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Dl. George Copos a 
acordat 20 de milioane 
de lei pentru sinistrați 

din satul Pricaz
Vineri, după-amiază, dl. George Copos, patronul 

grupului de firme “ANA ELECTRONIC”, s-a întâlnit la 
Prefectură cu reprezentanții mass-media, unde a 
anunțat că a acordat 20 de milioane de lei la 4 
familii din satul Pricaz, afectate de inundații, 
acordul fiind stabilit cu Primăria comunei Turdaș.

Cu același prilej d-na Cristina Copos, președinte al 
Fundației “ANA”, a lansat campania de strângere de 
fonduri “România împreună la bine și la rău”. (N.T.)

f— —— ---------------- -------------------------------
Fostul Ministru al Reformei,
Ulm Spineanu, ne liniștește

INDUSTRIA
IIUNEDOREANĂ NU 
E PE ROZE, PAR SE 
POATE SI MAI RĂU *

Conferința de presă susținută joi, în aerisitul 
cadru al Motelului Cinciș, de dl Ulm Spineanu, 
vicepreședintele Senatului României, s-a dorit 
a fi o primă concluzie exprimată referitoare la 
starea de fapt pe care senatorul a întâlnit-o 
vizitând obiectivele economice ale metalurgiei 
hunedorene, precum și Regia Autonomă a 
Cuprului Deva. Conform propriilor analize la fața 
locului, dl Spineanu apreciază că în ciuda 
“trendului” negativ, situația economică a marii 
industrii hunedorene este departe de 
catastrofă. Vorbitorul a încercat să acrediteze 
ideea, puțin năstrușnică, că valoarea obiectivelor 
economice ce se privatizează scade în ochii 
potențialilor investitori străini datorită 
semnalelor negative pe care le-ar propaga 
ziarele românești pe care ei le citesc. Ulm 
Spineanu apreciază că situația economică a 
județului este pretabilă sprijinirii ca regiune 
defavorizată, dar numai pe anumite arealuri ce 
cuprind marile industrii afectate de 
restructurare. Senatorul precizează că într-o 
primă etapă există în România ca prioritate de a 
fi susținute 15 zone care reprezintă județe în 
totalitate sau regiuni monoindustriale. Agențiilor 
de dezvoltare înființate li se vor repartiza 
fonduri, sumele totale afectate acestui program 
de dezvoltare regională fiind, conform celor 
declarate de Spineanu, de 5000 de miliarde de 
lei.

Adrian SĂLĂGEAN 
V* -

O deviza a S.C. Avicola Deva
Un ou pe zi ți un pui pe săptă

mână pentru fiecare hunedorean
în conjunctura când produsele 

agroalimentare străine, de calitate 
îndoielnică, ne invadează piața, apar cât se 
poate de lăudabile eforturile deosebite pe 
care salariații și conducerea S.C. Avicola 
Deva - Mintia le fac pentru relansarea 
producției autohtone de carne de pasăre și 
de ouă. în acest sens sunt cât se poate de 
edificatoare deviza și ambiția ca această 
unitate să asigure “un ou pe zi și un pui pe 
săptămână pentru fiecare familie a județului 
nostru”. în plus, dorința ar fi ca și prin 
restaurantul propriu din Deva să poată servi 
cel puțin o masă pe lună pentru jumătate 
din populația municipiului, produsele oferite 
fiind mereu proaspete, de calitate 
ireproșabilă.

Despre eforturile ce se fac pentru a 
atinge asemenea obiective am avut prilejul 
să mai scriem în coloanele ziarului nostru. 
De această dată consemnăm însă câteva 
aspecte esențiale desprinse din discuția 
purtată cu dna ing. Nicoleta Crăciun, șefa 
Abatorului Bălata, și cu dr. Mariana Tulea, 
șefa producției. în ziua discuției, ca și în zilele 
anterioare, se expediau zeci de tone de 
carne, în peste 10 sortimente, după 
preferința beneficiarilor, pentru București 
și Râmnicu Vâlcea, deoarece în județul 
nostru se aduc astfel de produse (despre 
calitatea lor nu mai este cazul să vorbim) 
din alte părți. Așa cum am putut vedea și pe 
flux Și cum apreciau interlocutoarele, este 

de remarcat conștiinciozitatea cu care 
personalul calificat și cu experiență, chiar 
dacă dotarea tehnică este rămasă doar la 
nivelul anilor ’70, își îndeplinește atribuțiile, 
calitatea produselor (la un randament de 
peste 80 la sută la sacrificare) găsindu-se 
pe primul plan. Firește că aici se regăsește 
și aportul salariaților de la fermele 
specializate care se ocupă de asigurarea 
materiei prime, adică a puilor pentru carne. 
La nivelul actual de producție se asigură o 
ofertă de circa 40 tone carne săptămânal 
pentru livrare la beneficiarii din județ și din 
țară, cele 10-12 sortimente pentru 
desfacerea pe piață - la caserolă sau la 
pungă, după preferința comercianților, 
acoperind orice exigențe în domeniu.

Dincolo de dotarea învechită și mare 
consumatoare de energie electrică în spe
cial, care cere compensare cu muncă 
manuală și cu cheltuieli suplimentare, 
preocuparea de căpetenie este aceea de a 
satisface cerințele consumatorilor. 
Stingerea datoriilor acumulate din anii 
anteriori, cum spunea dl ing. loan Simion, 
directorul S.C. Avicola, reprezintă o 
preocupare esențială. Pe măsura redresării 
întregii activități vor fi rambursate și sumele 
datorate, conducerea unității adresând 
mulțumiri pentru înțelegerea de 
reeșalonare a acestora.

A consemnat 
Nicolae TÎRCOB

ZIUA 
INTERNAȚIONALĂ 

A COOPERAȚIEI
9

fn fiecare an în prima sâmbătă a 
lunii iulie,cooperatorii din întreaga 
lume cinstesc “Ziua Internațională a 
Cooperației”. Anui acesta, pentru a 76- 
a oară, această aniversare este 
recunoscută pe scară planetară, pentru 
că mișcarea cooperatistă mondială 
reprezintă acum o realitate 
incontestabilă. Alianța Cooperatistă 
Internațională (ACI) cuprinde în 
rândurile sale peste230 de organizații 
naționale și centrale din mai mult de 
100 de țări, reunind circa 800 milioane 
membri cooperatori.

Sistemul cooperatist promovează 
interesele economice ale membrilor 
săi și, în aceiași timp, se face util 
colectivității umane în cadrul căreia 
acționează. în context, după cum ne- 
a informat di. Nicolae Jurca, 
președinte ai Federalcoop Hunedoara, 
cooperatorii din județul nostru 
întâmpină această zi cu rezultate 
notabile. Vom reveni cu detalii. (N. T.)

Oezastru generalizat
Aceasta este aprecierea care s-a făcut ia o recentă conferință 

de presă a PSM în legătură cu starea actuală a economiei 
românești. în acest sens - după cum informează birou! de presă 
ai acestui partid - degradarea se produce constant în toate 
domeniile vieții economico-sociaie. Nici nu poate fi altfel în 
condițiile când producția scade și venitul național este precar, 
oamenii simțind pe pielea lor dezastrul posțdecembrist, 
amplificat de către actuala putere. Această stare de lucruri este 
pusă în evidență de către toate mijloacele de sondare a Stărilor 
de lucruri din societate.

O primă parte a datelor furnizate de sondajul CURS relevă 
nemulțumirile serioase aie populației față de degradarea 
continuă a nivelului de trai, presa reflectând reacțiile de 
neputință aie autorităților, care ca și autoare aie dezastrului nu 
întreprind nimic concret pentru ieșirea din impas. Știrea cea 
mai emoționantă despre urmările acestui dezastru generalizat 
o reprezintă concluzia funcționarilor Ministerului Muncii și 
Protecției Sociale potrivit căreia aproape întreaga generație de 
tineri specialiști ieșiți acum de pe băncile facultăților este trecută 
direct în rândurile șomerilor. Cu excepția a două meserii - 
economiști și informaticieni - aproape nici un tânăr nu-și poate 
găsi loc de muncă, în astfel de condiții trebuind să se recalifice 
pentru schimbarea profesiei.

în altă ordine de Idei, legat tot de sondajul CURS, presa a 
sesizat că aceleași forțe care se declarau Imediat după 1989 ca 
adepte ale adevărului total și transparenței fără condiții - ca 
reguli aie moralității creștine - au ajuns acum să se confrunte 
cu contradicțiile flagrante dintre nemulțumirile populației, 
relevate de sondaj și șocanta opțiune electorală a acelorași

_________Nicolae TÎRCOB
(Continuare în pag. 8)

> întâlnire
Duminică, începând de la ora 

10, va avea loc, în sala mare a 
Casei de cultură din Hațeg, o 
întâlnire a primarilor, vicepri- 
marilor și consilierilor Partidului 
Socialist al Muncii cu noua con
ducere a organizației județene. 
La întâlnire se va aborda stra
tegia și tactica organizației 
județene în perioada grea prin 
care trece țara și se va 
direcționa activitatea viitoare a 
acesteia. Sunt așteptați să vină 
la întâlnire și reprezentanți ai 
conducerii superioare a 
partidului. (Tr.B.)
> Expoziție de 
artă culinară

Duminică, 5 iulie, la ora 15, 
are loc la Casa de Cultură Deva 
o expoziție de artă culinară 
vegetariană cu gustare. 
Expoziția coincide cu festivitatea 
încheierii cursului de nutriție și cu 
lansarea cărții de bucătărie 
vegetariană "Pro - sănătate", de 
dr. Radu Pop. Adepții alimentației 
vegetariene și nu numai ei sunt

așteptați la expoziția cu intrare 
liberă. Cei interesați pot obține 
informații suplimentare la 
telefonul 092/343739. (V.R.)

> Campionatul 
Național la tir cu 
arcul

Sâmbătă, 4 iulie, între orele 
9-13 se desfășoară ultimele 
probe din Campionatul Național 
la tir cu arcul la 5 probe - 
seniori, senioare, juniori, 
junioare și copii. Participă 
arcași din mai multe orașe ale 
țării. (S.C.)

> Farmacii de 
serviciu

în zilele acestui sfârșit de 
săptămână este deschisă, în 
Deva, farmacia ,,Diana” din 
strada 22 Decembrie, bloc 41, 
telefon 624794.

La Hunedoara, în același 
interval de timp va funcționa 
farmacia ,,Golden-Farm" din 
zona Gării, bulevardul 
Republicii, 18/2, telefon 
717069. (E.S.)

MEDICAMENTELE , 
COMPENSATE \

Noua listă de medicamente compensate ar putea intra
în vigoare în luna august, a declarat pentru A.R.Press 
Președintele Colegiului farmaciștilor (CFR) Horia Bucur. 
El a precizat că această listă cuprinde circa 350 de poziții 
și a fost concepută mai bine decât lista în vigoare, listă care 
cuprinde numai 159 de poziții. Președintele CFR a 
subliniat însă că “nici o listă nu poate fi perfectă, în noua 
listă întălnindu se medicamente depășite terapeutic, un 
exemplu fiind acidul nalitixtic, care provoacă reacții 
secundare ■ antibiotic folosit pentru tratarea infecțiilor 
urinare" sau medicamente aflate pe listă “doar de dragul 
de a se afla, cum ar fi acidul folie”.

"Întâlnirea moților tu istoria"
X

Duminică, 5 iulie ’98, ora 10, la Dupăpiatră 
are loc a XXVI-a ediție a tradiționalei manifestări 
"întâlnirea moților cu istoria”. Va fi un prilej de 
comemorare a 150 de ani de la Revoluția 
română din 1848, de a reliefa personalitatea 
lui Avram lancu, conducătorul amplei mișcări 
populare din Transilvania.

După cum ne spunea pripnarul comunei 
Buceș, prof. Viorel Vulturar, cu acest prilej 
înălțător, vor fi depuse coroane și jerbe de flori 

la Crucea lancului, moment ce aduce aminte 
de glorioasele fapte de arme ale moților, în 
frunte cu Avram lancu și tribunii săi, de jertfa 
lor pentru dreptate și libertate socială și 
națională.

Manifestările vor continua apoi cu o 
aplicație militară și spectacole artistice pe 
scena amenajată în aer liber în care vor 
evolua cunoscuți interpreți și formații din 
județ. (M.B.)

( Hagi se retrage ^ 
de la națională

i * ■■ Fotbalistul Gheorghe Hagi și-a anunțat oficial ■ 
| retragerea de la echipa națională, joi, în cadrul | 
l unei conferințe de presă.

1 El va mai activa un sezon la formația turcă I 
I Galatasaray Istanbul, după care intenționează să | 
* se întoarcă în fotbalul românesc, eventual ca: 
| antrenor. Fostul căpitan al echipei naționale a|
■ precizat că ar dori să se retragă în cadrul unui ■
I meci demonstrativ între actuala echipă na-' 
| țională și o formație alcătuită din internaționali ai | 
^anilor 1983-1990. y



Cuvântul liber 4 - 5 IULIE 1998

SÂMBĂTĂ 
4 UJLIt

TVR 1
7.00 Bună dimineața de 

la...Timișoara și București! 9.05 
Ba da, ba nu! (em. pentru copii) 
10.20 Viața ca în viață (s, ep. 34) 
11.05 Femei disperate (f.a. Fr. 
1995) 12.30 Ordinea publică (do)
13.30 Ecranul. Cannes, ediția a 
51-a (p. I) 14.30 Video Mag. (div.) 
15.40 Telemondial 16.00 D.a.
16.30 Justiție militară (s,ep. 18)
17.30 Fotbal Sferturi de finală: 
Olanda - Argentina (Marseille) 
19.25 Hollyoaks (s)19.55 Doar o 
vorbă săț-i mai spun! 20.00 
Jurnal, meteo 20.30 Cer 
întunecat (s, ep. 5) 21.20 Cum 
vă place... în tranziție? (div., p. 
II) 22.00 Fotbal Sferturi de finală 
Germania - Croația (Lyon)

TVR 2
7.00 Buddha din suburbie 

(s/r) 7.50 Piese folclorice de 
virtuozitate 8.00 D.a. (r) 8.30 
Fotbal (r) 11.00 Comorile lumii 
(do) 11.30 TVR Timișoara 13.30 
Actualitatea editorială 14.00 
Marguerite Volant (s, ep. 10) 
14.50 Bijuterii muzicale 15.35 
Doi ani de vacanță printre

DUMINICA 
5 IULIE

TVR 1
7.00 Bună dimineața de la... 

