ferma 
8, bl.6 angajează : SECRETARĂ 
- foarte bună cunoscătoare 
limba germană, scris, vorbit, 
cunoștințe evidență contabilă 
primară și operare calculator, 
PORTAR - persoană serioasă, 
fără cazier și MUNCITOARE 
sortatoare obiecte îmbrăcăminte, 
înălțime minim 1,65 m, vârsta 20- 
35 ani. Selecție la sediul firmei, 
orele'8-12. (6813)

PIERDERI

• Pierdut legitimație de serviciu 
pe numele Pal Anton, eliberată de 
Siderurgica Hunedoara.O declar 
nulă. (8165)

COMEMORĂRI

• Cu inimile zdrobite, mama și 
tata anunță că luni 29 iunie se 
împlinesc șase săptămâni de când 
nu mai este printre noi scumpul 
nostru copilaș

MARCO NEANȚU 
ALEXANDRU (5 ani)

Rămâi cu bine suflet blând/Căci 
noi venim pe rând/. (7994)

• 12 ani de lacrimi și dor de când 
ai plecat pentru totdeauna dragul 
nostru

NELUMUNTEANU
din Simeria. Nu te vom uita niciodată. 
Dumnezeu să te odihnească în 
pace! Familia. (6771)

• Nimic nu poate stinge dorul și 
durerea din inimile noastre. Lacrimi 
și flori pentru sufletul tău bun și 
drag

SERAFIN EMIL POPA
din Deva, la 6 luni de la trecerea ta 
în eternitate. Parastasul de po
menire va avea loc duminică, 28 
iunie, la Biserica din Banpotoc. Nu 
te vom uita niciodată. Tata, mama, 
fratele și bunicii din Banpotoc. 
(6808)

• Un trist eveniment a împiedicat 
pe draga noastră soră și fiică

DIANA TRIPON
să-și sărbătorească astăzi, 
28.06.1998, ziua de naștere. O 
sfântă rugăciune la mormântul tău 
în această zi aniversară. Gigi și 
Gheorghe Tripon. (8166)

Societatea Comercială 
riidroconstructia SA

■

București, Sucursala Râul 
Mare Retezat, localitatea 

Brazi, Jud. Hunedoara
Angajează urgent:

ÎNCHIRIERI

• Caut de închiriat garsonieră 
mobilată. Tel. 233588, 092/281299 
(6774)

S ingineri în specialitatea Construcții 
Drumuri și Poduri cu vechime minimă de 3 
ani în producție pentru lucrările contractate 
de unitatea noastră în tară:• 1

E ingineri în specialitatea Construcții Ci
vile și Industriale cu vechime minimă de 3 
ani în producție pentru lucrările contractate 
de unitatea noastră în țară;

E inginer tn specialitatea zootehnie cu 
vechime minimă de 10 ani în specialitate.

Informații suplimentare la biroul personal al
Sucursalei R.M. Retezat, telefon 054/777746.

V- ■ ■ —................................... 'J

SC 1ÎLVILA IMl’-l'Xl» SRL
DEVA

STR. DEPOZITELOR, MR. 2 A 
VINDE EN GROS:

7. FĂINĂ IMPOIFI UNGARIA:
- tip BL 80 saci 50 kg: 2200 lei/kg
- tip BL 65 saci 50 kg: 2300 lei/kg
- tip BL 55 saci 50 kg: 2400 lei/kg
- tip BL 55 pungi 1 kg: 2690 lei/kg
- mălai grisat pungi 0,5 kg: 1400 lei/kg

2. FĂINĂ INDIGENĂ:
- tip 550 saci 50kg: 2250 lei/kg
- tip 550 pungi lkg: 2500 lei/kg
- gris pungi 0,5 kg: 1500 lei/kg
Pentru cantități mai mari de 5 tone se aplică un 

discount de 50 lei/kg.
3. MARGARINA LINCO
- cutie 500 GR.: 3610 LEl/cutie 
Informații la tel. 054-230491; 220549.

î SC CASIAt SA DEVA

PRIMELE REZULTATE 
ALE PRIVATIZĂRII AU 
ÎNCEPUT SĂ SE VADĂ

Firma austriacă LASSELSBERGER a cumpărat 
la sfârșitul anului 1997 pachetul majoritar al 
SC CASIAL SA DEVA, aducând pentru societate și 
o importantă piață de export pentru ciment.

în primele 5 luni ale anului 1998 producția 
s-a dublat față de aceeași perioadă din anul 
1997, jumătate din producție fiind destinată 
exportului.