București! 8.10 Telemondial
8.30 Lumină din lumină 9.05 
D.a. 10.00 Arlechino 10.45 
Biserica satului 11.00 Viața 
satului 13.00 Derbiul de trap al 
României (d, Hipodromul din 
Ploiești) 14.00 Info Mag. Atlas
14.30 Video-Magazinl5.40
Telemondial 16.00 D.a. 16.30 
Bacalaureat ’98 17.35
Hollyoaks (s) 18.00 Star Trek 
-Deep Space Nine (s, ep. 64) 
19.40 Duminica sportivă 19.55 
Doar o vorbă săț-i mai spun! 
20.00 Jurnal, meteo 21.00 
Norocul ghinionistului (co. 
Frarțța 1981) 0.30 Fotbal 
Turneul Final al CM

TVR 2
8.30 Fotbal (r) 11.00

Comorile lumii (do) 11.30 TVR 
lași 14.00 Marguerite Volant (s, 
ultimul ep.) 14.50 între petroi 
și diamante-Venezuela 15.35 
Doi ani de vacanță printre 
dinozauri (d.a) 16.00 Veronica 
-Chipul iubirii (s, ep. 78) 16.50 
Perla Neagră (s, ep. 155) 17.40 '

LUNI 
6 IULIE

TVR I
11.00 Meridianele dansului 

12.05 Universul cunoașterii 
(do/r) 13.00 Ultimele știri (s/r)
14.10 Perla Neagră (s/r) 15.00 
Dosarele istoriei (do/r) 16.00 
Emisiune în limba maghiară
17.10 Telemondial 17.30 
Desene animate 18.00 Katts și 
câinele (s, ep. 40) 18.30 Scena 
19.00 Sunset Beach (s, ep. 
251) 19.55 Doar o vorbă săț-i 
mai spun! 20.00 Jurnal, 
meteo, sport, ediție specială 
21.00 Echipa de intervenție (s) 
21.50 Nimic sfânt (s, ep. 5) 
23.00 Pe față și pe dos 0.00 
Canary Wharf (s, ep. 171)

TVR 2
10.00 Fotbal Turneul Final 

al CM - Franța 1998 (r) 12.00 
Sunset Beach (s/r) 13.50 
Varietăți muzicale 14.00 
Conviețuiri (mag.) 15.10 Limbi 
străine. Engleză 15.35 D.a. 

^16.00 Veronica-Chipul iubirii 

dinozauri (d.a) 16.00 Veronica 
- Chipul iubirii (s) 16.50 Perla 
Neagră (s, ep. 154) 19.00 
Teatru TV prezintă: O 
scrisoare pierdută 23.30 
Conviețuiri

ANTENA I
7.00 Știri/Sport 7.05 Tropi

cal Heat (s/r) 7.55 Cei mai 
iscusiți ticăloși (w. SUA ’51)
9.15 O echipă fantastică (d.a)
9.45 Noile aventuri ale lui 
Flash Gordon.(d.a) 10.15 
Alertă pe plajă (s) 11.00 între 
prieteni 12.00 Mileniul II113.00 
Vedeta în papuci 13.30 Zebra 
(mag.) 16.30 Uragan în Paradis 
(s) 17.15 Spitalul Universitar 
(s) 18.00 Esmeralda (s, ep. 93) 
20.00 Cursă împotriva 
timpului (dramă SUA 1996)
21.30 A treia planetă de la 
Soare (s)

PRO TV
7.00 Duckman (d.a) 9.00 

Superboy (s) 9.30 Nu suntem 
îngeri (co. SUA ’89) 11.30 PRO. 
Motor. Em. prezentată de Dan 
Bitman 12.00 Heights (s, ep. 4) 
12.55 Știrile PRO TV 13.00 O 
căsnicie perfectă (s, ep. 27)
13.30 Vărul din străinătate (s)

Pe meleaguri prahovene 19.00 
în plină acțiune (s, ep. 36) 19.45 
Clepsidra cu imagini 20.00 
Ultimul tren. Despre 
întreprinderile mici și mijlocii 
21.00 Antonieta (dramă Franța 
1982)

ANTENA 1
7.00 Știri 8.30 Spirit și 

credință 9.00 Animal Show
9.30 Frumoasa și Bestia (d.a)
10.30 Mighty Mx (d.a) 11.00 
Poveștile prietenilor mei 12.30 
Descoperiri - Amazonas - The 
Last Frontier (do) 13.30 
Telemeridian 14.00 Duminica 
în familie (mag.) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 94) 19.30 
Sparks (s, ep. 41) 20.00 Cele 
mai dulci minciuni (co. Franța/ 
SUA 1988) 21.45 Prețul 
succesului (s, ep. 6) 22.45 
Sandra, prințesa rebelă (s)
23.45 Microbiștii de la miezul 
nopții

PRO TV
7.00 D.a. 8.00 Capitain N 

(d.a, ep. 7) 8.30 Conan, 
aventurierul (d.a) 9.00 Mowgli 
(s, ep. 5) 9.30 Super Abraca
dabra 11.00 Doctor în Alaska

(s) 16.50 Perla Neagră (s, ep. 
156) 17.40 Tribuna partidelor 
parlamentare 17,55 Filmele 
săptămânii 18.00 Hei-Rup! 
Hei-Rap! (cs) 19.40 Sănătate, 
că-i mai bună decât toate 
(mag. medical) 20.10 Ultimele 
știri (s) 22.00 Foc în noapte 
(dramă SUA 1993)

ANTENA 1
14.00 Știrile amiezii 14.10 

Sfântul (s, ep. 36) 15.40 
întoarcerea Sfântului (s, ep. 11) 
16.35 Văduva (s, ep. 35) 18.00 
Esmeralda (s, ep. 95) 19.30 
Dallas (s, ep. 37) 20.20 
Caracatița (s, seria 9, ep. 4)
21.15 Omul cu o mie de fețe (s, 
ep. 42) 22.00 Hombres - 
Războiul sexelor (s) 22.45 Știri/ 
Sport 23.00 Tropical Heat (s, 
ep. 20) 23.45 Microbiștii de la 
miezul nopții 0.30 Observator 
(r) 1.10 Sfântul (s/r) 2.00 
Văduva (s/r) 2.54 Dallas (s/r)

PRO TV
7.00 Ora 7, bună dimineața! 

10.00 Procesul mondialelor (r)

14.00 Generația PRO 15.00 
Echipa mobilă 15.10 Gillette - 
lumea sportului16.10 Hercule 
(s, ep. 70)17.00 Xena - prințesa 
războinică (s, ep. 68)17.50 PRO 
Fashion (mag.) 18.20 Adevărul 
gol-goluț (s) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Millennium (s, ep. 41) 
21.00 Polițist de grădiniță (co. 
SUA 1990) 23.00 NYPD Blue (s, 
ep. 40) 23.45 Știrile PRO TV 
0.00 Procesul mondialelor 1.00 
Marele cutremur din Los An
geles (dramă SUA 1990, p. II)

ACASĂ
9.00 Verdict: crimă (s/r) 9.45 

Nimic personal (s/r) 10.30 
Dragoste și putere (s/r) 11.15 
Marielena (s/r) 12.00 Din toată 
inima (s/r) 13.30 Secrete de 
familie (s/r) 14.15 Buzduganul 
cu trei peceți (f/r) 16.00 Omul 
mării (s, ep. 65) 17.00 
Marielena (s) 17.45 Din toată 
inima (s) 19.30 Magazinul 
animalelor (d.a) 20.00 Salonul 
muzical ACASA (d) 22.30 Cum 
a fost cucerit Vestul (w. SUA 
1963)

PRIMA
7.00 Xuxa (show pt. copii/r)

7.30 Elefănțelul (show pt.

(s, ep. 68) 12.55 Știrile PRO TV 
13.05 O căsnicie perfecta (s, 
ep. 28) 13.35 Vărul din 
străinătate (s) 14.05 Sărutul 
văduvei (f. p. SUA 1994) 15.55 
Chestiunea zilei retrospectiva 
săptămânii 16.35 Lumea 
filmului 17.10 Al șaptelea cer 
(s, ep. 29) 18.00 Beverly Hills 
(s, ep. 129) 19.30 Știrile PRO 
TV 20.00 Moștenirea grea (co. 
SUA 1996) 21.55 Știrile PRO TV 
22.00 Cybill (s, ep. 20)22.30 
Brigada 132 (s, ep. 7) 23.35 
Știrile PRO TV 0.00 Procesul 
mondialelor

ACASĂ
9.00 Cum a fost... (f/r) 11.15 

Sport la minut 11.45 Sport 
extrem 12.00 Motor Sport Mag.
12.30 NBA Action 13.00 
Baschet NBA 15.00 Cupa 
Mond. 15.15 Istoria fotbalului 
16.00 FIFA Magazin 16.15 
Gillette 16.45 Top Gol... 17.00 
Retrospectiva sportivă 17.30 
Sport la minut 18.00 Luptătorii 
din New Orleans (f. SUA ’75) 
20.00 Marile bătălii... (do) 21.45 
Arhiva neagră (s) 22.30 Album 
de familie (f. SUA 1994, ultima 
parte)

10.30 Lumea filmului (r) 10.55 
Moștenirea grea (f/r) 12.55 
Știrile PRO TV 13.00 Dispariția 
Norei (f. p. SUA 1993) 14.30 
Walker, polițist texan (s) 15.15 
Maria (s) 16.10 Nano (s, ep. 69) 
17.00 Știrile PRO TV 17.15 
Tânăr și neliniștit (s) 18.25 
Știrile PRO TV 18.30 Ches
tiunea zilei 19.30 Știrile PRO 
TV 20.15 Știri de televiziune 
(co. SUA 1987) 22.05 Știrile 
PRO TV 22.15 Seinfeld (s, ep. 
116) 22.45 Cracker (s) 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) 11.50 Din toată 
inima (s/r) 13.00 Palatul alb (f/ 
r) 16.00 Omul mării (s) 17.00 
Marielena (ș) 17.15 Din toată 
inimă (s) 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 
Verdict: crimăl (s) 22.00 Nimic 
personal (s) 22.45 The Best 
Man (co. SUA 1964)

copii) 8.00 Lumea lui Eric (s)
8.45 Bailey Kipper (s) 9.10 
Justițiarii (d.a) 10.00 Prințul 
Valiant (d.a) 10.30 For
midabilii (s) 10.45 Inpectorul 
Gadget (d.a) 11.00 Daria (d.a)
11.30 Pământul: bătălia 
finală (s) 12.30 Eurofotbal 
(em. sportivă) 13.30 în 
căutarea dreptății (s) 14.30 
Centennial - Legende din 
Lumea Nouă (s. SUA 1978, 
ep. 1) 15.30 Bilet către Holly-- 
wood (do) 17.00 Zona M (em. 
muz.) 18.00 Made in USA (do) 
19.00 Știri 22.00 Concert de 
muzică country 23.00 Știri 
0.30 Ceremonia (f. gr. SUA 
1995)

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)

ANTENA l-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

x
PRIMA

7.30 Lumea lui Eric (s)
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) 11.30 
Duminică la prânz (talkshow) 
14.00 Lumea lui Dave (s)
14.30 Vedetele dragostei (do) 
16.00 Videofashion (s) 16.30 
Din culisele modei (do) 17.00 
Un alt început (s/r) 18.00 
Atingerea îngerilor (s/r) 
19.00 Știri 19.45 Vecinii (co. 
SUA 1989) 21.30 Călătorii în 
lumi paralele (s) 22.30 
Nimeni nu e perfect (s) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe 
(talkshow)

PRO TV - DEVA
07.00-07.30 Desene animate 

07.30-07.45 “Vorbiți aici!” (r) 
07.45-09.00 „Ghici cine bate la 
ușă?” (r) 21.55-22.00 Retros
pectiva săptămânii (știri Deva) 

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
/ 
X

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) 15.30 
Rocky și Bullwinckle (d.a) 
16.00 Știri 16.15 Pretutindeni 
cu tine (s) 18.00 Celebri și 
bogați (s) 19.00 Știri 19.45 
Meșterul casei (s) 20.15 Miste
rele din New Orleans (s, ep. 28)
21.15 Șantajul (s, ep. 4) 23.00 
Știri 23.30 Starea de veghe

PRO TV - DEVA
06.00-06.15 Divertisment 

sportiv 06.15-06.50 Program 
comercial PRO TV Deva 
06.50-07.00 Retrospectiva 
săptămânii(r) 18.00-18.05 Știri 
pe scurt 18.05-18.25 “No com
ment” - realizator A. Bena 
22.40-22.55 Știri Iacale

ANTENA bDEVA
16.35 -17.00 Program mu

zical 17.00-17.55 Sportul hune- 
dorean 17.55-18.00 TELEX (știri 
locale pe scurt) 22.05-22.15 Știri 
locale (r)

Heteseep
Perioada 4-6 iulie 1998

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Aveți intenția de a vă 
lărgi cercul de prieteni, 
dar și să câștigați noi 
adepți pentru ideile dv. 
Veți primi o sumă 
importantă de la o femeie 
din imediata dv. apropiere. 
Este posibil să primiți o 
veste bună de la o veche 
cunoștință.

C TAUR 
(21.IV - 21.V)

Aveți ocazia să mergeți 
într-o vizită, und veți 
cunoaște foarte multă 
lume; s-ar putea să vă 
cadă cineva cu tronc. 
Popularitatea dv. este în 
creștere. Veți obține un 
câștig de cauză într-o 
dispută mai veche.

3 GEMENI 
(22.V - 22.VI)

Curiozitatea dv. atinge 
cote maxime. Ar fi bine 
să vă îndreptați către 
studiu și astfel veți 
obține rezultate mai 
deosebite. Unul dintre 
prietenii dv. ar putea 
avea o problemă de 
sănătate. Nu lipsesc 
unele probleme cu banii, 
dar nu trebuie să vă 
faceți griji.

O RAC
(23.VI - 23.VII)

Vă veți putea bucura în 
voie de compania 
persoanei iubite. Acasă 
sunt posibile certuri cu 
părinții. Relația cu 
prietenii evoluează mai 
mult decât mulțumitor. 
Persoana iubită vă 
propune o afacere 
interesantă.

O LEU 
(24.VII ■ 23.VIII)

Inițiativele dv. pe plan 
sentimental se vor dovedi 
deosebit de inspirate. 
Abțineți-vă să luați vreo 
decizie cu caracter 
financiar. Duminică veți 
avea o zi cum n-ați mai 
avut de mult. Una dintre 
rude vă solicită sprijinul 
într-o problemă de 
sănătate.

O FECIOARĂ 
(24.VIII - 22.IX)

Ați putea face o 
călătorie sau vă vor vizita 
niște prieteni apropiați. 
Mare atenție la ce și cât 
mâncați, pentru că n-ar fi 
exclusă o indigestie. Luni 
nu pierdeți ocazia de a 
câștiga o sumă impor
tantă! Concentrați-vă 
toată atenția asupra 
profesiei.

iieeeseep

O BALANȚĂ
(23.IX - 23.X)

Dorința dv. de a face 
o călătorie de diver
tisment se va concretiza 
cu ajutorul unui prieten, 
încercați să treceți peste 
iritarea care tinde să 
pună stăpânire pe dv. 
Luni mintea dv. funcțio
nează ireproșabil iar 
soluțiile găsite sunt 
excelente.

3 SCORPION 
(24.X - 21.XI)

Activitățile extra- 
profesionale vă vor 
consuma cea mai mare 
parte a timpului. Trăirile 
dv. sunt mai profunde 
ca de obicei și asta vă 
creează unele pro
bleme. Preluați inițiativa 
și relansați unele dintre 
afacerile abandonate în 
trecut.

O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Mai sunt încă multe 
lucruri care trebuie puse 
la punct. Este nevoie de 
meticulozitate și inspi
rație. Partenerul de 
afaceri- va provoca o 
încurcătură. Luni cineva 
vă va da niște bani, o 
datorie mai veche. 
Imaginația v-ar putea fi 
de folos.

O CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Dacă veți răspunde 
invitației primite, se va 
dovedi că a meritat 
efortul. Prietenii vă vor 
da o veste bună, ceea ce 
vă va mai ameliora 
starea de spirit. Nu este 
momentul să plecați într- 
o călătorie. Evitați 
inițiativele care com
portă riscuri.