Managementul local a fost reconfirmat.
în prezent, împreună cu Institutul CEPROCIM, 

se definitivează studiile de modernizare, urmând 
ca în a doua jumătate a anului să demareze 
lucrările de investiții aferente.

♦ *

Programul de protecție a mediului a fost deja 
demarat cu asistența tehnică a firmei daneze 
DANCEM și asistența financiară a Guvernului 
Danemarcei.

--............... - ■ ■■ —Z

SC CONDOR SA
STATIA UTILAJ TRANSPORT DEVA

J

Str. Depozitelor, nr. 21 
Tel. 226157; Fax. 054/221175

<CZZ"amgajează
> 2 electricieni autorizați instalații forță și 
automatizări;
> 1 electrician auto.

Salariul negociabil!

IN ORICE OCAZIE, 
PUBLICITATE PRIN

Reduceri de prețuri!
la

O INTERFOANE SCARĂ BLOC 
O ALARME AUTO 

O ALARME SPATII COMERCIALE 

COM - ELECTRO SERVICE SRL
Deva, Aleea Crizantemelor, bl. Ml

Tel. 092/258053 
Tel./fax: 223406.

---- - - --- -------------------- 

s.c. SAPiiuc S.A. imj 
Executăm confecții metalice și mobilier 
la comandă, acoperim cu structură din 

lemn și tablă, confecționăm uși și 
geamuri din lemn.

Vindem și executăm tonete stradale 
metalice, omologate și roabe la un preț 

avantajos.
Informații la tel: 214591 ■ S.C. SAPRUC

S.A. Deva, Aleea Atelierelor, nr.l. j
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IU BANCOR EX
aSSBa BANCA ROMANA Pt COMIRȚ tXTtWOW IA

Suicuursaill^i IDevai

Volum de debut

"Tâcetvaaioflacârâ"

anunță vânzarea la licitație cu executare 
silită a următoarelor bunuri aparținând 

SC Naghi & ZSOK Contapex SRL Deva:
E> autocamion ROMAN Diesel
E> diferite tipuri de mașini de cusut, mașini 

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

E> TV color Panasonic, Crown
[7> frigidere Arctic
[Z> fax
E> mobilier de birou
E> stoc de stofe și confecții

Licitația va avea loc în data de 1.07.1998, 
ora 11, la sediul SC Naghi & Zsok Contapex SRL 
în Deva, str. Mihai Viteazu nr. 112.

Informații suplimentare se pot obține la 
sediul Bancorex Sucursala Deva, Bulevardul 22 
Decembrie, bloc 7, parter, telefon 054/230185.

SC “DEVACOMB” SA
MINTIA

convoacă în condițiile Legii nr. 31/1990 
Adunarea Generală a Acționarilor, 

în data de 08.07.1998, ora 10.00, la sediul 
societății, cu următoarea ordine de zi:

1. Modificarea statutului societății 
privind structura acționariatului.

2. Diverse.

în cazul în care nu sunt îndeplinite 
condițiile statutare, adunarea se amână 
pe data de: 16.07.1998, ora 10.00.

începând cu data de 1.07.1998

achită dividendele cuvenite acționarilor 
săi P'^tr • - • - •-> -- ■ ■ - •’ ■- ' '
hotelului Sarmis, de luni până vineri între 
orele 9-14.

Acționarii vor avea asupra lor buletinul 
de identitate, certificatul de acționar, 
eventual procura în cazul în care nu se 
ridică de către titular sau alte documente 
care să ateste că este îndreptățit să ridice 
dividendul.W , . . .J)

PAGININAȚIONALE--------------------------------------------------------------- y------------------------------------------------

CEL MAI COMPLET, CEL MAI POPULAR Șl CEL MAI 
CĂUTAT ANUAR DE PUBLICITATE DIN ROMÂNIA

UN INDISPENSABIL INSTRUMENT DE LUCRU PENTU 
TOȚI AGENȚII ECONOMICI, UNITĂȚILE ADMINISTRATIVE 
Șl INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, CULTURĂ, SĂNĂTATE.

Până în luna august a.c., se desfășoară, în toate județele 
tării, acțiunea de înscriere în ediția 1999 a catalogului "PAGINI 
NAȚIONALE".

Agenții economici care nu au încheiat încă contract pentru 
înscrierea în cea de-a șaptea ediție a catalogului național, pol 
solicita acest lucru prin adresă scrisă, fax sau telefonic, la sediul 
Biroului județean din Deva - str. Aleea Păcii, bloc A2, ap. 41, 
telefon și fax 213500.

Costul înscrierii este în funcție de spațiul tipografic solicitat, editorul 
aplicând substanțiale reduceri pentru continuitate și fidelitate.

Tariful minim este de 150.000 de lei, el incluzând obținerea, 
în momentul încheierii contractului, a catalogului actual și a unui 
exemplar al ediției următoare, după apariție (decembrie 1998).

Librăria "Gheorghe La- 
zăr" din Deva a fost joi (25 
iunie) gazda lansării unui 
nou volum de poezii ce îm
bogățește zestrea literară 
autohtonă.

Intitulat "Tăcerea ca o 
flacără", volumul reprezintă 
debutul editorial al lui loan 
Barb (redactor la cotidianul 
"Transilvania Jurnal"), un

poet deja matur care scrie 
poezie de douăzeci de ani, 
după cum preciza Mariana 
Pândaru, prezentându-l pe 
autor: "El se înscrie pe linia 
poeților născuți iar nu făcuți 
și pe linia inconfundabilului 
spirit transilvan".

Pătruns de emoția și de 
importanța momentului, 
loan Barb mărturisea că a- 
ceastă primă carte "se vrea 
scrisă cu parfumul unor a- 
notimpuri epuizate", convin- 
gându-i pe cei prezenți cu 
două dintre poeziile sale că
rora le-a dat citire.

Apărut la Editura "Călă
uza", în cocheta colecție de 
poezie "Cărțile albe", volu
mul semnat de loan Barb 
pare a-l defini pe poet prin 
poemul - corolă înscris pe 
una din coperțile cărții: 
"Doamne/ mi-ai dăruit/ atât 
de puțină/ ființă/ încât/ nu pot 
dura/ o poartă/ Luminii din 
mine..." (G.B.)

Aniversarea Corului de 

la Orăștie
Aniversarea celor 130 

de ani de existență a Co
rului de la Orăștie va fi 
marcată sâmbătă (27 iu
nie a.c.) printr-o serie de 
manifestări organizate de 
Inspectoratul pentru Cul
tură și Centrul de Creație 
Populară ale județului Hu
nedoara și de instituțiile 
locale: Consiliul local, Des
părțământul "ASTRA", Pa
rohia Ortodoxă, Casa de

Cultură și Muzeul de Etno
grafie și Artă Populară.

începând cu ora 9 va a- 
vea loc la Biserica Ortodoxă 
"Adormirea Maicii Domnului" 
un parastas de pomenire 
pentru coriștii trecuți în eter
nitate, urmat la sala "Astra" 
de un simpozion, expoziție 
documentară și concertul 
festiv susținut de formații co
rale din Orăștie, Deva, Petro
șani și Oradea. (G.B.)

I Natalitate
' în perioada scursă de la 
| începutul anului 1998 evo- 
| luția principalelor fenomene 
i demografice din țara 
J noastră a cunoscut o ușoară 

1 ameliorare atât în mediul 
I urban cât și în cel rural. Re- 

| zultatul? A crescut natalita

(Urmare din pag.1)

Cea mai mare parte dintre 
cei cu care am stat de vorbă 
acuză societatea că nu le asi
gură un loc de muncă, spunând 
că altă șansă nu le-a mai rămas 
decât să caute prin gunoaie. 
"Am ales această soluție în dis
perare, ne spunea între altele 
Rozalia Mangu. Am acasă cinci 
guri de crescut, iar cu bărbatul 
nu mă pot înțelege. Ce să fac? 
Decât să fur, mai bine caut prin 
gunoaie. Unde să merg? Vezi, 
cine mă angajează pe mine care 
nu prea am școală, când sunt 
cu facultate care nu au unde să 
se ducă. Nici mie nu-mi place să 
fac acest lucru dar nu am înco
tro. Uneori mai mergem la cerșit, 
mai mergem la cimitir când se 
pun parastase. Pentru mine e 
sărbătoare când capăt o bucată 
de cozonac, un colac sau alt
ceva de mâncare. E trist domnule

Pe chipul femeii au apărut 
câteva lacrimi de durere. Chipul i 
s-a întunecat, apoi s-a întors par
că rușinată de ceea ce face și s- 
a îndepărtat cu pași înceți de tom
beronul blocului.