O VĂRSĂTOR
(20.1 - 18.11)

Persoana iubită vă va 
da o veste surprinzătoare 
iar duminică vă va face o 
surpriză deosebit de 
plăcută. Luni lăsați 
deoparte chestiunile 
romantice. Dovediți că 
știți să fiți un om practic 
și apucați-vă cât mai 
repede de treabă.

O PEȘTI 
(19.11 - 20. III)

O întâlnire cu per
soana iubită vă va aduce 
zâmbetul pe buze iar 
necazurile sunt date 
uitării. Duminică va 
continua seria cheltuie
lilor. Cineva din familie 
va primi niște bani. Nu 
ignorați sfaturile celor 
din jur.
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Majorarea capitalului social se apropie de termenul limită
- Data de 28 iulie este termenul 

limită de majorare a capitalului social, 
pentru societățile comerciale. V-am 
ruga să aveți amabilitatea să faceți 
câteva aprecieri asupra a ceea ce 
înseamnă acest lucru, la nivelul 
județului Hunedoara.

- Potrivit Legii nr. 31/1990 privind 
societățile comerciale, lege care a fost 
modificată de Ordonanța nr. 12 a 
Guvernului României/1997, SRL-urile și 
SA-urile sunt obligate să aibă un capital 
social minim de două milioane de lei, 
respectiv 25 de milioane de lei.

în această situație de majorare a 
capitalului social, in județul nostru sunt 
un număr de 9507 societăți, din care , 
până la ora actuală, doar 1223 de 
societăți și-au efectuat majorarea 
capitalului social, deși legea a apărut în 
urmă cu un an de zile. Cu toate că s-a 
făcut publicitate la momentul potrivit s- 
a ajuns în prezent la cozi interminabile 
la Registrul Comerțului, oamenii efectiv 
luând cu asalt ghișeele ce efectuează 
aceste operații. După cum prevede 
legea, termenul limită pentru majorarea 
capitalului social este 28 iulie 1998. 
Dar și peste acest termen probabil 
vom lua dosare întrucât este practic 
imposibilă o rezolvare a tuturor 
cazurilor. Pentru majorarea capitalului 
social trebuie să vină la noi circa 7000 
de societăți fapt ce face imposibilă 
înscrierea în termenele prevăzute de 
lege.

- Pentru a se evita drumurile în 
plus, precum și alte greșeli, v-am ruga 
să sintetizați, pe scurt, ce documente 
trebuie să conțină un dosar al societății 

pentru majorarea capitalului social?
- Personal eu aș recomanda 

agenților economici să se prezinte la 
biroul de asistență al Camerei de 
Comerț unde sunt oameni special 
pregătiți pentru a rezolva aceste 
probleme, într-un timp scurt. Pentru 
efectuarea majorării capitalului social 
este nevoie de un act adițional prin care 
se hotărăște acest lucru, hotărârea 
adunăm generale a asociaților de

Convorbire cu dna 
Jurist Viorica Vălean, 
director la Registrul 

Comerțului al 
Județului Hunedoara
majorare a capitalului social, o taxă 
judiciară de timbru de 100.000 de lei, un 
timbru judiciar de 4500 de lei și o cerere 
care se completează la Registrul 
Comerțului. Dacă se dorește să se 
majoreze capitalul social cu aport în 
natură, pentru bunurile aduse ca aport 
la capitalul social, trebuie să se facă 
dovada proprietății acestora, la care se 
mai adaugă un raport de evaluare a 
bunurilor respective. în situația când nu 
există aceste bunuri, se va depune 
diferența de capital social până la două 
milioane, în cazul SRL-urilor, în contul 
deschis la bancă. Deci, în concluzie, 
este nevoie de: hotărârea asociaților, 
act adițional în două exemplare în 
original, taxa judiciară de 100.000 de lei, 
timbru judiciar de 4500 de lei, foaia de 
vărsământ pentru capitalul social, 
precum și actele de proprietate pentru 

bunurile aduse ca aport la capitalul 
social și un raport de expertiză cât și 
cererea tipizată de la Registrul 
Comerțului.

- Ce taxe se plătesc?
Taxele sunt diferite. Spre 

exemplu, pentru o majorare de 
capital, la 2 milioane de lei, taxa 
pentru Registrul Comerțului este de 
220.Q00 de lei, iar pentru Monitorul 
Oficial - actul adițional fiind doar de o 
pagină - se plătește suma de 
135.000 de lei. La acestea se mai 
adaugă un comision de 35.000 de lei 
și o taxă de dosar de 25.000 de lei.

- Ce se va întâmpla dacă 
societățile nu-și vor majora capitalul 
social?

- Legea 31, cum a fost 
modificată prin ordonanța nr. 12, 
spune că, la sesizarea CCI sau a 
Direcției generale de finanțe, 
Tribunalul județean poate dispune 
dizolvarea societății în condițiile în 
care nu sunt îndeplinite prevederile 
legale. Mai există totuși un termen de 
grație după 28 iulie, de 6 luni, în care 
judecătorul poate da o șansă 
societăților comerciale să intre în 
legalitate.

★ ★ ★

Potrivit unor surse neoficiale, 
există mai multe indicii că de la nivel 
de executiv se va prelungi termenul 
legal întrucât există toate șansele ca 
multe societăți să nu se poată înscrie 
în termenele legale din diverse 
motive, unele chiar obiective.

Corne! POENAR

f-------------- “ -------------------------------- '

"Mulțumim pentru că ne treceți pragul*
însemnările de față mi-au fost 

inspirate de un articol apărut, zilele 
trecute, în coloanele acestui ziar 
în care sub titlul “ Așa vă pierdeți 
clientela” autoarea insera câteva 
întâmplări din comerț, care vizau 
respectul și corectitudinea unor 
vânzători. "O dată prost servit sau 
înșelat - se spunea în încheiere - 
omul va ocoli acel magazin, 
căutând comercianți serioși...”

Chiar așa! De mai bine de o 
jumătate de an n-am mai pășit 
pragul unul magazin de pe bdul 
Decebal din Deva. M-a "izgonit" din 
el o apostrofare a vânzătoarei, 
lată dialogul: "Vă rog, aveți becuri 
cu dulie mică, tip pară, pentru lampă 
de carte?" "Da". Și pune pe tejghea 
un bec tip lumânare. "O, nu. Vă 
rog, acesta-i tip lumânare. 
Pălărioara care se fixează 
deasupra, pentru umbrar, este 
pentru bec tip pară". "Asta-i pară! 
Ce, nu cunoști atât?!" - a replicat 
enervată.

M-am blocat. Am privit năucă 
spre beculețul tip lumânare, am 
îngânat un “scuzați”, am ieșit. După 
o vreme, mi-am întrebat cunoscuții 
(arătându-le beculețe diferite) să- 

mi spună care e tip pară și care e 
tip lumânare. A fost rândul lor să 
mă privească uimiți. Dar și azi îmi 
sună în urechi întrebarea 
imperativâ:”Ce, nu cunoști atât!"

N-am mai pus piciorul în acel 
magazin. în schimb, într-un 
magazin din șirul de chioșcuri din 
piața centrală a Devei, intru cu 
drag. Când i-am pășit prima oară 
pragul m-am întâlnit în fața ușii cu

un domn cu brațele încărcate cu 
marfă. Am vrut să-i las liberă 
intrarea, pentru a trece cu marfa 
grea. Dar, dumnealui s-a retras și, 
îmbiindu-mă să intru, mi-a zis: “Vă 
mulțmim frumos că ne treceți 
pragul". Iarăși am rămas uimită. în 
micul magazin profilat doar pe 
detergenți și cosmeticale am zărit 
pe un raft insecticide. "O, aveți 
"Raid" cu macaroană?" - am 
exclamat, zâmbind, văzând 

flaconul de Raid cu pompiță, 
insecticid pe care, cu câteva luni 
în urmă, l-am cumpărat din 
magazinul de chimicale la un preț 
mai mare cu aproape 10.000 lei. 
Doamna de la tejghea a zâmbit 
pentru cuvântul macaroană și m- 
a servit cu insecticidul. Am 
achitat 25.500 lei și am promis 
să revin peste o săptămână, 
când voi lua pensia, să mai 
cumpăr un tub. “Oare veți mai 
avea și peste o săptămână?"- 
am întrebat. "Nu vă faceți 
probleme, dacă se vor cumpăra, 
vă vom reține un tub". Și așa s-a 
întâmplat.

'Pășesc cu drag în micuțul 
magazin, fără firmă, fără să 
cun osc numele persoanelor de 
la tejghea și de fiecare dată 
respectul îmi învăluie sufletul. 
Ace'l “mulțumesc pentru că ne 
treceți pragul", din prima zi, este 
la fel de cald și proaspăt și azi.

Joi am trecut prin fața 
magazinului. Am văzut că și-a 
pus. o mică firmă:"Magic”.

E, într-adevăr, vraja bunei 
serviri!

Lucia LICIU 1

Binefacerile
semințelor de dovleac

1
Sunteți bărbat și aveți peste 

50 de ani? Simțiți des nevoia să 
urinați și aveți dificultăți în această 
acțiune fiziologică? Este cazul să 
vă examinați prostata, s-ar putea 
să existe o inflamație sau chiar 
un adenom. în majoritatea 
cazurilor însă glanda s-a mărit din 
cauza modificărilor hormonale 
provocate de vârstă. Primele 
manifestări sunt un jet foarte 
subțire de urină și o “necesitate” 
nocturnă. Golirea vezicii este 
greoaie, în unele cazuri chiar 
imposibilă, cu consecințe 
neplăcute asupra rinichilor, inimii 
sau a vezicii. Bărbații turci 
cunosc o rețetă casnică gustoasă: 
mestecarea regulată de semințe 
de dovleac stimulează formarea

urinei și întărește musculatura 
vezicii. Semințele pot fi folosite 
și în salate, tocănițe și sosuri. 
Foile proaspete de varză, tocate 
și aplicate ca o compresă pe 
partea de jos a abdomenului, 
domolesc durerile. Și mai există 
și felurite ceaiuri care ajută 
rinichii și vezica. De exemplu, 
preparați o infuzie din câte o 
linguriță de țelină, pătrunjel și 
ceapă tocate pe care le lăsați să 
stea în apă clocotită 10 minute. 
Ceaiul de urzici se fierbe 5 
minute. Și zeama de urzici este 
indicată pentru o cură de 
primăvară. întreaga plantă 
înflorită este lăsată la macerat 
în apă timp de 12 ore, apoi se 
stoarce sucul.

Mortal Kombat 2:Anihilarea (3-6);.
Un astronăuc pe Marte(7-9); I 
W “PATRIA” ORĂȘTIE:

^înfruntarea (3-9);
| *4» “FLACĂRA” HUNEDOARA: 

Marile speranțe (3-9);
I “4»“PARÂNG” PETROȘANI:
| Tribul din fundu’ grădinii(3-6);

I Infanteria stelară (7-9); 
"W "CULTURAL” LUPENI:

' Ocol primejdios (3-6);
I Tribul din fundu' grădinii(7-9); 

j* JțARAND _BRAD:

Un astronăuc pe Marte (3-6);| 
Mortal Kombat 2: Anihilarea!

) I
‘LUCEAFĂRUL”- VULCAN:| 

Prima lovitură a lui Jackie*
Chan (3-6);
Șapte ani în Tibet (7-9);
W “DACIA” HAȚEG: 

Șapte ani în Tibet (3-6); 
Ocol primejdios (7-9);

*- “LUMINA” ILIA: 
Con Air - Avionul 

damnaților (3-5).

I
I
I
I
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con-iI
__ > SIMERIA: Liceul de mecanică - căminul internat.

[ Starea mediului
Poluanții gazoși analizați (dioxid de azot, dioxid de sulf, amoniac 

și fenoli) au și pentru această perioadă (22-28.06) valori medii și 
maxime care se încadrează în limitele pre: văzute de STAS-ul de calitate 
a aerului.

Valorile maxime au fost înregistrate la data de 25.06.1998 pe i 
zona Hunedoara pentru dioxidul de azot și la data de 23.06.1998 pe i 
zona Paroșeni pentru dioxidul de sulf. Pentru amoniac și fenoli, I 
indicatori care se determină doar pe zona Hunedoara, valorile maxime 
au fost înregistrate la data de 28.06.1998 și, respectiv, 24.06.1998.

Pulberile în suspensie au valori medii și maxime care se încadrează 
în limita admisă de 0,15 mg/mc aer/24 h I a toate punctele de control din 
județ. Valorile maxime care se apropie de limita admisă au fost 
înregistrate pe zona Hunedoara la da ta de 24.06.1998 și pe zona 
Zlaști în 28.06.1998.

Pulberile sedimentabile continuă să înregistreze depășirea limitei 
admise de 17,0gr/mp/lunăîn zonele Chișcădaga de 8,7 ori șiTeliucde 
4,5 ori.

Nivelul radioactivității beta globale și al dozei gama absorbite se 
menține în limitele de variație ale fond ului natural de radioactivitate 
pentru factorii de mediu: aer (depuneri atmosferice și aerosoli filtrați), 
apă (brută din r. Strei și potabilă), sol și vegetație.

Materiile în suspensie pe râul Jiu provenite de la unitățile de 
exploatare și preparare a cărbunelui au pentru această perioadă o 
vaioareVnedie de 862,0 mg/l și o valoare maximă înregistrată la 
27.06.1998 de 1409,0 mg/l.

Față de perioada anterioară, se constată o creștere a cantității de 
materii în suspensie pe râul Jiu cu 291,0 mg/l pentru valoarea medie și 
cu 446,0 mg/l pentru valoarea maximă.

Analizând valorile medii pe luna mai, în comparație cu luna aprilie 
98, se constată următoarele: pentru poluanții gazoși analizați, în cadrul 
C.M.A. (concentrația maximă admisă) se evidențiază creșteri pe zona 
Mintia - Deva, V. Jiului, Călan și Chișcădaga numai la dioxidul de azot 
și se reduce pentru celelalte localități;

- pulberile în suspensie se reduc pe zonele Mintia - Deva, 
Hunedoara, V. Jiului și cresc pe zona Chișcădaga și Călan; pulberile 
sedimentabile se reduc pe zonele Mintia - Deva, Hunedoara, 
Chișcădaga (cu 50%) și Baru Mare și cresc valorile medii pe zonele 
Călan, V. Jiului, Orăștie și Hațeg.

Agenții,a de Protectie a Mediului 
  ■

CANNABIS. Cannabisul sau 
cânepa indiană este o plantă din 
familia erbaceelor, care poate fi 
cultivată pe toată suprafața 
globului. Trebuie să distingem 
cânepa textilă din țările temperate, 
bogată în fibre, de cânepa 
tropicală, mai bogată în rășină, și 
deci cu acțiune psihotropă mai 
ridicată. Din diferitele părți ale 
plantei se obțin preparatele de 
cannabis: frunzele uscate și 
tocate constituie iarba sau mari
juana care este cel mai adesea 
fumată; hașișul este rășina de can
nabis, care poate fi fumată în pipe 
speciale sau amestecată cu tutun, 
sau poate de asemenea să fie 
ingerat sub formă de băuturi sau 
dulciuri.

Efectele consumului de can- 
nahis. Beția cannabică într-o primă 
fază constă într-o senzație de 
plutire, cel mai adesea agreabilă. 
Subiectul își păstrează luciditatea, 
chiar are impresia că toate 
senzațiile sale îi sunt exa-cerbate.

Drogurile - drama sfârșitului de mileniu [II]
unei doze ridicate, survin 
distorsiuni, modificări de 
percepție (modificarea percepției 
timpului care pare a se derula 
foarte încet), chiar fenomene 
halucinatorii. în final subiectul 
intră în repaus și adoarme.

Pe plan fizic această 
experiență determină tahicardie, 
dilatare pupilară și hipoglicemie 
care stă la originea foamei mereu 
prezente.

Efectele dăunătoare ale 
utilizării repetate de cannabis: 
infertilitate masculină și feminină; 
efecte negative asupra femeii 
gravide și asupra fătului nou 
născut bolnav fumatul de can
nabis poate produce cancer și 
leziuni ale sistemului respirator; 
este riscant pentru cei cu boli 
cardiace; scade libidoul; 
modificări de somn și de memorie; 
modificări de dispoziție care sunt 

frecvente, cu letargie, dificultate 
de a gândi și de a vorbi, confuzie, 
apatie, pierderea motivațiilor, 
scăderea memoriei și a atenției, 
iritabilitate, suspiciune, depresie, 
sentiment de irealitate, 
concentrare dificilă, neglijență față 
de detalii și lipsa oricărui scop.

Aceste efecte modifică total 
comportamentul. Persoana devine 
retrasă, evită societatea, nu se 
poate lega de alții și nu-și poate 
îndeplini munca. Asemenea 
persoane apelează ia ajutor medi
cal, fie din proprie inițiativă, fie 
convinși de cei din jur.

DROGURI PSIHEDELICE.
Tot ce se spune despre aceste 
droguri este controversat, deși 
poate mai puțin decât în jurul anului 
1960, când au avut și maximum 
de popularitate.

Aceste droguri produc 
modificări dramatice de percepție, 

dispoziție, emoții și gândire, fără 
a determina (la doze moderate) 
modificări fiziologice majore. 
Această acțiune le-a făcut 
atractive, mai ales pentru poeți, 
filozofi, artiști, oameni de știință, 
mistici și alți cercetători ai 
sufletului omenesc și ai emoțiilor. 
Cele mai cunoscute sunt: LSD 
(dietilamida acidului lisergic) și 
mescalina.

Riscurile psihedelicelor sunt: 
Decesul și mutilarea prin 

accidente sunt posibilități reale; 
oamenii pot ieși pe fereastră, pot 
merge direct în mijlocul traficului 
deoarece au percepțiile și 
judecata distorsionate.

Sinuciderea sub influența 
drogului sau după utilizarea sa nu 
depășește ca număr pe cele 
produse din cauza altor droguri. 
Sinuciderile sunt favorizate de 
produsele impure, care conțin și 

alte droguri și de problemele 
emoționale preexistente. Frica de 
nebunie și depresia profundă, 
care apar după folosirea drogului, 
pot duce la sinucidere.

O ..călătorie” nefericită sub 
influența drogului poate apărea din 
cauza preparării proaste, a 
mediului nefavorabil, a ameste
cului cu alte droguri sau din cauza 
unei susceptibilități individuale. 
Ea este determinată de frică, de 
anxietate, remușcări, paranoia și 
mai presus de toate, o senzație 
ca nebunia și starea mizerabilă 
vor dura toată viața. Asemenea 
reacții trec în una - două zile, 
persoana revenind la normal, ca 
după o călătorie în iad.

Leziuni cerebrale se pot 
observa la cei care folosesc pe 
perioade lungi drogurile, dar ele 
nu sunt foarte importante. S-au 
putut observa excentricitate, 

incapacitatea de a putea păstra' 
o slujbă, comportament copilă
ros, dar aceste modificări se pot 
datora și personalității preexis
tente și factorilor culturali.

Precipitarea psihozei a fost 
observată în unele cazuri. A fost 
pusă pe seama amestecului de 
droguri și nu a psihedelicelor.

Pentru a învinge amenin
țarea drogurilor asupra planetei 
trebuie ca prevenirea să devină 
o parte integrantă a eforturilor 
de luptă împotriva acestui flagel. 
Obiectivul trebuie să-l con
stituie echilibrarea inițiativelor 
care vizează reducerea relației 
ofertă-cerere. Drogurile ilicite 
ridică probleme în numeroase 
domenii, numărăndu-se printre 
cauzele criminalității și co
rupției. Aceste dimensiuni fac 
necesară aplicarea de pro
grame multidimensionale de 
luptă contra drogurilor care să 
mobilizeze toate componentele 
puterii politice și ale societății.
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Cooperarea dintre 

| România și Georgia

Președinții Românieii și Georgiei, Emil 
Constantinescu și Eduard* Șevarnadze, au 
semnat, la Tbilisi, o Declarație comună care 
prevede cooperarea cellar două state în 
domeniile militar, tehnologie de apărare, 
controlul frontierelor, proceduri vamale, gardă 
de coastă.

Declarația prevede, die asemenea, că 
Georgia se angajează să susțină candidatura 
României pentru președinția OSCE în 2001. 
La rândul ei, România va sprijini admiterea 
Georgiei în Consiliul Europei și în Organizația 
Mondială a Comerțului. Autoritățile de la 
București și Tbilisi vor coopera, totodată, 
pentru obținerea finanțării proiectelor de 
transport transcontinental Asia-Europa.

Cu prilejul vizitei pe care șeful statului 
român o efectuează în Georgia, au mai fost 
semnate acorduri și protocoale de colaborare 
în domeniul cultural, învățământ, știință, între 
Academia Română și Academia de Științe a 
Georgiei, precum și între Arhivele Naționale 
din cele două țări. De asemenea, repre
zentanții ministerelor de Externe au semnat o 
convenție consulară.

Despre sursele de constituire 
a fondului pentru turism

Ministerul Turismului va propune Guvernului ca 
una din sursele de constituire a Fondului Special 
pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului 
(FPDT) să fie constituită dintr-un procent de 10% 
din încasările FPS în urma privatizării societăților 
comerciale din turism, a declarat, în cadrul unei 
conferințe de presă, Sorin Frunzăverde, ministrul 
Turismului. Propunerea este inclusă în proiectul de 
Ordonanță pentru modificarea și completarea 
Ordonanței 8/1998, privind constituirea FPDT, care 
urmează să fie supus dezbaterii Executivului în 
perioada vacanței parlamentare.

De asemenea, reglementarea prevede mărirea 
categoriilor de plătitori ai contribuției la FPDT la 
toate societățile care își desfășoară activitatea în 
turism, indiferent dacă tipul de turism este orga
nizat sau neorganizat, precum și scutirea de TVA 
pentru turismul internațional, care va fi considerat 
activitate de export (în măsura în care contra
valoarea serviciilor se face în valută).

Conform Ordonanței 8, Fondul pentru turism 
se constituie dintr-o contribuție de 3% plătită de 
agenții economici deținători de capacități de 
cazare, agențiile de turism, din veniturile încasate 
de Oficiul de Autorizare și Control în Turism și de 
Oficiul de Promovare a Turismului, o parte din 
venitul net al Institutului Național de Formare și 
Management pentru Turism, precum și din spon
sorizări. Societățile care își achită contribuția la

Fondul pentru turism beneficiază de cota redusă 
(11%) a TVA.

FPDT se repartizează, în principal, pentru 
acțiunile de marketing și promovare (70%), restul de 
30% fiind alocat pentru acțiunile de dezvoltare și, 
creare de produse turistice.

"Ordonanța are la bază o idee bună, dar, din 
nefericire, este inoperantă", a spus Frunzăverde. 
Textul Ordonanței va fi modificat pentru eliminarea 
unor formulări neclare, care au condus la o serie de 
controverse, iar, în final, la neplata obligațiilor către 
Fond. Ministrul Turismului a precizat că, de la 
intrarea în vigoare a respectivei Ordonanțe - 1 
februarie 1998 - și până în prezent, FPDT ar fi trebuit 
să însumeze circa 20 miliarde lei, însă nu au reușit 
să fie colectați decât 600 milioane lei.

"FPDT a exclus, din start, finanțarea de la buget 
a activităților Ministerului Turismului (MT), fapt care 
a paralizat activitatea ministerului", a afirmat Sorin 
Frunzăverde. Bugetul MT pentîu 1998 însumează 
patru miliarde lei. Frunzăverde spune că MT a primit 
de la Trezoreria statului, în baza unei hotărâri de 
guvern, suma de 7,8 miliarde lei, pentru acoperirea 
subvențiilor primite de la Ministerul Finanțelor pentru 
desfășurarea activității MT în perioada scursă de la 
începutul anului și până la aprobarea bugetului.

Totodată, Ministerul Turismului va supune aprobării 
Guvernului un proiect de ordonanță privind constituirea 
Fondului pentru Creditarea Agroturismului.

Contract privind 
asigurarea asistenței 

medicale
Colegiul Medicilor din România (CMR) și 

Ministerul Sănătății au încheiat contractul-cadru 
privind asigurarea asistenței medicale în cadrul 
sistemului asigurărilor sociale de sănătate, se 
precizează într-un comunicat al CMR remis agen
ției MEDIAFAX.

Contractul permite, potrivit reprezentanților 
CMR, trecerea progresivă la aplicarea sistemului 
asigurărilor sociale de sănătate. Medicii cred că 
sistemul va deveni operațional pe măsură ce vor 
apărea instrumentele lui de funcționare, motiv 
pentru care este necesară înființarea de urgență a 
Caselor de asigurări sociale de sănătate.

Una dintre principalele prevederi ale contractului 
se referă la modul în care vor fi rambursate medi
camentele în tratamentul ambulatoriu. Lista de medi
camente compensate este lărgită, cuprinzând peste 
350 de substanțe medicamentoase cu prețul com
pensat parțial (80, 60 sau 40 la sută), în funcție de 
valoarea terapeutică a produsului. Lista medica
mentelor gratuite cuprinde o sută de produse.

întrucât banii prevăzuți în bugetul pe anul în curs 
pentru compensarea medicamentelor sunt foarte 
puțini, au fost prevăzute mai multe modalități ce pot fi 
aplicate prin Ordin al ministrului Sănătății, pentru a 
permite încadrarea în buget și pentru a nu se bloca 
sistemul rambursării medicamentelor.V--- -------- J

O nouă pastila 
americană 

pentru 
migrenă

Primul medicament împotriva 
migrenei sub formă de pastile care 
nu necesită nici un lichid pentru a 
se dilua a fost aprobat în Statelp 
Unite de către autoritățile sanitare 
a anunțai fabricantul, laboratoa
rele Merk, transmite AFP.

Acest nou remediu împotriva 
migrenei, Maxalt, este primul 
medicament din această gamă 
care se dizolvă în câteva se
cunde în gură. Pastilele care se 
găsesc în prezent pe piață nece
sită administrarea lor cu apă,
pentru a se dizolva.

Directorul clinicii Jefferson 
din Philadelphia, specializată în 
tratamentul durerilor de cap, a 
confirmat într-un comunicat că 
Maxalt este "eficace împotriva 
durerilor și simptomelor” migre 
nei. "în plus, pacienții pot folosi 
pastilele într-un mod discret și 
ușor, chiar în timpul unui film sau 
al unei întâlniri importante”, a 
adăugat el.

Aproximativ 24 de milioane 
de americani, în special femei, 
suferă de migrenă.

Tablou cu preț 
record

Ur, tablou al lui Claude Monet, 
"Bassin aux nympheas", a fost 
vândut la licitație de către casa 
Sotheby's din Londra, cu prețul de 
29 de milioane de dolari, ceea ce 
reprezintă un record pentru c 
pânză a pictorului impresionist 
francez, transmite AFR

Numele cumpărătorului nu a 
fost dat publicității, dar se știe că 
ia licitație au participat trei per
soane, care au concurat pentru 
tablou prin telefon.

Precedentul record pentru c 
pânză de Monet a fost stabilit în 
1988 când "Dans la prairie" a fos; 
vândut cu 24 de milioane de dolari. 
"Bassin aux nympheas" este con
siderat rarisim de către experti. El 
face parte dintr-o serie de 18 ta
blouri consacrate bazinului dir 
grădina casei pictorului din Givemy 
create între 1899 și 1900. Cea ma 
mare parte din tablourile acestei 
serii se află în muzee, cum ar fi 
Orsay din Paris sau Galeriile 
Naționale din Londra. Tabloul vân
dut marți nu a mai fost expus public 
din 1954, an în care a fost cum
părat de un colecționar american. ,

' INTERNETUL Șl j
j PENTRU COPII |
1 Compania Walt Disney a |
. lansat un ghid de căutare pe . 
1 internet, destinat "copiilor și I 
| familiilor lor", transmite AFP. j
■ Numit Disney’s Internet ■
■ Guide (DIG), acest instrument1 
| de căutare clasifică site-urile în |
■ opt categorii, "apropiate de stilul ■
■ de viață cotidian al copiilor și * 
| familiilor lor”. Cei care doresc să | 
I folosească www.dig.com vor pu- I 
. tea alege între "animale și viața 1 
I în aer liber", "pbvești și benzi I 
| desenate", "a înțelege și a trăi", | 
. "jocuri și jucării", "sporturi și timp . 
I liber", "actualitatea în lume”, I 
| “artă și spectacole" și “infor- | 
^matică și Internet".

FILM DESPRE MAFIA
REALIZAT IA REGIM COMIC

Producătorii unui film despre mafia, regizat de o tânără artistă 
italiancă, care a fost elogiată la festivalul de la Veneția pentru această 
peliculă, au plătit Cosa Nostra pentru a fi lăsați în pace, transmite AFP, 
citând surse judiciare italiene.

Anchetatorii de la Parchetul din Palermo, Sicilia, au anunțat că doi 
membri ai Mafia au recunoscut că au primit 30 de milioane de lire 
(17.000 de dolari) de la producătorii filmului "Tano" regizat de Roberta 
Torre. Acest film muzical, realizat în registru comic, este povestea unui 
tânăr conducător mafiot. Filmul a fost turnat în partea veche a orașului 
Palermo și a folosit drept actori locuitori ai cartierului Vucciria, 
controlat de mafie. Prezentat în afara concursului la Festivalul de la 
Veneția, filmul a fost elogiat de critică. Conform celor doi membri ai 
Mafia, tot 30 de milioane de lire au fost primite de Cosa Nostra pentru 
un nou film al Robertei Torre, "Sud Side Story", care se află în curs 
de turnare la Palermo, într-un alt cartier controlat de mafie. Acest al 
doilea film este povestea unui tânăr mafiot care se îndrăgostește de 
o imigrantă africană. Cei doi membri ai Mafia care au făcut 
dezvăluirile, Giuseppe Arnea și Marcello Fava, acuzați de extorcare 
de fonduri în folosul Cosa Nostra, au explicat magistraților că jumătate 
din sumă a fost dată "familiei" și cealaltă parte a fost folosită în 
beneficiul mafioților arestați.

Regizoarea Roberta Torre s-a declarat "stupefiată", precizând că 
ea nu s-a ocupat decât de producție. "Nu cred că a plătit cineva ceva 
pentru a putea turna acest film. Evident, eu nu mă ocup de partea 
financiară", a declarat ea presei. "Am turnat mai multe filme la 
Palermo și nu am avut niciodată nici o problemă, întotdeauna am 
muncit liniștită", a continuat ea.