Fenomenul este perceput nu
anțat dar în esență câteva ele
mente rămân dominante. Dintre 
opiniile exprimate de către cei din 
afara acestor practici am reținut 
două:

Dl Iosif Pop, avocat: "Pentru 
ceea ce se întâmplă este de vină 
în primul rând societatea. După ce 
am avut două legi care asigurau 
locuri de muncă obligatorii la toți 
cei care terminau o școală și o a 
doua care dacă nu te duceai la 
muncă aveai probleme, astăzi 
avem la fiecare colț de stradă 
grupuri de cerșetori sau oameni 
ce caută prin gunoaie. Multi dintre 
aceștia cerșesc pentru diferite

^necazul sau durerea anuid.

N
I
I

tea, a scăzut mortalitatea in- I 
clusiv a celei infantile. Totuși | 

sporul natural al populației | 
continuă să fie negativ. Rata | 
natalității a crescut de la 10 J 

la 10,5 născuți vii la mia de 1 
locuitori față de perioada si- I 

milară a anului trecut. (J.J.)
y

Viața între gunoaie
Persoanele ce caută prin gu

noaie sunt în mare parte cele care 
până nu demult furau de la CAP, 
IAS sau din alte părți. Astăzi cu 
privatizarea lucrurile s-au cam 
strâns și atunci nemaiavând ce 
face caută prin gunoaie, situație 
pe care o putem numi disperată. 
Drepturile de șomaj sunt limitate, 
or, oamenii trebuie să trăiască din 
ceva. Sigur, societatea trebuie să 
aibă grijă de ei, dar la rândul lor ar 
fi normal să mai și muncească."

Dl Dumitru Gâlcescu, vicepri- 
mar municipiul Deva: "O aseme
nea situație ne cam lasă fără co
mentarii. Foarte multe persoane 
sunt într-o stare de disperare din 
diverse motive. Trăim într-un timp 
foarte dur. Unii s-au adaptat vre
murilor, iar alții nu. Problema este 
gravă pentru că se întâmplă așa 
ceva din două motive: în primul 
rând că există un asemenea fe-

care caută prin gunoaie cât sF 
pentru persoanele cu care vinȚn 
contact.

Cred că în stoparea acestui 
fenomen trebuie să intervină mai 
mult societatea civilă. Fie prin 
ajutorarea acestor persoane 
material sau financiar, pe lângă 
cele instituționale care sunt date 
de primării sau de instituții de 
ocrotire socială și prin educarea 
populației pentru a nu recurge la 
scormonitul gunoaielor.

E neplăcut să vezi oameni 
căutând în gunoaie după o bu
cată de pâine, după haine etc, 
dar mai ales să vezi că în urma 
lor rămâne un munte de gunoi 
lângă container."

Nu ne-am propus să co
mentăm în amănunt acest fe
nomen care tinde să ia amploa
re pe zi ce trece ci doar să 
atenționăm asupra a ceea ce

I lbUlJI I IlUU buiiienn noșii.

Farmacii de 
serviciu

în intervalul 27-28 iunie va 
funcționa, în Deva, farmacia 
"Daciapharm". Este situată în 
cartierul "Dacia”, pe aleea cu 
același nume, bloc 28.

Farmacia "Cyani" va fi des
chisă în aceleași zile în munici
piul Hunedoara. Adresa: bule
vardul Traian, bloc 15, telefon 
720639. (£.S.)

"Nuvele creștine"
Luni, 29 iunie a.c., la ora 

15,30, la Casa Cărții din Deva 
are loc un eveniment aparte - 
lansarea primului volum intitulat 
sugestiv " Nuvele creștine". Car
tea poartă semnătura doamnei 
Maria Vasii llisia și reprezintă o 
excepțională îmbinare a sen
sibilului, a cuvântului scris cu 
linia grafică și mesajul.artistic. 
(C.P)

CINEMA
"PATRIA" - DEVA: CON AIR-avionul condamnatilor (26-29);

Speed 2: Croazieră infernală (30 - 2); 
"FLACĂRA" HUNEDOARA Mortal Kombat 2: Anihilarea (26 - 2); 
"PARÂNG" PETROȘANI: Ocol primejdios (26-29):

Demonii printre noi (30 - 2); 
"CULTURAL" LUPENI: Șapte ani jn Tibet (26-29);

Bărbați în negru (30 - 2); 
"ZARAND" BRAD: Demonii printre noi (26-29);

înfruntarea (30 - 2); 
"PATRIA" ORĂȘTIE: Prima lovitură a lui Jackie Chan (26-29);
"LUCEAFĂRUL"-VULCAN: Furtuna de foc (26-29):

Ocol primejdios (30 - 2); 
"DACIA" HAȚEG: Donnie Brosco (26-29);