în vederea reducerii riscului 
seismic

Ministerul Lucrărilor Publice 
și Amenajării Teritoriului (MLPAT) 
a prezentat "Programul de acțiuni 
pentru reducerea riscului seismic 
al clădirilor de locuit încadrate în 
clasa I de risc seismic".

Programul cuprinde măsuri 
privind proiectarea și executarea 
lucrărilor de consolidare la cele 
mai expuse clădiri de locuit, 
încadrate în clasa I de risc seis
mic, respectiv clădirile înalte, cu 
peste patru etaje, construite

înainte de anul 1940. în această 
categorie sunt cuprinse 90 de 
clădiri din municipiul București. 
Pentru clădirile din București 
costul lucrărilor de consolidare a 
fost evaluat la 627,3 miliarde lei. 
Pentru aplicarea acestui pro
gram urmează să se prezinte o 
Hotărâre de Guvern, prin care, în 
perioada 1999-2000, să se asi
gure resursele financiare, de la 
bugetul de stat, precum și din 
alte surse, a adăugat Noica.

"Titanicul" pe primul 
loc și în România 

mat de "Mai bine nu se poate"Cel mai costisitor film din 
istoria cinematografiei, "Titanic", 
conduce în topul primelor zece 
filme străine difuzate în luna mai 
pe marile ecrane din România.

Potrivit regiei de specia
litate, "RomâniaFilm", "Titanic" a 
fost urmărit de 344.152 de spec
tatori, valoarea încasărilor fiind 
de aproape 4.300 de milioane 
de lei. Pe locurile următoare se 
plasează peliculele "Marile Spe
ranțe", "Mai bine nu se poate", 
"Ucigași de schimb" și "Prima 
lovitură a lui Jackie Chan". Va
loarea încasărilor în cazul acestor 
filme variază între 188.426.955 
de lei ("Prima lovitură a lui Ja
ckie Chan") și 554.716.651 de 
lei ("Mai bine nu se poate"). 
Dintre aceste pelicule numărul 
cel mai mare de spectatori l-a 
înregistrat "Marile speranțe" cu 
peste 47.000 de persoane, ur- 

Jumătate dintre canadieni 
nu-și cunosc istoria

Jumătate dintre canadieni nu cunosc marile momente ale istoriei 
lor naționale, se arată într-un sondaj al societății Angus Reid, 
transmite AFP.

Peste 1500 de persoane au fost rugate să participe la un test 
sumar, a cărui versiune a fost ușurată față de cea de anul trecut și 
care cuprindea 20 de întrebări despre evenimente istorice, oameni de 
stat, eroi sau simboluri naționale. în 1996,16 la sută dintre persoanele 
chestionate au reușit la examen, un rezultat echivalent celui din acest 
an, având în vedere diferența dintre teste. Peste 60 la sută dintre 
bărbați au trecut acest test față de numai 40 la sută dintre femei.

Numai 13 la su’ă au știut numele teritoriului care va fi creat în 
1999, Nuvanut, iar cei mai mulți au considerat că astronauta Roberta 
Bondar a fost o actriță care a primit premiul Oscar. Totuși, 89 la sută 
au știut că pilotul de Formula 1, Jacques Villeneuve, este canadian.

cu 42.269 de spectatori.
Celelalte cinci filme incluse 

în acest top au fost "Chior să fii, 
noroc să ai", "Măsuri disperate”, 
"Pact cu diavolul", "Furtună de 
foc" și "Dragoste fără sfârșit". 
Ultimul dintre acestea a fost 
vizionat de doar 7.421 de spec
tatori și a obținut îrtcasări de 
peste 47 de milioane de lei. 
Cele mai multe încasări din rân
dul filmelor clasate pe locurile 5- 
9 în topul lunii mai le are cu cele 
peste 150 de milioane de lei ale 
sale pelicula "Măsuri disperate", 
în timp ce "Chior să fii, noroc să 
ai" a avut 19.880 de spectatori 
plătitori.

Dintre cele zece filme in
cluse în acest top șapte au fost 
distribuite în România prin inter
mediul companiilor Guild Film și 
Ecran XXI.

KGB - declarată 

"organizație 

criminală"
Parlamentul lituanian a a- 

doptat la inițiativa președintelui 
său, Vytautas Landsbergis, o 
lege prin care fosta poliție se
cretă sovietică KGB este decla
rată "organizație criminală" și prin 
care se reduc drepturile foștilor 
săi colaboratori, transmite AFP, 
citând agenția Itar-Tass.

Pentru zece ani de la intra
rea sa în vigoare, legea interzice 
foștilor angajați ai KGB să de
țină funcții în domeniul public, 
armată, poliție, serviciile de se
curitate ale Statului și serviciile 
vamale, sau să fie avocați sau 
notari.

Legea prevede totuși unele 
excepții pentru colaboratorii 
KGB care nu au participat la 
anchete privind afaceri criminale 
și care și-au încetat activitatea 
după ce Lituania și-a declarat 
independența față de fosta 
URSS, la 11 martie 1990.

Totodată, vor fi exceptați de 
la regulă foștii colaboratori ai 
KGB care în decurs de trei luni 
de la intrarea în vigoare a legii 
se vor înregistra la Departa
mentul lituanian pentru securi
tatea Statului, vor dezvălui fos
tele lor activități și vor comunica 
informații privind actualele.lor 
relații cu foștii colegi și agenți.

Lituania, prima din repu
blicile sovietice care a ieșit de 
sub tutela sovietică, în 1990, 
este încă urmărită de trecutul 
său. însuși actualul președinte 
al parlamentului, care nu este 
numai autorul textului legii dar și 
eroul independenței țării, a fost 
acuzat de colaborare cu KGB, 
după "dezvăluirile" unor foști 
ofițeri KGB, care au cerut să nu 
li se dezvăluie identitatea. Acu
zațiile la adresa lui Landsbergis 
nu au fost, însă, dovedite.

Puterea sovietică și-a impus 
ocupația în Lituania prin violențe 
de masă. Dintr-o populație totală 
de 2,8 milioane la vremea respec
tivă, 300.000 persoane au fost 
exilate în Siberia în 1941 și apoi în 
1948, 100.000 de persoane au 
emigrat în Statele Unite, iar zeci de 
mii de persoane care s-au opus 
puterii sovietice au fost ucise.

MEDIAFAX
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® CALEIDOSCOP ® CALEIDOSCOP ® CALEIDOSCOP
C ușor să distrugi

Probabil nu toată lumea 
știe cât de greu se construiește 
o casă, dar cred că toți am vă
zut - măcar la televizor - cât de 
ușor se dărâmă o casă, un bloc 
sau orice construcție. Și cred 
că la fel este cu tot ce se poate 
"construi" și "dărâma", inclusiv 
reputația unei persoane.

E atât de ușor să dărâmi ce 
alții au ridicat în ani de muncă 
și trudă. Și nu mă refer la acele 
schimbări normale care survin 
o dată cu schimbarea mentali
tăților, a generațiilor și revolu
țiile ce au au loc pe toate planu
rile vieții, ci mă gândesc la dis
trugeri rău-intenționate, cu scop 
precis de a distruge munca 
altuia.

Cuvinte spuse cu atâta ve
nin și ură încât ar fi în stare să 
ucidă, cuvinte ce par a fi muș
căturile unei vipere. De ce toate

acestea? Cum poate fi numită 
"înălțarea" cuiva când se face 
doar prin dărâmarea, denigra
rea și împroșcarea cu noroi a

4--------------------------------------------------------
Reflecția sĂptĂvuĂrm

"A fi un om complet, echilibrat, e o întreprindere 
dificilă, dar singura care ne-a fost dată. Nimeni nu-ți 
cere să fii altceva decât un om. Un om, auziți. Nu un 
înger, nici un demon. Un om e o ființă care merge cu
gingășie pe o frânghie bine întinsă, având la un capăt al balan
soarului său inteligența, conștiința și tot ceea ce ține de spirit, iar la 
capătul celălalt trupul și instinctul și tot ceea ce e inconștient, 
pământean și misterios. In echilibru, ceea ce e diabolic de greu".; clepsidra!

altora? Distrugând să te înalți, 
să fii tot mai sus chiar dacă te 
ridici pe un morman de moloz.

îmi pare rău pentru tine, se
men al meu, chiar dacă ești în 
vârful muntelui tău, e un munte 
de moloz poleit cu aur, la bază 
stau dărâmăturile și-mj pare că 
tu însuți stai pe nisipuri mișcă
toare. Mă întreb: oare nu ți-e 
teamă de ploi și vânturi? Nu ți- 
e teamă că "edificiul" ți se va 
prăbuși? Bucură-te de clipa 
prezentă! Mâine nu se știe ce 
va fi!

Ina DELEANU

Aldous Hwjey (1Q94-1965) ♦ 

romancier, nuvelist, eseist și critic literar englez, profesor de a 
literatură la Universitatea din Oxford ■

- "întâmplările sunt pe măsura celor care le trăiesc". ■
- "Experiența nu este ceea ce i se întâmplă unui om; ea reprezintă 1 

ceea ce face un om cu ceea ce i se întâmplă".
- "Dați-mi o speranță și voi construi un univers". ,
- "Sufletele celor plecați de la noi trăiesc în inimile celor rămași ( 

aici, îmbărbătându-i și ajutându-i să devină mai buni. Morții nu se pot ■ 
bucura de o atare nemurire, decât dacă cei vii sunt gata să le-o dea". ■

- "Este peste putință să obții ceva fără să sacrifici nimic. înainte ■ 
de toate trebuie să știi ce vrei și să fii dispus să plătești ceva în 1 
schimb".

- "Sentimentele și dorințele cărora nu le dai atenție mor curând a 
de inanitie: pentru că atentia conștientă este hrana și substanța lor". ■

Selecție de Hie LEAHU • 
♦ ______________________________________________________ _ _ - ♦

4
- din frumusețea și înțelepciunea Bibliei -

"Un fiu înțelept este bucuria tatălui, dar un fiu nebun este 
mâhnirea mamei sale";

"Comorile câștigate pe nedrept nu folosesc, dar neprihănirea 
izbăvește de la moarte";
,și "Domnul nu lasă pe cel neprihănit să sufere de foame, dar 
îndepărtează pofta celor răi";

"Cine lucrează cu o mână leneșă sărăcește, dar mâna celor 
harnici îmbogățește";
.'s "Cine strânge vara, este un om chibzuit, dar cine doarme în 
timpul secerișului este un om care face rușine";

"Pe capul celui neprihănit sunt binecuvântări, dar gura celor 
răi ascunde silnicie";

"Pomenirea celui neprihănit este binecuvântată, dar numele 
celor răi putrezește";
>n. "Cine are o inimă înțeleaptă primește învățăturile, dar cine are 
o gură nesocotită se prăpădește singur";
m "Cine umblă fără prihană, umblă fără teamă, dar cine apucă 
pe căi strâmbe se dă singur de gol";

"Ura stârnește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile";
"Pe buzele omului priceput se află înțelepciunea, dar nuiaua 

este pentru spinarea celui fără minte".

[ Ce ajută la i 
[ potența [

Specialiștii Universității |
■ din Koln (Germania) au des- ■
■ coperit că o mixtură făcută 1
I din ulei de măsline și zeamă I 
| de usturoi are efecte extra-1 
| ordinare asupra potenței băr- | 
. baților. {
1 Amestecul stimulează 1 

I producerea de hormoni se- I 
| xuali și, în special, de tes-1 
| tosteron, fiind compus din 10 | 
. ml ulei de măsline și 5 ml de J 
' zeamă de usturoi. Soluția ' 
I astfel obținută se aplică ex-1 
| tern pe organul genital mas-1 
| culin, iar rezultatele încep să | 
i se observe după șase săp- . 
1 tămâni de tratament. 1
K_______________ /

IUBITO, ȚI AM 
VĂZUT

DOSARUL!

Iubito, ți-am văzut dosarul 
Cu noutăți năucitoare... 
Nu bănuiam să ai, tu, harul 
De securist - informatoare!

Văzându-te apoi pe-o listă 
Cu niște indivizi - gorile, 
Mă-ntreb: ai fost și securistă 
Cu ochii tăi ca de zambile?

Deci, nu mă mir că,-ntr-un răsuflet, 
Cu o vulpească nerușine, 
Tu mi te-ai strecurat în suflet 
Să afli totul despre mine...

Dumitru HURUBĂ

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

- Dar ăsta-i permis de 
condus avioane!, exclamă 
polițistul.

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

© Un șomer căuta în
nebunit de lucru prin mica 
publicitate. Chiar pe prima 
pagină este un titlu scris cu 
litere mari: "DOI RUȘI SUNT 
CĂUTAȚI PENTRU VIOL".

Șomerul nostru se ener
vează:

- Nu-i corect! Cele mai 
bune locuri sunt propuse tot 
străinilor...

r------------------------------------------------------------------------------------\

j Altruiștii sunt mai longevivi J 
I Psihologii americani au ajuns la concluzia că oamenii | 
| altruiști trăiesc mai mult decât ceilalți. Deși până acum se |
■ credea că oamenii egoiști trăiesc mai mult, această teorie a ■ 
! fost abandonată. Cu toate că persoanele altruiste se ! 

I consumă nervos mai mult decât cele egoiste, șansele lor de I 
| viață sunt mai ridicate, deoarece au mai multe satisfacții | 

| sufletești, atunci când își ajută semenii. Dr. Wallach de la |
■ Universitatea Duke din Florida a declarat: "După mai mulți ■
! ani de cercetări, am descoperit că oamenii egoiști nu au ! 

1 parte de prea multe bucurii pe durata vieții, iar fericirea este I 
I foarte importantă pentru sănătatea mentală. Oamenii fericiți I 
| sunt cei generoși, care se gândesc la binele celorlalți, | 
| deoarece natura umană îi ajută pe semenii noștri să nu fie | 
J egoiști. Suntem făcuți pentru a avea grijă de cei din jurul . 
• nostru." '

© - Ce școli ai făcut îna
inte de recrutare?

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

serie!

© Trei bețivi la o masă se 
laudă:

- Eu, dacă mă enervez, mă 
duc acasă și bat nevasta și 
copiii!

- Eu bat și nevasta și copiii 
și vecinii!

- Eu bat la toată lumea ...la 
ușă!

© - Aș vrea să fac un 
cadou soției mele!

- îmi pare rău, domnule, la 
acest magazin vindem numai 
articole de lux...

© - Câți pești ai prins? - 
întreabă un cetățean pe un 
bătrânel care pescuia pe dig.

- Păi, răspunde pescarul 
amator, după ce stătu puțin 
să se gândească, dacă-l 
prind pe ăsta care mușcă 
acum și încă doi, înseamnă 
că am prins trei...

© O femeie mai în vâr
stă intră într-un magazin și 
cere vânzătorului de la raio
nul de aparatură electronică:

- Aș dori un televizor bun, 
fără programe de sport!

© Discuție între doi fi- 
nanțiști:

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

- Hai să bem pentru visu
rile împlinitei...