Prima lovitură a lui Jackie Chan (30 - 2). 
* ’LUMINA" ILIA: Daylight - Panică îri tunel^26-28);

CONSILIUL LOCAL AL 
MUNICIPIULUI 

HUNEDOARA 
organizează LICITAȚIE PUBLICĂ în data de 3 iulie 1998, 

ora 10.00, la sediul său din str. libertății, nr. 17.
Se oferă spre vânzare o AUTOUTILITARĂ DACIA 

1310 Break, cu nr. de înmatriculare 1- HD 4610. 
cu anul de fabricație 1987-

Documentele de înscriere și participare la 
licitație se depun.la sediul Consiliului local 
până în data de 2 iulie 1998.

Taxa de înscriere și participare la licitație este 
de 10.000 lei.și garanția de 10% din valoarea 
licitată se depun la cas/eria instituției.

Informații suplimentare ia sediul Consiliului 
local sau la telefon 054/713766.

TRAGEREA 
SUPER 

LOTO “5/40”
din 25.06.1998

32 -35-2 -37-6-38
__________________

TRAGEREA 
EXPRES 

din 25.06.1998

47-17-8-55-45-41
_____________y
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Reforma sistemului de pensii
Așa cum preciza ministrul 

muncii, Alexandru Athanasiu, 
noutățile pe care le aduce 
proiectul noii legi vizează două 
Idei principale: corectitudine in 
stabilirea pensiilor, îmbună
tățirea implicit a sistemului 
acestora, Iar pe de altă parte 
consolidarea financiară a 
bugetului de pensii. Aceste 
două obiective ale proiectului de 
lege se realizează prin 
următoarele principale noutăți 
pe care el le aduce.

în primul rând este vorba 
de o nouă formulă de calcul. 
Pensiile se vor calcula ținând 
cont de întreaga activitate în 
care persoana beneficiară a 
pensiei a cotizat la acest 
sistem. Dlecorelările care au 
apărut în ultimii ani au 
provocat nedreptate legat de 
faptul că unii care au avut 
salarii foarte mari în ultimii 
ani au obținut pensii mult mal 
mari decât cei care au lucrat 
o perioadă mai lungă de timp. 
Așadar, acest sistem care 
măsoară întreaga perioadă 
de contribuție, care trans
formă în puncte anii de 
contribuție este, pe de o parte, 
mal echitabil, iar, pe de altă 
parte, realizează un clar 

De ,,Ziua drapelului”
Ieri, 26 iunie, s-a sărbătorit în întreaga țară „Ziua 

drapelului”. Cu acest prilej, Primăria municipiului 
Hunedoara, în colaborare cu Biblioteca municipală, a 
organizat joi, 25 iunie a.c., un simpozion dedicat 
evenimentului. La simpozion, care a avut loc la sala 
de ședințe a primăriei, au participat consilieri ai 
Consiliului local, lideri ai organizațiilor locale al 
partidelor politice, reprezentanți ai administrației 
municipale, personalități ale vieții publice.

In cadrul simpozionului, profesorii de istorie 
Ovidiu Popescu, Gheorghe Alimpescu și Viorel 
Lupu au vorbit participanților despre istoricul 
stindardului, simbolul culorilor roșu, galben și 
albastru, rolul drapelului în evenimentele istorice 
de-a lungul veacurilor.

Biblioteca municipală a organizat, de 
asemenea, o expoziție de carte consacrată 
aceluiași eveniment. (Gh. P.)

avantaj pentru viitorul 
pensionar.

Proiectul de lege prevede, de 
asemenea, două situații de 
reducere a vârstelor de 
pensionare, ca șl a stagiului de 
cotizare, practic a perioadei de 
contribuție, generate de condiții 
deosebite de muncă și condiții 
sociale. Pentru persoanele care 
lucrează în astfel de condiții vor 
exista anumite avantaje legate 
de reducerea vârstei de 
pensionare^ Această situație nu 
va continua insă foarte multă 
vreme. Se are în vedere ca în 
timp de maximum zece ani 
aceste persoane să beneficieze 
de reduceri, dar în timp, aceste 
condiții de muncă ce astăzi 
înseamnă grupele I și II vor 
diipărea prin îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, fără a mal 
exista discriminare in privința 
viitorilor pensionari. Deci legea 
are în vedere realitatea de 
astăzi, ține seama de ea, 
acordă aceste facilități, dar, 
după ce va fl adoptată, aceste 
situații se vor restrânge, tocmai 
pentru a nu crea discriminările 
care s-au creat mal ales după 
1990. Pe de altă parte va trebui 
să existe stimuli financiari și 
economici pentru a ameliora

din Romania
continuu, constant și cât mal 
repede condițiile de muncă ale 
celor care lucrează astăzi, 
mâine șl in viitor.