• Omul cu cât e mai prost cu atât face mai mult zgomot. 
Observați-I cum tropăie pe scara blocului, cum trântește ușa 
apartamentului, cum hăhăie pe stradă, cum transformă mașina 
personală într-o boxă muzicală urlătaare, cum șuieră ca-n codru, 
cum tot probează alarma mașinii la ora când toată planeta doarme, 
cum pășește plin de importantă pe mijlocul străzii, vorbind răstit la 
"molecular" - cu sclavii lui.. »Mă reîntâlnesc - acum când 
Primăvara se întinde peste catedrale și morminte - cu copilul teribil 
al romanului francez, “cel mai romantic și cel mai clasic dintre liricii 
timpului său" - Alfred de Musset. Recitesc cu aiți ochi pagini din 
"Confesiunea unui copil al secolului", mă opresc îndelung la paginile 
privind criza spirituală a unei generații de tineri dezamăgiți și 
sceptici, ale căror vise de glorie, de libertate și de afirmare se loveau 
de indiferența, meschinăria și ipocrizia unei lumi fără strălucire. 
Aduc lângă focul plăpând din acest LABIRINT două gânduri: "Când 
pasiunea pune stăpânire pe om, rațiunea îl urmează plângând și-i 
atrage atenția asupra primejdiei; dar, în clipa în care omul s-a oprit 
la glasul rațiunii, din clipa în care și-a spus: "Adevărat, sunt un 
nebun: încotro mă duceam?" - pasiunea îi strigă: Și pe mine mă lași 
deci să mor?" Și: "O fi dărâmat rațiunea umană toate iluziile, dar tot 
ea le poartă doliul, cerând mângâiere". «în tren, un tip plin de 
importanță - tot subliniind că-i colonel - , se umflă în pene că el nu 
crede în nimic, că el e ateu, că n-a văzut la viața lui nici o minune 
care să ateste în vreun fel existenta lui Dumnezeu. A tot vorbit preț 
de vreo 100 de kilometri, în disprețul legilor bunului simț, în 
compartiment călătorind numai persoane mai în vârstă, jenate vizibil 
de discursul "domnului colonel". De mai multe ori am fost tentat să- 
mi ridic nasul din jurnalele mele și să- amintesc celui ce nu-sesizase 
nici o minune într-o viață de om vorbele lui Cehov: "CREDINȚA 
ESTE O APTITUDINE A SPIRITULUI. ANIMALELE NU O AU, IAR 
LA SĂLBATICI Șl OAMENI CU INTELECT MAI REDUS O DESCO
PERI SUB FORMĂ DE TEAMĂ Șl ÎNDOIALĂ. CALEA CĂTRE 
CREDINȚĂ ESTE DESCHISĂ NUMAI OAMENILOR DE FACTURĂ 
SUPERIOARĂ". Dar am tăcut. Știam că aș fi predicat în pustiu... 
• Un NOR: "Lumea acestei clipe nu e făcută din pâine și din miere, 
nici din carne dulce de fată. Este făcută din nori și din umbre de nori. 
Din peisaje ale minții, poroase ca aerul, în care bărbați și femei sunt 
ca niște copaci în mers și ca niște trestii clătinate de vânt". «EA (la 
vârsta a doua!) și EL (la vârsta a treia!) studiază într-un ziar zodiacul 
lunii în curs. La capitolul "DRAGOSTE", pentru el se anunță: 
"prezența lui Marte, zeul războiului, dar și a împlinirii erotice, 
sexuale, va aprinde sângele Racilor în a doua jumătate a lunii". EL 
(la vârsta a treia!), comentează: "Să marchez repede într-un 
calendar... să nu uit chestia asta..."

Hie LEAHU
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COMBINAJIIÎbl CAREU
1 2 3 4 5

■
6 7 8 9 10

2

3 ■ a ■
4

5 ■ ■
6 ■ ■
7 ■
3 ■ ■
9 ■
10

ORIZONTAL: 1) Execuție de deta
șare în suprafața de pedeapsă; 2) 
Depășire în viteză soldată cu bătaie - 
Intercepție făcută la o degajare în aer;
3) Devine livid la anularea golului! - Gol 
sui-generis... de toată frumusețea - 
Probă de intimitate în arta conversației;
4) Evită depășirea limitelor regula
mentare de joc - Siluetă răsfrântă în 
oglinzi de cleștar; 5) Schemă aplicată 
pentru o evoluție în deplasare - Sus
ține aripile într-o evoluție la înălțime; 6) 
Acțiune purtată cu impetuozitate - A 
interveni surprinzător la joc cu capul; 7) 
Rezultat strâns, consemnat cu puține 
goluri - Utilizat adesea pe mai multe 
posturi; 8) Intrat în competiții pe terenuri 
tomitane - Tras razant pe spațiul porții 
- Apărare anihilatoare a unui vârf de 
atac (sg); 9) Incursiune sui-generis 
finalizată uneori cu... goluri - Ritm în 
deplasare cu pierdere de viteză; 10) 
Rezerve folosite în locul titularilor.

VERTICAL: 1) Intervenții neregulamentare efectuate 
la deposedare; 2) "Echipe" exclusiviste pe meridianele 
Terrei (sg.) - Ieșit din teren după o pătrundere în 
adâncime; 3) Contră in extremis la o fază critică - Duce 
greul pe teren în deplasare - Intrat în gol dintr-o lovitură... 
cu spițull; 4) Marcaj individual cu aplicații temporale 
(dim.) - Deschideri în adâncime executate puțin prin zid; 
5) Cutezanța nemăsurată a atacanților apași - Face un 
marcaj strict pe tot terenul; 6) Izvorul vieții într-o variantă 
de demult - A efectua o tragere... în vânt; 7) Jucător de 
vârf într-o competiție olimpică - Tip agrest de depo
sedare neregulamentară; 8) Face o întindere pe teren - 
Etapă al cărei parcurs cuprinde turul și returul - Termen 
de angajament pentru direcția generală; 9) Cunoscuți 
antrenori ai unor mari jucători - Avansat la poartă prin 
mari pași; 10) Reprezentative selecționate din lotul mare.

Vasile MOLODEȚ
Dezlegarea careului "Balonul în aut" apărut în 

ziarul nostru de sâmbăta trecută:
1) SPATARI -AL; 2) LACARI-ILA; 3) AUCA-ANIN; 4) 

■NI-ETILA-D; 5) INT-ATA-CU; 6) N-RARE-CAR; 7) 
ATASE-FIRI; 8) ACA-LANA; 9) APITARARE; 10) 
RACAIT-ȘIȘ.

II 
II 
II
II 
II 
II

MATIN 2 
MUTĂRI

■^1 
w-s
■ ■ ■ ■■ ■■

Controlul 
poziției:
Alb: Re6, Dc8, 
Th3, Nh5
Negru: Rg5, p:f5 
și f6
Soluția proble
mei din nr. tre
cut:
1. Th7 Rh3
2. Dg3 mat

1. ... h3
2. Df4 mat

1. ... g5
2. De6 mat
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, . I VANZARI 
CUMPĂRĂRI

• Vând livadă pomi (drumul 
Coziei). Deva tel. 220844, 
218377 (7835)

• Vând apartament 2 camere, 
etaj 1. Vând TEC sucuri sau 
bere. Tel. 223093 (7829)

• Vând apartament curat, 
două camere, confort 1, Deva, 
str. M. Eminescu, 103, bl. C.2, 
ap.24. Tel. 620885 (7816)

• Vând casă mare, încălzire 
centrală, Dacia break 1989. Tel. 
261648 (7826) .

• Vând apartament 3 camere, 
Orăștie, Pricazului, bloc 42/29, 
scara B, etaj 2. Tel. 247947 
(7870)

• Vând apartament 2 camere, 
mobilat, Călan. Telefon 730377.

■ Vând apartament 2 camere, 
Mărăști, D.3, ap.8. Tel. 222397 
(7830)

• Vând casă, trei camere, 
bucătărie, beci, garaj, gaz, 
anexe 500 mp, grădină, 
1'70.000.000 negociabil. Deva, 
Vlaicu, 95, 227298. (7097)

• Vând casă cu grădină, 
2’500 mp, Hațeg, Suseni 2, 068/ 
2 14941. (7255)

• Vând casă, curte și grădină 
sat Vinerea, str. Tractoristului, nr. 
52. Tel. 648165 (7866)

• Vând apartament 2 camere, 
M 15, tel. 626723 (8926)

• Vând apartament 2 camere, 
confort I, etaj I, Dacia, bl. 33, sc. 
B/27. Relații la domiciliu între 
orele 16-21 (8933)

• Vând Dacia papuc 1996. 
Efectuez transport 8 tone, 
închis. Tel. 730302, 094/ 
641274 (7833)

• Vând tractor U 445, în stare 
de funcționare. Vețel, str. Vulcez, 
nr. 43 Ă (3484)

•VândTrabant601, hicomat, 
stare ireproșabilă, 1987, cu 
carte de identitate, 1500 mărci, 
negociabil. Tel. 722529, 
740670. (8177)______________

• 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 scule tinichigerie auto 
și vopsitorie auto, Rovina, nr. 63, 
corn. Bucureșci.(7548)

• Vând vacă cu vițel Holstein 
Friză. Tel. 651225, Brad, după 
ora 20. (7549)

• Vând orgă profesională, 
Casio, nouă. Tel. 224345 (7824)

• Vând parbrize Deva, Dragoș 
Vodă 14, tel. 225075. (8918)

• REFILL-URI imprimante 
INK - JET, laser, copiatoare noi, 
second-hand, orice toner, 
developer, case marcaj, cân
tare electronice. ULTRA SER
VICE. Tel. 054715213 sau 
092380613 (8158)

OFERTE DE
SERVICII

• Cooperativa de consum 
Hațeg scoate la licitație auto
dubă TV cu număr de înma
triculare 31 HD 277 în data de 
16.07.1998, ora 14. (8924).

• Liceul Teoretic "lancu de 
Hunedoara" organizează în 
data de 14 iulie 1998, ora 10, 
la sediul unității, licitație pen
tru executarea lucrărilor de 
zugrăvit și dezinfecție. (8178)

î't DECESE

l

Guvernul - de acord cu
achiziționarea 

elicopterelor Cobra
Executivul a aprobat o ho

tărâre prin care RA Romteh- 
nica este abilitată să contrac
teze un împrumut extern în 
valoare de 1,455 miliarde do
lari, în vederea asigurării re
surselor financiare achizițio- ' se vor livra patru elicoptere, în 
nării a 96 de elicoptere de 
atac AH-1 RO de la firma Beli 
Helicopter Textron.

Romtehnica va contracta 
împrumutul, de pe piața inter
națională de capital, prin lan
sarea unor emisiuni succe
sive de obligațiuni într-un in
terval de timp de minim șap
te ani.

Prin hotărârea de guvern 
este aprobată și garantarea 
de către Ministerul Finanțelor 
a acestor emisiuni de obliga
țiuni.

Rambursarea împrumu
tului extern astfel contractat 
se va efectua din fondurile ce 
se alocă în acest scop, de la 
bugetul de stat, Ministerului 
Apărării Naționale, benefi
ciarul elicopterelor.

Purtătorul de cuvânt al 
Guvernului a precizat că mi
nistrul Transporturilor și mi
nistrul Industriilor au votat 
împotriva hotărârii de guvern, 
iar ministrul Finanțelor s-a 
abținut.

Gheneralul Nicolae Irimia, 
locțiitorul șefului Departa
mentului de înzestrare a Ar- 
mateii, a spus că programul 
se vei desfășura pe o perioa- 
,dă de nouă ani. în primul an

al doilea an, 10 elicoptere, 
iar în al treilea an, 12 elicop
tere. Restul de 70 de elicop
tere vor fi livrate pe parcursul 
ultimilor cinci ani.

Elicopterele vor fi reali
zate în colaborare cu Beli He
licopter și întreprinderile ro
mânești, IAR Brașov, A.E. 
Electronics Bacău și Turbo- 
mecanica București.

Un elicopter va costa 12,1 
milioane de dolari, o parte 
din bai'ii urmând să fie folo
siți penntru transfer de tehno
logie eilectronică.

Irimia a afirmat că reali
zarea aicestui proiect va crea 
4.000-5.000 de locuri de 
muncă și va contribui la revi- 
talizareai fabricii de la Brașov.

Irimia a precizat că, deși 
proiectul costă foarte mult, 
există și beneficii economice. 
Realizarea proiectului va a- 
duce la bugetul de stat 240 
milioane: de dolari, iar la bu
getul asigurărilor sociale 26 
de milioane de dolari.

Editura "Călăuza" lansează volumul "J 
"Lacrima de ambră" !

La 7 iulie a.c., ora 16, la Librăria "Gheorghe Lazăr" din Deva, * 
I Editura "Călăuza" lansează volumul "Lacrima de ambră" semnat de I 
| Mariana Pândaru, redactor șef al revistei "Ardealul literar și artistic". |
■ Suntem siguri că distinsa poetă va fi înconjurată cu toată simpatia de ■
J admiratorii scrisului său. 1
I Tot aici va fi lansat, în continuare, volumul "Peișaj confiscat", I 
| apărut la Editura "Helicon", semnat de loan Vieru, redactor șef al |
■ revistei "Contrapunct". .

Două momente literare, două sărbători ale cărții! (M.B.) 'L _____ _ ________ J
i .......... ................ "

Din acest sezon estival
Dl. loan Pintea se află în 

fruntea stațiunii Geoagiu Băi din 
luna octombrie anul trecut și 
mărturisește că atunci când a 
preluat funcția a găsit aici pră
păd. Complexul "Diana" funcțio
na mult sub capacitate, piscina 
nu putea fi utilizată, barul așij- 
derea. în complexul "Germisa
ra" ploua și apa ajungea până 
la etajele inferioare, instalațiile 
sanitare erau distruse în mare 
parte. Dotările cantinelor: far
furii, linguri, furculițe ș.a. se 

. subtiaseră până la dispariție.

- Deci, vă aștepta o misiune 
grea, die director. Dar, întâi de 
toate, cum au ajuns cele două 
complexe îm situația respectivă?

- Au fost date, pe cinci ani, în 
locație, iar locatorii - în special cel 
de la "Germisara", dl. Barna, le- 
au distrus. Poate ar trebui tras la 
răspundere. Imediat ce am fost 
instalat m-am apucat de treabă. 
Am vândut miște vile și cu banii 
obținuți am început reparațiile la 
cele două complexe.

- Ați luat 7 mprumut de la vreo 
bancă?

■S.C. RAMIS DESIGN SRL 
Deva angajează de urgență 
confecționeri textile. încadrare 
650.000 lei. Tel. 217709, Deva. 
(8936)

DIVERSE

• S.C. Agromec SA Călan 
convoacă adunarea generală a 
acționarilor la sediul unității în 
data de 10 iulie 1998, ora 10. în 
caz de amânare adunarea se 
ține în 17 iulie 1998. (8925)

Predarea istoriei și 
geografiei la 
minorități

din proiectul Ordonanței de 
urgență nr. 36/1997 au fost 
votate cu 17 voturi "pentru", 
două "împotrivă" și două abți
neri, voturile împotrivă aparți
nând reprezentanților UDMR.

Textul inițial al Ordonanței 
de urgență prevedea ca și în 
învățământul gimnazial și li
ceal Istoria și Geografia să 
poată fi predate, la cerere, în 
limba maternă.

Mult mai disputat a fost ar
ticolul ce reglementează învă
țământul profesional. în acest 
caz, Comisia a hotărât să a- 
mendeze textul Ordonanței 
de urgență astfel încât s-a 
precizat încă o dată că pre
darea în învățământul de stat 
profesional, liceal și postliceal 
de specialitate se face în lim
ba română și, doar la cerere, 
în limba maternă, cu obligația 
însușirii terminologiei de spe
cialitate în limba română. 
Acest articol a fost adoptat cu 
unanimitate de voturi.

Comisia pentru învăță
mânt a Camerei Deputaților 
a adoptat varianta Senatului 
privind predarea pentru mi
norități a Istoriei românilor și 
a Geografiei României. Ast
fel, în învățământul primar, 
Istoria românilor și Geografia 
României se pot preda în 
limba maternă, după progra
me și manuale identice cu 
cele pentru clasele cu pre
dare în limba română, cu obli
gația transcrierii și însușirii 
toponomiei și a numelor pro
prii românești, în limba ro
mână.

în învățământul gimnazial 
și liceal, aceste materii se 
predau în limba română, du
pă programe și manuale 
identice cu cele pentru cla
sele cu predare în limba ro
mână. Examinarea la aceste 
discipline se face în limba de 
predare a acestora.

Aceste texte reprezentând 
un alineat al articolului 120

COMEMORĂRI

• Se împlinesc șase ani de 
când a trecut în eternitate 
dragul nostru soț, tată, bunic

PUIUSUBA
din Ohaba. (8934)

I—L» Ia» Lmb Km «â

• Cu adâncă durere familia 
îndoliată anunță încetarea din 
viață a scumpei lor soție, ma
mă și bunică

ANAFĂRĂU
din Ormindea. înmormân
tarea azi, 4 iulie 1998, ora 13. 
Fie-i țărâna ușoară,Soțul Nico- 
lae, fiul Ionel,nora Doina și 
nepotul lonuț. (7842)

• Cu adâncă durere o petre
cem pe ultimul drum pe

MARIA COJOCARII
mamă, bunică și soacră. Cere
monia va avea loc duminică, 
5 iulie, ora 13, la domiciliul din 
str. Aurel Vlaicu, nr.35, Hune
doara, după care va fi condusă 
pe ultimul drum la cimitirul 
neoprotestanți din str. Ghe. 
Apostol (7842)

I
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Senatorul PD Cristian Dumi
trescu a declarat că există o "în
grijorare" față de realizarea veni
turilor la bugetul statului.

El nu a oferit amănunte pri
vind nivelul acestor realizări, dar 
a amintit că secretarul de stat 
Dan Radu Rușanu a acceptat 
creșterea cu 300 miliarde lei a 
cheltuielilor pentru Sănătate, ba- 
zându-se pe încasări suplimen
tare la buget.

Potrivit unor surse guver
namentale, în cazul în care nu se 
vor realiza veniturile prevăzute 
la buget din privatizare și impo
zite directe s-ar putea pune pro
blema creșterii, pentru a doua 
oară în acest an, a accizelor.

losefina Moroșanu, secretar 
de stat la Ministerul Finanțelor, a 
declarat agenției MEDIAFAX că 
stadiul realizării veniturilor la 
bugetul de stat, pentru primul 
semestru, este aproape înde
plinit, veniturile neîncasate re-

prezentând circa 1-2% din cele 
planificate. Planificarea exe
cuției bugetului de stat prevede 
realizarea, în prima jumătate a 
anului, a 40% din totalul veni
turilor pentru întregul an, a 
adăugat Moroșanu.

Pe primele patru luni, veni
turile efectiv încasate la bugetul 
de stat au însumat 19.906,51 mili
arde lei, iar cheltuielile au fost de 
24.971,964 miliarde lei. Deficitul a 
fost de 5.065,454 miliarde lei, re
prezentând 1,23% din PIB-ul esti
mat pentru acest an. La bugetele 
locale se înregistrează un ex
cedent de 270,915 miliarde lei, iar 
la bugetul asigurărilor sociale se 
consemnează un deficit de 
598,755 miliarde lei.

Programul guvernamental 
prevede pentru acest an un defi
cit al bugetului consolidat (bu
getul de stat, bugetele locale și 
bugetul asigurărilor sociale) de 
aproximativ 3,6% din PIB.

Transfer de patrimoniu personal, 
responsabilități

în ședința din 29 iunie Consiliul județean a aprobat 
prin hotărâre transferul de la Inspectoratul școlar al 
județului Hunedoara și de la Direcția Sanitară a 
județului către Consiliul județean a 8 case de copii și al 
Leagănului de copii de la Hunedoara.

Este vorba de casele de copii nr. 1 și 2 Deva, 1 și 
2 Orăștie, Casa de copii Brad, Casa de copii "La 
Violeta" Hațeg, Casa de copii Baia de Criș și Casa de 
copii Uricani.

Transferul înseamnă: transfer de patrimoniu, 
transfer de personal de orice natură aferent instituțiilor 
respective și, evident, transfer de responsabilități.

Toate instituțiile respective vor funcționa în viitor 
reorganizate în "Centrul de plasament al copiilor aflați 
în dificultate", din subordinea Consiliului județean.

Pentru asigurarea funcționalității normale a aces
tor instituții de ocrotire, din bugetul pe 1998 al județului 
s-a alocat suma de 9,4 miliarde de lei.

Potrivit afirmației președintelui Consiliului județean, 
acest buget acoperă cheltuielile celor 9 instituții de 
ocrotire pe 3 trimestre. (/.C.)

- Nu. N-avem nici un leu dato
rie către nimeni. Ne-am descur
cat singuri. Ștrandul a început să

de aici sunt ocupate. La "Diana - Da. Vin la Geoagiu multi - va redeveni ce a fost?
înlocuim acoperișul la piscină pe pensionari, la tratamenț, în spe- -Da. Locațiile au fost anulate 
care o vom repune în funcțiune, cial, dar și la odihnă. și stațiunea a fost refăcută. Am

Stațiunea Geoagiu - Băi - revine la faima ce o merită
facă încasări serioase deși vre
mea n-a fost propice pentru 
scăldat. într-o sâmbătă și dumi
nică călduroase a obținut înca
sări de 24 milioane de lei.

- Ce-ați realizat până acum?
- Am reparat acoperișul la 

"Germisara" și am început să pu
nem la punct instalațiile sanitare, 
mobilierul ș.a. Deja 25 de camere

Am cumpărat tacâmuri în valoare 
de 40 milioane de lei.

- Care este situația la "Diana"?
- Are 69 de camere ocupate.
- Am înțeles că realizați o bu

nă colaborare cu Ministerul Mun
cii și Protecției Sociale grație dlui 
Petru Păun Jura, ministru secre
tar de stat, care este hunedo- 
rean.

- Ce aveți de gând în con
tinuare, die Pintea?

- Să continuăm reparațiile la 
"Germisara" ca să-l punem în 
funcțiune în totalitate. Vom efec
tua reparații și la sistemul de 
încălzire, stațiunea noastră fiind 
una permanentă.

- în concluzie, Geoagiu-Băi - 
ce în ultimii ani s-a prăbușit serios

mutat birourile administrative la
complexul "Diana". Prima noastră
grijă ș. permanentă este să ri
dicăm Geoagiu-Băi - stațiunea
reprezentativă a județului Hune
doara - la faima ce o merită.

Au consemnat
Traian BONDOR
Corne! POENAR
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DESPRE SPORT

O "Sportivul este chemat în fiecare clipă să evalueze și să 
compare, și aceasta cu o mare rapiditate, promptitudinea și decizia 
fiind totdeauna la baza fenomenului sportiv"

Pierre de Coubertin

O "Fotbalul este ultima reprezentație sacră a timpului nostru. 
Fotbalul este spectacolul care a substituit teatrul".

Pierre Paoio Pasoiini

O "Vechii greci priveau cu egală ironie pe cei care nu știau să 
înoate și pe cei care nu știau să citească."

Teodor Maziiu

O "Omul care nu știe să alerge, să sară, să înoate, este ca un 
automobil la care nu s-ar folosi decât viteza întâi."

Jean Giraudoux

O "Pentru mine șahul este poezie, poezia luptei, a minții și a 
voinței."

Pabio Neruda

O "Cine este aceja care, trăgând toată ziua la țintă, să nu o 
atingă de câteva ori?”

Cicero

O "Când un om vrea să ucidă un tigru, numește asta sport; 
când tigrul vrea să-l ucidă pe el, numește asta ferocitate."

G.B.Shaw

SC AVICOLA DEVA
MINTIA

b //

Produce și oferă)7 
co 'isumatorilor

din județul 
nostru și din 
țară cantități 
neUmitatede 

carne de pasăre.
f i

Informații suplimentare la telefoanele 054/ 
215884, 216120, 215622 sau Ia sediul firmei.

>

>
>

Calitate excepțională; 
Sortimente diversificate;
Cele mai accesibile prețuri; 
Facilități la plată: la 7 zile

pentru cantități peste 5 tone;
Livrare zilnic, inclusiv sâm

băta.

RECORDURI NEOBIȘNUITE
E> Baschetbalistul ame

rican Ted Martin figurează pe 
lista unor recorduri cu adevărat 
greu imaginabile. Performanța 
lui este cu totul remarcabilă: la 
26 iunie 1977, în orașul 
Jacksonville, a executat 2936 
de aruncări libere la coș, 
transformându-le pe toate.

izbutit să traverseze Oceanul 
Atlantic între Lisabona și 
țărmul Indiei vestice în 
numai 58 de zile.

E> Există un record 
mondial al zborului cu avio
nul răsturnat. Performanța 
aparține americanului John 
Legatt, care, la 28 mai 
1974, a zburat în această po
ziție timp de 2 ore, 15 minute 
și 4 secunde deasupra de
șertului Arizona.

E> Numele lui Gerhard 
Weidener (Germania) este 
legat de o performanță de
osebită: la 25 mai 1974 el a 
stabilit un nou record la pro
ba de 20 mile marș în 20 
ore, 20 minute și 36 secun
de. De menționat faptul că 
în ziua respectivă el împli
nea vârsta de 41 de am și 
71 zile, ceea ce constituie un 
alt record.

Z"
Universitatea Ecologică Deva mulțumește 

sponsorilor săi: S.C. Coratrans, S.C.
Eurovenus, S.C. Rodostar și S.C. Azur pentru 
spryinul acordat în organizarea festivității 

de absolvire a promoției 1997-1998.
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Inspectoratul Județean pentru 
Protecția Plantelor și Carantină 

Fitosanitară Hunedoara-Deva 
Organizează licitație deschisă pentru pro

curarea de produse de uz fitosanitar în data 
de 17 iulie 1998, ora 10, la sediul IJPPCF 
Deva, str. Aurel Vlaicu, nr.25.

BAAC POST S.A.
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r
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E> în anul 1928, germa
nul Erick Romer a realizat o 
performanță extraordinară. 
Cu ajutorul unui caiac, denu
mit "Deutsches Sport", el a

E> 660,8 kilometri a 
parcurs cu mașina în mar- 
șarier automobilistul austriac 
Mathias Teissi. Vechiul re
cord era de numai 359,8 kilo
metri și îi aparținea tot lui.

Grupaj de Hie LEAHU
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Pledoarie pentru lupta 
împotriva tuberculozei

Din acest an, Organizația Mondială a Sănătății și ONU au inclus |
ziua de 24 martie în agenda oficială a ONU. ,

La 24 martie 1881, Robert Koch a anunțat descoperirea bacilului ’ 
I TBC. La acel moment, tuberculoza ucidea 1 din 7 persoane în Europa | 
| și America.
■ Deși medicamentele antituberculoase au fost descoperite încă . 
I din 1950, astăzi în lume TBC ucide două până la trei milioane de • 
| persoane - mai mulți tineri și adulți decât orice altă boală infecțioasă. |

Există 2 mesaje pe care în acest an lumea medicală le adre- ■ 
sează comunității:

1. TBC ESTE O BOALĂ DEVASTATOARE!
2. Tratamentul pe termen scurt sub directa observație | 

(DOTS) poate controla TBC!
Mai putem adăuga unul:
LA FIECARE 10 SECUNDE O PERSOANĂ DECEDEAZĂ DIN |

| CAUZA TBCI
. Ce putem spune despre tuberculoză în 1998:
* - în acest an mai mulți oameni vor muri de TBC decât în orice alt I
| an din istorie. >
■ - TBC omoară mai mulți tineri și adulți decât oricare altă boală i 
J infecțioasă.
I - în acest an între 2 și 3 milioane de oameni vor muri de TBC, I 
| aproape toate decesele datorate TBC pot fi prevenite.

I 
I 
I

I 
I 
I
I
I

- Cel puțin o persoană este infectată în fiecare secundă cu 
bacilul Koch.

- Cineva moare de TBC la fiecare 10 secunde.
-1 % din populația lumii este infectată în fiecare an.
-1/3 din populația lumii este infectată cu bacilul Koch.
- Lăsată netratată o persoană cu TBC activă poate infecta între I 

| 10 și 15 persoane într-un an.
■ - TBC se transmite prin aer, când persoanele bolnave tușesc, ■
J strănută sau expectorează.
I - TBC de obicei omoară treptat, provocând cavernă în plămâni. I 
| - TBC este răspunzătoare și de costuri indirecte pentru so-1
Icietate, familie și comunitate.

- TBC omoară-100.000 de copii în fiecare an și lasă mai multi ■ 
| orfani decât oricare altă boală.
I în 1997, județul Hunedoara s-a situat pe locul al șaselea ca și ■ 
J incidență a tuberculozei, cu 114,2 cazuri la 100.000 de locuitori, ' 
I deasupra mediei pe țară care a fost de 95,8 cazuri noi la 100.000 de I 
| locuitori. i
| Inspectoratul de Sănătate Publică |

a! Județului Hunedoara y
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BAAC POST S.A.
Sucursala județeană Hunedoara

în dorința de a veni în sprijinul populației afectate 
de inundații, pentru persoanele fizice sau juridice 
care doresc să sprijine pe cei sinistrați 
SUCURSALA JUDEȚEANĂ HUNEDOARA - 

DEVA a deschis contul
în iei - 25.11.17.1.2202;
în dolari USD -25.11.17.2.220.3005;
în mărci germane DEM -25.11.17.2.220.3019.

Cei care doresc să participe la acest act profund 
umanitar sunt rugați să se adreseze Sucursalei Banc 
Post Deva și agențiilor Hunedoara, Petroșani, Hațeg, 
Brad, Ii ia, Simeria, Călan, Orăștie și Geoagiu-Băi.

___________________________ ---------------- —

SC. ';,CMȘBUSi'S.ii BRAV
VINDE PRIN LICITAȚIE

Piese și subansamble provenite din casări de 
autoturisme și autobuze.

Licitația va avea loc la data de 20.07.1998, 
ora 10, la sediul din Brad, str. Goșa, nr.44.

Relații suplimentare la tel: 651242.
♦

CARTEA ADRESELOR UT l L E

Sucursala județeană Hunedoara-Deva
Declară pierdută o ștampilă rotundă aparți

nătoare Agenției Călan cu însemnele: "Banc Post- 
S.A. Sucursala Hunedoara" înscrise în cerc la 
marginea ștampilei și în mijloc, scris orizontal "CI 
- Agenția Călan".

Orice document care nu este emis de Agenția 
Călan ștampilat cu această ștampilă nu are nici o 
valabilitate.