Ce se va întâmpla concret 
în domeniul recorelărli pen
siilor actuale, mai ales pentru 
persoanele cu pensii mici, care 
acum trăiesc din ce in ce mal 
greu; in condițiile creșterii 
permanente a prețurilor, a 
Inflației ș.a. în acest sens 
ministrul muncii precizează că 
recorelarea pensiilor este o 
necesitate, întrucât după 
1990, in urma aplicării unul 
mod de Indexare diferențiat, 
absolut nedrept, s-au creat 
mari decorelări între pensii și. 
in structura lor. Acest proiect 
reglementează recorelarea 
pensiilor. Aceasta înseamnă 
asigurarea unei creșteri de 
pensii pentru o mare parte 
dintre pensionarii care bene
ficiază in principal de pensii 
pentru muncă depusă și 
vechime completă, dar șl 
pentru pensionarii de Invali
ditate. De pildă, dacă această 
lege s-ar aplica din acest an, 
la o pensie de 460.000 de lei, 
persoana respectivă ar obține 
o pensie de aproximativ 
560.000 de lei.

Mine! BODE A

(Urmare din pag. 1) Pe drumul cel bun
7, specializată pe creșterea 
puilor de carne, am discutat 
cu șeful acesteia, dl ing. Liviu 
Moldovan. în prezent ferma 
este populată cu peste 
200.000 pui, urmând ca 
efectivul să crească la circa 
400.000. Aici puii pentru 
carne sunt crescuți, deocam
dată, pe baterii intenția fiind 
ca în viitor să se treacă la 
creșterea în sistemul pe 
așternut, ceea ce face posibil 
să se îmbunătățească 
simțitor aspectul comercial al 
produselor, având în vedere

(Urmare din pag. 1)

datorează faptului că o parte 
din populație a rămas 
neinstruită, ca de pildă 
oamenii din zonele izolate, 
unde nu există mijloace de 
informare. De asemenea, nu 
s-au înscris la medicul de 
familie cei care până în 
prezent nu au a vut ne voie de 
asistență medicală. De aici 
rezultă că înscrierea pe liste 
trebuie să se facă tot timpul", 
mărturisea interlocutorul. 
Dumnealui crede că 
pacientul are nevoie de o 
serie de explicații. Ei trebuie 
să știe că atunci când nu este 
mulțumit de actul medical 
are posibilitatea de a-și 
scoate fișa spre a se înscrie 
ia alt medic. Nu este admis 
ca în aceiași timp un pacient 
să figureze pe listele a doi 
medici. 

că se înlătură producerea de 
pete vinete cauzate de 
eventualele lovituri din bateriile 
piramidale.

Din cele relatate de către in
terlocutor am mai reținut faptul 
că, datorită utilizării unor furaje 
de calitate și respectării 
tehnologiei, puii ajung, în 42-44 
de zile, la o greutate medie de 
1,4 kg. în perioada de peste 
două decenii de când lucrează 
în această specialitate, dl 
Moldovan a deprins toate 
subtilitățile meseriei, la fel ca și 
oamenii cu care asigură buna

“Există carențe în organizarea 
activității medicale ”

Fiind în primul rând medic 
stomatolog, dl dr. Aristide 
Preja a adus în discuție și 
situația neclară a celor care 
nu sunt amintiți în Legea 
asigurărilor sociale de 
sănătate. O întrebare la care 
nimeni nu i-a găsit răspuns 
sună în felul următor: “Cât din 
costul unui tratament stoma
tologic va fi suportat de Casa 
de asigurări și cât va plăti 
pacientul? - aceasta este o 
mare nelămurire a noastră, 
a medicilor stomatologi" - 
s; mea Interlocutorul nostru, 
în continuare dumnealui 
mărturisea că fără să flprimit 
dispoziții legale și fără să fl 
fost anunțați, muiți dintre 
medicii stomatologi au trecut 
ia întocmirea listelor cu 
pacienți. 

desfășurare ă procesului de 
producție. Ca urmare, cu toate 
că mai apar și unele greutăți, 
șeful ferrpei, cu sprijinul 
conducerii unității și al 
salariaților, reușeșt^ să 
depășească neajunsurile și 
să rezolve problemele cu care 
se confruntă. Preocupări ase
mănătoare există și la ferma 
nr. 9, care acum este în 
pregătire pentru a fi populată 
cu pui de carne, astfel încât în 
anul viitor să se poată obține 
circa 3000 tone carne de 
pasăre la SC Avicola Deva.

Spre finalul discuției i- 
am rugat pe dl dr. Aristide 
Preja să își exprime 
părerea pe care și-a for
mat-o privind sistemul 
medicului de familie în țara 
noastră: “Mai sunt multe 
chestiuni de pus la punct. 
Ca de pildă rolul deosebit 
pe care pretinde că-i are 
Colegiul Medicilor în 
stabilirea prețurilor pentru 
a nu duce ta o concurență 
neloială. Va trebui ca 
prețurile să fie unitare, ori 
cu limite înguste, cu toată 
economia de piață. Aită 
chestiune: listele ajută fa 
o evidență dară a 
pacienților, însă no! vom fi 
retribuiți nu după numărul 
acestora, ci după acti
vitatea desfășurată".

Foștii informatori 
trebuie să demisioneze!

(Urmare din pag. 1) Apele au lovit și gospodăriile I
Ieri, 26 iunie a.c.. la Deva a 

avut loc o nouă conferință de 
presă a Filialei județene a PRM. 
Au participat llie Neacșu, deputat 
de Hunedoara al PRM, și 
reprezentanți ai filialei.

Cele prezentate, cât și 
întrebările, au vizat în principal 
următoarele chestiuni: scandalul 
provocat de dosarele informatorilor, 
Legea salarizării bugetarilor, 
probleme legate de inundații, 
abrogarea articolului 200 din 
C''r<' ' ~"al. In legătură cu primul
purc< .iu fost precizate lucrurile 
următoare.

In opinia PRM, este firesc ca 
într-o societate aflată în haos’’să 
ne trezim în fiecare zi cu tot felul 
de angajamente ale informatorilor". 
In acest context, poziția partidului 
este limpede: nici un angajament și 
nici un dosar de informator nu 
trebuie să apară în presă. Dar, 
dacă în rândurile demnitarilor și al 

^ASIGURĂRI "ION TIRIAC* SĂ'i
I 
I 
I
I
I 
I 
I
I 
I
I

ASIT DEVA
vinde la licitație _

avariat
ti toi lirism RENAULT 25 GTS

an fabricație 1992, data primei 
înmatriculări 20.01.1994. Licitația va avea 
loc în data de 02.07.1998, ora 10,00, la SC 
FAVIOR VIDRA SA ORĂȘTIE. Preț de pornire 
10.000.000 lei.

Informații la sediul ASIT, Sucursala Deva, 
telefoane 054/221549, 230009 sau la sediul 
ASIT Orăștie, telefon 054/241891.
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altor personalități publice se 
regăsesc foști informatori, ei 
trebuie să demisioneze sau să 
se retragă.

Există și o altă problemă, 
care interesează pe toată lumea. 
In primul rând ar trebui 
deconspirați aceia care, în mod 
deosebit, s-au dovedit agenți ai 
serviciilor secrete străine. De aici 
ar trebui pornit.

S-a subliniat în acest con
text că există un anumit pericol în 
a se da acordul prin lege, pentru 
ca fiecare om să vadă dosarul 
altui om, nu cel propriu. Un 
exemplu în acest sens este și 
bulversarea societății românești 
după ce doar câteva angaja
mente ale unor personalități 
publice s-au făcut cunoscute.

PRM s-a opus categoric 
Legii Ticu Dumitrescu, dar 
apreciază cum Senatul a 
adoptat această lege.

La ora aceasta, în România 
nu se poate crea o instanță care 
să demonstreze verticalitate și 
corectitudine pentru a prelua 
aceste dosare ale informatorilor.

Valentin NEAGU 

haine. De aceea un vecin afirma 
că și cei inundați au primit 
ajutoare în materiale de 
construcții cu ani în urmă, dar au 
preferat să le vândă în loc să-și 
înalțe casele. Cei care au simțit 
sprijinul primăriei, ca de exemplu 
Gheorghe Muntean și familia sa, 
îi binecuvântau pe lucrătorii 
acesteia pentru că s-au aflat zi 
și noapte alături de ei. Alții, ca 
Aurel Muntean și loan Drăgan, 
își plâng grădinile distruse. 
Acestea, ca și grădinile celorlalți 
săteni, au fost distruse datorită 
ruperii digului. încă nu se poate 
găsi o soluție de evacua're a 
apelor printr-o eventuală 
străpungere a acestuia 
deoarece planează riscul ieșirii 
Mureșului din matcă, în cazul că 
ploile vor continua.