*
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Se afirmă că anul 1908 
va fi dur din punct de 
vedere al concurenței. 
Soi vă sfătuim să vă 
înscrieți în Cartea 
Galbenă pentru a 
răzbi în afaceri

Consiliul de Administrație de 
la S.C. "Ardealul" S.A. Deva
Convoacă Adunarea Generală a Acționarilor în t 

data de 25 iulie I998, ora 10, 
la sediul S.C. Ardealul S.A. Deva,

P-ța Victoriei, nr.8, cu următoarea ordine de zi: 
/. Alegerea Comisiei de cenzori.

în cazul în care la prima ședință nu se întrunesc 
condițiile legale ședința se va ține a doua zi în 

același loc și la aceeași oră.
z

SC COMAT DEVA -S.A.

permis de conducere ■ coteg. B, C, E (obligatoriu); 
vechime in muncă: minimum 5 ani pe autocamion; 
fără cazier;
vârsta: maximum 35 ani; 
stagiul militar satisfăcut; 
domiciliul stabil în Deva.

cu sediul in Deva, str. Depozitelor, nr. 5 
SCOATE LA CONCURS UN POST DE

șofer
în următoarele condiții:

E
B
E
E
E
E

Persoanele interesate sunt invitate să se prezinte 
la Biroul Personal, până la data de 10.07.1998, cu 
următoarele acte: carnet de muncă, buletin de 
identitate, livret militar, permis de conducere, cazier, 
referințe de la ultimul loc de muncă.

CONCURSUL va avea loc în data de 14.07.1998, 
ora 10, la sediul societății.

Alte informații: tel. 223350, 217210, int. 166.

Dară ru vei fi 
în Cartea Galbenă 

și concurența nu. 
înseamnă că 

ești cu un pas 
înaintea ci. 1

Dacă și. 
concurența 

este în
Cartea Galbenă,

cel puțin știi că
la nivelul acesta

nu a reușit
să te întreacă, ■

1,
4* Tel.: 056-214805, 2 1 4845, 2820 ! O

□/

Carteii Galbenă este marcă înregistrata a S.C. SEDONA Timișoara la O.S.l.M. București.

S.C. "METALUL S.A. 
Peștișul Mare - Hunedoara 

Organizează licitație publică cu strigare 
pentru vânzarea următoarelor mijloace fixe: 

Denumirea mijlocului fix Buc Prețul de pornire a licitației
286

1

1

33.000 lei/kg

50.000.000 lei

150.000.000 lei

Stelaje de depozitare 
laminate cu 2 și 3 

compartimente 
Macara cu traversa 
rotitoare 5 lfx28,5 m 

Macara cu traversă 
rotitoare 16 11x28,5 m

Licitația va avea loc la sediul 5. C Metalul SA. în data de 5 iulie 1998. 
în caz de neadjudecare la prima ședință se va organiza in fiecare zi de luni 

o nouă licitație până !a epuizarea stocurilor.
Participantii /a licitație vor depune !a sediul societății până în ziua licitației, 

ora 9, taxa de parii ci pa re !a licitație de 500.000 lei la casieria societății.

Relații suplimentare ta serviciu! tehnic, tel: 054/718555.

------ ==:-------------- ■ — - - ^======2/

SC ROMAVICOM SRL DEVA
Fermă particulară de păsări situată în 

Mintia, zona Mureș, vinde pui de carne zilnic 
începând cu 10 iulie 1998, între orele 7-15.

Informații suplimentare la telefon 233484.
h________________ '___________________ _____ —.Ji
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Casa de Cultură Hațeg 
în sezon estival

La prima ediție Cine a vrut sâ ajute PRM-ut

Vara e perioada concediilor și vacanțelor în foarte multe 
domenii ale vieții economice, sociale și culturale. La Casa de 
Cultură Hațeg venirea verii se simte în primul rând în activitatea 
universității populare. în cadrul acesteia la începutul Iul iulie mai 
"mergea" cercul de calculatoare, seria a doua, dar și acesta nu 
pentru mult timp, urmând să se încheie în 15 iulie. Exceptând 
aerobicul, care va rămâne și peste vară, celelalte cercuri 
intraseră în vacanță, absolvenții lor venind acum să-și ia 
diplomele. în privința acestora lucrurile tot nu sunt reglementate 
legal, unii patroni recunoscând diplomele astfel obținute, alții nu. 
Și câtă vreme nu va exista obligativitatea recunoașterii 
diplomelor universităților populare acestea vor mai duce lipsă de 
clienți. La Hațeg de pildă, la croitorie se înscriu fete din satele din 
jur interesate să învețe pentru propriile familii acest meșteșug, 
mai puțin pentru a putea apoi să obțină un loc de muncă.

Dna Cornelia Vasiu, referent la Casa de Cultură Hațeg, 
preciza că venirea sezonului cald a coincis cu participarea 
ansamblului folcloric “Bucura" la două prestigioase evenimente 
culturale. Este vorba despre festivalurile internaționale de folclor 
de la Novaci și de la Vulcan. în miez de vară Hațegul găzduiește 
pentru o zi spectacolul unor formații participante la prima ediție a 
Festivalului internațional de folclor pentru copii și tineret. Ca oraș 
gazdă Hațegul va fi reprezentat în spectacolul organizat pe 
platoul din centru (lângă troiță) de taraful de copii al 
așezământului cultural și de o formație instrumentală a elevilor.

Profitând de perioada mai relaxată din timpul verii Casa de 
Cultură Hațeg pregătește scoaterea unui volum care include 
comunicările prezentate la simpozionul prilejuit de împlinirea a 
750 de ani de atestare documentară a orașului. Dna Steluța 
Rădoni, directoarea instituției, spunea că volumul omagial va fi 
dedicat celei de-a 80-a aniversări a Marii Uniri și se realizează 
împreună cu Muzeul Civilizației Dacice și Romane Deva.

Viorica ROMAN

internațional 
de folclor

pentru copii 
și tineret

Așa cum anunța cu câteva 
luni în urmă, Secția Națională a 
Organizației Internaționale de 
Folclor (I.O.V.) din România 
organizează în această lună 
prima ediție a Festivalului 
internațional de folclor pentru 
copii și tineret. Ea se deschide 
în 8 iulie, de la ora 17.00, cu o 
paradă și un spectacol 
susținut în fața Casei 
Cultură Deva. După 
formațiile participante, 
părțite în două grupe,
apărea în spectacole de gen în 
fața iubitorilor de folclor din 
Hațeg, Călan, Orăștie, Simeria, 
Brad și Geoagiu, în data de 12 
iulie festivalul se va încheia 
festiv în fața Casei de Cultură 
Hunedoara.

La această primă ediție 
participă formații' și an
sambluri folclorice din 8 țări. 
De la noi vor fi prezente 
două ansambluri de copii și 
tineret. (V.R.)
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LEGANZA - un nou tip de autoturism pe piața hunedoreană
Ieri, la Deva, a avut loc un 

eveniment deosebit pe piața 
hunedoreană a autoturismelor. In 
cadrul unei expoziții organizate de 
către Dacia Service S.A. Deva, în 
fața Casei de cultură din Deva au fost 
prezentate produsele din gama

DAEWOO - modelele Espero, Cielo, 
Tico, Damas, precum și cel mai nou 
model de .autoturism marca 
Leganza.

Potrivit datelor prezentate de 
către dl Dumitru Gherghef directorul 
comercial al S.C. Dacia Service S.A.

Aspect din cadrul expoziției auto organizate ieri la Deva
Foto: Traian MÂNU

r
Deva, noul model Leganza 
întrunește toate standardele mon
diale prevăzute de Euro II. 
Motorul are o capacitate de 2000 
cm3, injecție multipunct, ABS, 
AIBAG, catalizator, sistem de 
închidere centralizată, direcție 
asistată, iar linia este deosebit de 
modernă.

Noul autoturism Leganza 
promovat pe piața hunedoreană 
de către Dacia Service S.A. Deva 
se poate achiziționa și în rate 
până la doi ani, cu un avans de 
40-50 la sută, iar prețul oscilează 
în funcție de dotări între 19.800 și 
21.300 de dolari. Pentru plata în 
rate prețul unui autoturism 
Leganza este cuprins între 20.500 
- 24.600 de dolari. De asemenea, 
autoturismului Leganza i se acordă 
o garanție de 18 luni indiferent de 
numărul de km efectuați.

Tot în cadrul expoziției auto 
de ieri de la Deva au mai fost 
prezentate uleiurile din gama AGIP 
și cauciucurile MICHELIN. (C.P.)

Recent, la Deva, llie 
Neacșu, deputatul PRM de 
Hunedoara, a avut o întâlnire 
cu ziariștii. Ca de obicei în 
asemenea prilejuri s-au 
spus lucruri interesante pe 
care vi le prezentăm și 
dumneavoastră. O să le 
spunem în ordinea în care 
au fost discutate.

în legătură cu „așa zisul 
dosar de informator” al lui 
Corneliu Vadim Tudor, 
președintele PRM, deputatul 
de Hunedoara a arătat că el 
a explodat în două trei zile. 
Prin acest lucru, în opinia lui 
llie Neacșu, „cineva a vrut să 
ajute PRM. După ce s-au 
făcut cunoscute câteva 
dosare reale, s-a aruncat 
pastila cu Vadim Tudor”. Or, 
acest lucru sprijină partidul. 
De ce? Pentru că, nu cu 
multă vreme în urmă, a 
apărut o scrisoare a trei 
ofițeri SRI, care au intoxicat 
ziarul „Ziua” cu zisul dosar, 
între altele, în această 
scrisoare se spun urmă
toarele: „Suntem trei prieteni 
care de aproximativ 25 de 
ani împărțim aceleași 
bucurii și necazuri. Unul este 
pensionat de curând, ceilalți 
doi fiind activi. Acesta este 
motivul pentru care iden
titatea noastră rămâne 
necunoscută deocamdată. 
Scrisoarea se vrea o punere 
la punct a acuzației ce v-a 
adus-o ziarul „Ziua”, de a fi

colaborator al fostelor organe 
ale Departamentului Secu
rității Statului. Lucrul este 
neadevărat, iar în ultimii 10 
ani ați fost în baza de lucru a 
unuia dintre noi și periodic se 
înaintau materiale despre 
dumneavoastră conducerii 
superioare de partid.

Având o aversiune față de 
cei care au atacat fără 
discernământ departamentul 
în care lucrăm și, prin 
jurământ fiind legați să nu 
ripostăm, am organizat o 
mică glumă în scopul de a o 
servi domnilor Roșea 
Stănescu și Costel Bobic.”

Ca o dovadă că nu a 
dăunat nici lui Vadim Tudor și 
nici partidului, a mai spus 
deputatul, este recentul 
sondaj de opinie în care 
președintele PRM este pe 
locul al treilea.

O altă chestiune abordată 
a fost cea legată de 
salarizarea bugetarilor. S-a 
precizat că, în general, presa 
n-a redat realitatea din 
dezbaterile parlamentare. 
Este vorba de faptul că PRM 
a fost împotriva Legii 
salarizării bugetarilor. Atitu
dinea partidului s-a con
siderat „decentă". Pentru că, 
„este clar - de la președintele

țării, până la ultimul primar, 
nimeni nu are salariul 
corespunzător funcției. Asta 
nu înseamnă că trebuie să 
se înceapă cu demnitarii, 
miniștrii, prefecții sau pri
marii în ridicarea salariilor 
și să-i lăsăm pe cei cu 
salarii mici la urmă”. 
Singurii care au votat 
împotriva acestei legi au fost 
cei ce reprezintă PRM. De 
altfel, PRM consideră că 
legea este inoportună, deși 
celelalte formațiuni politice 
au votat-o.

Despre inundațiile din 
județ și din țară din ultima 
vreme s-a spus că ele nu 
pot fi prevenite decât printr- 
un act normativ care să 
disloce de la buget, sau 
chiar de la FPS, 500 
miliarde de lei care să 
poată fi împărțite la cei care 
au avut de suferit. într-o 
primă fază, PRM a adunat 
250.000.000 de lei pentru 
sinistrați. Acțiunea continuă 
și ajutoare vor ajunge și în 
județul Hunedoara. S-a 
precizat că președintele 
PRM a donat 25 milioane 
de lei, iar parlamentarii 
partidului câte un milion de 
lei. Trebuie continuat pro
gramul de îndiguire a 
principalelor râuri ale țării 
care duc la asemenea 
situații.

Valentin NEA GU

Dezastru generalizat
(Urmare din pag. 1)

cetățeni abordați în calitate de viitori alegători. 
Cu t a mai arătat, nemuițumiții și 
de: ăgiții, care au declarat în proporție de
52 ia sută că drumul pe care mergem este 
totalmente greșit, se crede că i-ar vota cu 
entuziasm tot pe actualii politicieni afiați ia 
putere.

“Am căutat și noi adevărul - se spune în 
comunicatul biroului de presă ai PSM - și, deși 
nu putem băga mâna în foc, iată care a fost 
rezultatul real ai cercetării: CDR - 27,8 ia sută, 
PDSR - 28,2 ia sută, USD - 13 ia sută, PRM - 15 
ia sută; PSM - 6 ia sută, APR - 5 ia sută; alte 
partide - 5 ia sută. UDMR nu intră în sondaj 
printr-un amendament Gaiup, dar există 
opinia că a fost introdus ca să nu apară PSM. 
Dacă acesta este adevărul, el ne interesează 
desigur în mod direct. Cunoaștem și noi stările 
de spirit din teren și ni se pare mult mai 
aproape de adevăr" - se spune în comunicat. 
De asemenea, se mai arată că, potrivit unor 
comentarii neoficiale aie unor persoane ce 
doresc să-și mențină anonimatul, rezultatele 
reale au fost eludate pentru a nu declanșa 
alegeri anticipate. După sondajul respectiv, 
datele care ar fi reale privind opțiunile pentru 
președinție ar fi următoarele: Emil 
Constantinescu - 30 ia sută; ion iiiescu - 31 ia 
sută; C. V. Tudor - 15 la sută; Petre Roman - 8 
la sută; Adrian Năstase - 7 ia sută; T. 
Meieșcanu - 6 ia sută; alții - 3 ia sută. 
Deocamdată, numai sondaje și interpretări.

Protocol semnat de 
Consiliul județean și 
RA Romgaz Mediaș 
între Consiliul județean Hunedoara și Regia 

Autonomă ''Romgaz" Mediaș R.A. a fost semnat 
un protocol. Prin el se stabilesc condițiile de 
participare la realizarea obiectivului de investiții, 
"Alimentarea cu gaze naturale a localităților din 
Valea Jiului”, respectiv participarea la finanțare, 
cotele părți ce revin fiecăruia dintre semnatari din 
valoarea mijloacelor fixe realizate și alte detalii 
care privesc investiția până la finalizare.

Potrivit protocolului, "Romgaz" R.A. Mediaș 
participă cu 20 miliarde de lei indexabil.

în funcție de participarea la finanțare, regia 
amintită urmează să fie proprietară pe 66 la sută 
din valoarea obiectivelor conductei magistrale 
Livezeni-Paroșeni și pe 35 la sută din valoarea 
conductei de repartiție și a stațiilor de reducere a 
presiunii, în timp ce Consiliul județean va fi 
proprietar pe diferențele până la sută la sută din 
fiecare obiectiv.

Este foarte importantă clarificarea de la 
început a situației dreptului de proprietate întrucât 
la finalizare investiția va produce profit. Partea de 
profit ce va reveni Consiliului județean va alimenta 
bugetul județului ceea ce va permite executarea 
altor lucrări de interes public.

ton ClOCLEi
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