Cele mai multe case au fost 
în apă - și vreo două, ale 
familiilor Roșea, încă mai erau - la 
Pricaz. Și aici oamenii au fost 
avertizați. Dar, Râul Orăștiei a 
fost mai rapid decât acțiunea de 
evacuare a oamenilor. Chiar dl 
primar Simțea ne mărturisea că 
dacă mai întârzia câteva minute 
pe podul de la Mureș ar fi fost 
surprins de apele revărsate. Din 
fericire, n-au fost victime, iar 
casele încă inundate urmau să 
fie eliberate de apă vineri, cu 
ajutorul pompierilor. Dl primar își 
exprima speranța că poate 
acum se va găsi posibilitatea 
regularizării acestui râu și 
realizării unui dig de 4,5 km care 
să protejeze zona mai joasă a 
satului Pricaz, întrucât Mureșul 
n-a făcut decât să 

‘‘desăvârșească” ceea ce 
acesta începuse. Tot vineri, urma 
să apară comisia care să 
evalueze pagubele fiecărei 
gospodării, pentru acordarea 
unor ajutoare. Măcar de ar sosi 
aceste ajutoare, nu așa cum s-a 
întâmplat acum doi ani, iarna, 
când, după spusele dlui Ștefan, li 
s-au cerut o groază de situații, 
dar banii n-au mai venit nici până 
astăzi. Deocamdată primiseră 
alimente prin Crucea Roșie și 
câte un sac de haine de la 
Biserica Evanghelică din Orăștie. 
Chiar dacă la Pricaz 42 de 
gospodării au fost inundate, doar 
câteva acareturi s-au^prăbușit, 
dușumelele trebuie înlocuite. Cea 
mai mare pagubă o reprezintă 
culturile, acoperite cu apă șl 
nămol, cum se plângea și Maria 
Hanciu căreia inundațiile i-au 
distrus grădina și patru holde. Și 
aici oamenii erau mulțumiți de 
sprijinul acordat de Primăria 
Turdaș.

La Primăria Orăștie, date 
despre pagubele produse am 
primit de la dl Angel Tancău, 
inspector protecție civilă, care 
printre altele ne spunea că din 
patru inundații la care a participat 
“așa ceva n-a mai văzut". La 
municipiu, problemele au început 
în data de 17.06, în urma unei 
ruperi de nori. Atunci au fost 
afectate 56 de gospodării (curțile 
și anexele), trei familii solicitând 
evacuarea apelor din beciuri. în 
18 au început problemele cu 
pâraiele Sibișel și Grădiște care 
în partea de jos a municipiului

Turda:/. In grădina lui Aurel Muntean înoată gâștele, 
acolo unde era odată grădina de zarzavaturi.

Foto: Traian MÂNU

formează Râul Orăștie. 
Atenționați, lucrătorii întreprinderii 
forestiere și-au salvat materialul 
lemnos, exceptând cele două 
bocșerii care nu pot fi mutate. S- 
au luat măsurile necesare și la 
“Romgaz”, la stația de salvare. 
Dar cele mai grele probleme le-a 
creat ruperea malului dalat, pe 15 
m la Ștrand, din cauza vijeliei 
apelor. 210 de saci cu nisip, două 
trailere cu chesoane de pod, 
aduse de la Deva, mai multe 
transporturi de bolovani au fost 

! necesare pentru repararea 
malului șl evitarea pericolului de a 
fi inundate casele oamenilor. Și în 
municipiu și în apropierea lui - și 
datorită aportului Mureșului T sunt 
468 de hectare de culturi, livezi și 
fânețe peste care au trecut 
apele. Pe alocuri mai băltesc, 

pentru că pământul este 
suprasaturat de apă, locurile 
sunt mai joase și nu se pot face 
canale de drenare. De la dl 
Tancău am mai reținut că 
fuseseră avertizați de 
posibilitatea unor noi averse de 
ploaie, pe alocuri cu cantități de 
20-60 litri/m2. Iar joi seara, cel 
puțin la Deva, ploaia a fost 
destul de serioasă.

încă nu era posibil-ă o 
estimare a pagubelor din 
câmp pentru că nu se putea 
intra pe tarlale. Este puțin 
probabil că se va recupera 
ceva din aceste culturi și că 
oamenii vor mai avea 
milioanele necesare refacerii 
lor dacă ajutoarele de la 
Guvern se vor lăsa așteptate 
la infinit.
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